
التي توجد لدى األطفال الذین یتمتعون بحاسة ھذه قائمة بالمھارات السمعیة واللغویة 
 ة:السمع الطبیعی

 
 ...الوالدةخالل األشھر الثالثة األولى بعد 

 العالیةعندما یسمع األصوات  یفزع 
  ألصوات األشخاص المألوفة لدیھیھدئ وینصت 
  لك عندما تتكلم رأسھیدیر 

 ...أشھر من العمرستة المن الثالث إلى 
 یبحث عن مصدر األصوات بعینیھ 
  والمناغاة ةالقھقھأصوات متنوعھ مثل یصدر 
  مختلفةیستمتع باللعب باأللعاب التي تصدر أصواتا 

 العمر...من اشھر الستة  بلوغھ عند
 یدیر رأسھ لمصدر الصوت 
  أصوات الكالمیبدأ بتقلید 
 دا-داما، -یصدر أصوات مثل ما 

 بلوغھ التسعة أشھر من العمر.... عند
 یدیر رأسھ األصوات الھادئة 
  السالمةیفھم معنى كلمة ال أو مع 
 یقلد أصوات اآلخرین عندما یتكلمون 

 عند بلوغھ االثني عشر شھرا من العمر...
 یبدأ باستعمال ماما أو دادا بصوره صحیحة 

 
عن تطور قدرات طفلك  للمختص بصحة طفلك إذا كان لدیك أي أسئلةرجاءا قم بالتحدث 

 أو الكالمیھ.السمعیة 
 

 
This publication may be provided in alternative formats such as Braille, large print and 

audiotape by contacting the office listed: 
 

MISSOURI DEPARTMENT OF HEALTH AND SENIOR SERVICES 
Division of Community and Public Health 

PO Box 570 
Jefferson City, MO 65102 

800-877-6246 
Missouri Relay 800-735-2466 

http://health.mo.gov/living/families/genetics/newbornhearing  
 

For information regarding other maternal and child health care services call: 
800-TEL-LINK    (800-835-5465) 
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برنامج إختبار السمع لألطفال حدیثي 
 الوالدة

 قسم الخدمات الصحیة في والیة میزوري

http://health.mo.gov/living/families/genetics/newbornhearing


 رضیعي أن یخضع الختبار السمع؟لماذا یجب على 
. كل األطفال الوالدةلدى األطفال حدیثي إن فقدان حاسة السمع من الحاالت الشائعة  •

 في والیة میزوري یخضعون الختبار السمع
. یكونوا قادرین على السماعإذا لم على أخبارنا  القدرةأن األطفال لیس لدیھم  •

 ا كان الطفل یعاني من فقدان حاسة السمعلمعرفھ ما إذ الوحیدة الطریقةھو االختبار 
أنھ لمن الضروري جدا تشخیص مشاكل السمع مبكرا لدى الطفل. فإن السنتین  •

ة. إذا كان الطفل والكالمی اللغویةت المھارافي تعلم من حیاتھ ھما األھم  االولى
 .المھمةخبرات التعلم یعاني من فقدان حاسة السمع فإنھ سیفقد للكثیر من 

 
 یتم خضوع الطفل الختبار السمع؟متى 

 اختبارات السمع تتم في المستشفى بعد ساعات قلیلھ من والده طفلك.
 

 كیف یتم االختبار؟
خاصھ بإحدى الطریقتین یمكن أن یتم باستعمال أدوات  الوالدةإختبار السماع لألطفال حدیثي 

 االتیتین:
بإذن الطفل  الخارجیةمیكرفون صغیر جدا بالقناة وتتم یوضح  :السمعیةطریقھ االنبعاثات 

 االنغام المنبعثة.أو  للطقطقةاستجابة األذن الوسطى وتسجیل 
وتتم بوضع أقطاب كھربائیة على رأس طفلك وقیاس  طریقھ آثار االستجابة السمعیة للدماغ:

 لصوت الطقطقة.التي یفرزھا الدماغ عند االستجابة الموجات 
 
 
 

 ؟یجب أن تعلمھ عن إختبار السمع يما لذ
 دقائق. 10أن یستغرق ومن الممكن مؤلم إختبار السمع آمن ولیس  •
 معظم األطفال یبقون نائمین خالل االختبار •
 ستحصل على نتائج االختبار قبل مغادرتك للمستشفى •
 "اعاده اختبار"أو  "اجتیاز"النتائج أما ستكون  •

 
 

لیتمكنوا من إرسال  ىلمستشفل العیادةاو اسم  تأكد من اعطاء اسم المختص بصحة طفلك
 لھم.النتائج 

 
 
 
 

 
 

        

     
 

 االختبار؟لماذا یحتاج قسم من األطفال إلى اعاده 
 :التالیةقسم من األطفال یحتاجون إلعادة االختبار لألسباب  •
o  إذن الطفلتوجد سوائل في 
o الطفل كان یتحرك كثیرا 
o كان ھناك ضوضاء في غرفة االختبار 
o الطفل یعاني من فقدان السمع 
او فتأكد من اجراء إختبار ثاني لھ إذا لم یتمكن طفلك من اجتیاز إختبار السمع  •

 عرضھ على طبیب سمع بأقرب وقت
ولكن  یعیةطبیملكون حاسة سمع معظم األطفال الذین یحتاجون إختبار ثاني السمع  •

 قسم منھم قد یكونوا یعانون من فقدت الحاسة
 

ھل من الممكن أن یجتاز الطفل الحدیث الوالده إختبار السمع األول مع أنھ یعاني من 
 فقدان حاسة السمع؟

نعم، قسم من األطفال قد يكونوا يسمعون جیدا عند اجراء  •
 التالیه:االختبار األول ولكنھم يفقدون الحاسة بعدھا لألسباب 

I. المرض 
II. العقاقیر الطبیة 
III. الحوادث 
IV.  لديھم تاريخ عائلي بفقدان حاسة السمع بفترة معینه

 الوالدةبعد 
 الصفحةفي ظھر ھذه  الطبیعیةاستخدم قائمة تطور السمع  •

 كدلیل.
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