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 كم مّرة ترضعين طفلك؟
ئْ د١ٍت األَ ٠ُٙضُ ثغشػخ ٚ . ٠ذزبج اٌطفً ألْ ٠شضغ ِشاسا  

ٚرىْٛ  –دل١مخ فمظ  06فٟ ِذح لق١شح لذ رقً ئٌٝ  –عٌٙٛخ 
٘زٖ . اٌى١ّبد اٌم١ٍٍخ اٌزٟ ٠غزٍٙىٙب ا١ٌٌٛذ ِٕبعجخ ٌّؼذرٗ اٌقغ١شح
. اٌشضؼبد اٌّزىشسح رغبػذ أ٠ضب  فٟ ص٠بدح ئٔزبجه ٌٍذ١ٍت

. أوثش عٛف رضداد و١ّخ اٌذ١ٍت ٌذ٠ه وٍّب أسضؼذِ : ثىٍّبد أثغظ
!اٌشضبػخ اٌّزىشسح ِف١ذح ٌه ٚ ٌطفٍه  

x  8ث١ٓ ػٍٝ األلً ِب ٠ذزبج ألْ ٠شضغ اٌٌّٛٛد اٌجذ٠ذ-
 .عبػخ 12 اٌـ فزشح فِٟشاد  21

x  ٓدل١مخ أٚ أوثش،  16-26رزفبٚد ِذح اٌشضؼخ ث١
 .ٚاٌٌّٛٛد ٘ٛ ِٓ ٠ذذد اٌٛلذ

x  ّد١ث " اٌشضبػخ اٌّززب١ٌخ"ٍْٛ ثؼض األطفبي ٠فض
٠شضؼْٛ ِشاد ػذ٠ذح فٟ عبػبد ل١ٍٍخ ثُ ٠ٕبِْٛ ٌؼذح 

عبػخ  12فٟ فزشح اٌـ ػذد ِشاد اٌشضبػخ . عبػبد
 .أُ٘ ِٓ ِذح اٌّجبػذح ث١ٕٙب

x عبػخ  3-٠1جت ئ٠مبظٗ وً : اٌزٞ ٠ٕبَ وث١شا   اٌٌّٛٛد
ٌٍشضبػخ، خبفخ  ئرا وبْ ٠ؼبٟٔ ِٓ ا١ٌشلبْ 

اٌطج١ت ئرا وبْ اٌطفً وغٛال  ٚ ٌٝ رذذثٟ ئ(. اٌقفبس)
 .فؼت اإل٠مبظ

 

 

 

 

 

 

 

 زيادة الوزن
ِٓ ٚصٔٗ خالي األ٠بَ اٌثالثخ أٚ األسثؼخ % 7لذ ٠خغش طفٍه دزٝ 

ػٕذِب ٠جذأ اٌذ١ٍت ثبإلدساس رٛلؼٟ أْ ٠جذأ ٚصٔٗ . األٌٚٝ
 .22 – ٠26جت أْ ٠غزشجغ ٚصْ اٌٛالدح ِب ث١ٓ األ٠بَ . ثبإلصد٠بد

 

 
 المظهر الخارجي 

اٌى١ّخ إٌّبعجخ ِٓ اٌذ١ٍت ثاِىبٔه اٌزأوذ ِٓ دقٛي طفٍه ػٍٝ 
:ِّب ٠ٍٟ  

x رزّزغ ثؾشح طفٍه ثبٌٕضبسح ٚاٌّزبٔخ. 

x ٠ضداد فٟ اٌطٛي ٚ دجُ ِذ١ظ اٌشأط. 

x   ٠ىْٛ ٔؾ١طب  ٚ ِزٕجّٙب. 

 

 

 

 الحفّبضبد
.االوتجبي إلى عذد الحفّبضبد التً ٌستٍلكٍب الطفل ٌكُن مؤشراً على حصُلً على كمٍخ الحلٍت المىبسجخ مىك    

 42/ المتّسخخ  ضبدالحفبعذد 
 سبعخ

42/ المجتلّخ  ضبدالحفبعذد   
سبعخ   عمر الطفل حلٍت األم 

ٌضج ٚ ٌٛٔٗ ( اٌؼمٟ)اٌجشاص اٌج١ٕٕٟ 
أعٛد ِخضشّ    2 - 1 ٠ٛفش ِٕبػخ ٌٍشض١غ ٚ )ٌجأ  

(٠غبػذٖ فٟ اٌزخٍّـ ِٓ ا١ٌشلبْ  2 - 1 َٛ٠  

، ٌْٛ اٌجشاص ِخضشّ 3ػٍٝ األلً  دفبضبد اعزٙالو١خ  0 - 5   
دفبضبد ِٓ اٌمّبػ 8 - 0 "ُِضسقّ "د١ٍت ٌٛٔٗ   أ٠بَ 0 - 1   

ثشاص سخٛ، ٌٛٔٗ  ،5 – 3ػٍٝ األلً 
عُ 1.5ش٠جب  أففش، دجّٗ رم أ٠بَ 0 - 1وؼّش   و١ّخ اٌذ١ٍت رزؼّذي ٌزالئُ  

أ٠بَ+ 0 ادز١بجبد طفٍه  

لذ ٠مً ػذد اٌذفبضبد ٌٚىٓ و١ّخ 
رض٠ذاٌجشاص  أ٠بَ 0 - 1وؼّش   أعبث١غ 0 رى٠ٛٓ ِخضْٚ اٌذ١ٍت   

(أسجُعٍبً )زٌبدح الُزن   العمر 

غشاَ 166 – 226 أؽٙش 6-3   

غشاَ 226 – 226 أؽٙش 2-0   

غشاَ 226 – 06 أؽٙش 0-21   

ً٘ ٠ذقً 
طفٍٟ ػٍٝ 
اٌذ١ٍت 
 اٌىبفٟ؟

ٌألَ دذ٠ثخ األِِٛخ ٘ٛ  ِمٍمخ  ِٓ أوثش األِٛس 
ِب ئرا وبْ ١ٌٚذ٘ب ٠ذقً ػٍٝ اٌذ١ٍت اٌىبفٟ 

ثّااااب أْ اٌثااااذٞ ١ٌغااااذ ػ١ٍااااٗ أسلاااابَ ٚ . ِٕٙاااب
ِماااذاس ‘ سؤ٠اااخ’ِماااب١٠ظ، ٠قاااؼت ػٍاااٝ األَ 

ٌٚىآ . اٌذ١ٍت اٌزٞ ٠ذزبجٗ ٠ٚؾشثٗ اٌشضا١غ
ى١ّااخ دقااٌٛٗ ػٍااٝ اٌرغاازط١ؼ١ٓ اٌزأوااذ ِاآ 
ػاااذد اٌذفبضااابد  زبثؼاااخاٌىبف١اااخ ِااآ خاااالي ِ

 .اٌّزغخخ ٚ اصد٠بد ٚصٔٗ ٚ ِظٙشٖ اٌخبسجٟ
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       هو دليلك   طفلك  
سالجٟ ػالِبد اٌجٛع ٌذٜ 

طفٍه ٚالرذبٌٟٚ ٚضغ جذٚي 
صِٕٟ إلسضبػٗ، ٚالرشالجٟ 

ِٓ . اٌغبػخ ثً سالج١ٗ ٘ٛ
 :د اٌّجىشح ٌٍجٛعاٌؼالِب

٠مَٛ ثفزخ فّٗ ٚرذش٠ه سأعٗ * 
 .             ِٓ جبٔت ٢خش

 .٠جذأ ثزذش٠ه فّٗ وأٔٗ ٠ّـ * 
 .                        بثؼٗ ٚأفأٗ ٠ِٚضغ ٠ذأ٠جذأ ثّـ * 
٘ٛ رٕزظشٞ أثذا  أْ ٠جذأ طفٍه ثبٌجىبء ٌزؼشفٟ أٔٗ جبئغ فبٌجىبء  ال

  .آخش ٚع١ٍخ ٠ٍجأ ئ١ٌٙب

 كمية الحليب لديك ؟كيف تزيدين 
فٟ . ثٕجبح ١ٓٓ اعزطبػذ األِٙبد ئسضبع أطفبٌٙاٌغٕ ػٍٝ ِشّ 

ََِشض١ّ  خ ِمٍمخ ٌألَ، لذ ٠زٛجت ػ١ٍٙب ثؼض اٌذبالد ٚألعجبة 
ئْ وبْ ٚصْ . ِزبثؼخ اصد٠بد ٚصْ طفٍٙب ٌٍزأوذ ِٓ ئؽجبػٗ ثذ١ٍجٙب

اٌشض١غ ٠ٕمـ ثؼذ أٚي أ٠بِٗ ٠جت ِشاجؼخ اٌطج١ت فٙزا لذ ٠غجت 
 ٌذ٠ه ذ١ٍتاٌٚئْ وِٕذ غ١ش ِزأوذح ِٓ و١ّخ . ١ب  ٌٗخطشا  فذ

ٌذٜ ال ’أٚ لبئذح  وٟٛٔ ػٍٝ ارقبي دائُ ِغ اعزؾبس٠خ سضبػخ
 . ٌزضٚدن ثبٌّؼٍِٛبد ٚاإلسؽبداد اٌالصِخ  ‘١ٌؼ ١ٌغ

اٌى١ّخ اٌىبف١خ ِٓ  ؽشةاٌخطٛاد عزغبػذ سض١ؼه ػٍٝ ٘زٖ 
 :          اٌذ١ٍت

 
رضّٓ ٌب الطفل الرضبعخ المتكررح، للفترح التً ٌحذد

رذف١ضاٌثذ١٠ٓ إلٔزبج اٌذ١ٍت ثقٛسح ِغزّشح ٚ٘زا عٛف ٠إِٓ 
ٚئْ وبْ ٠ٕبَ . ٌطفٍه ئدز١بجٗ ِٓ اٌذ١ٍت ٚأخز اٌفبئذح اٌىبٍِخ

ٌفزشاد ط٠ٍٛخ فؼ١ٍه ئ٠مبظٗ ١ٌشضغ، ٌٚىٓ ئْ وبْ اٌطفً ٠شضغ 
ٌّذح ط٠ٍٛخ فٟ اٌشضؼخ اٌٛادذح فٙزا ٠ؼٕٟ أْ اٌشضبػخ غ١ش 

 . شح سضبػخ فٟ ِشالجزٙبفذ١ذخ ٚرذزبج١ٓ ٌخج١
 

فٙزٖ اٌطش٠مخ رذث اٌطفً  الثذٌٍه فً كل مرح كال أرضعًٍ مه
ػٍٝ  اٌثذٞ فضٚأ٠ضب  رذ أخز أوجش و١ّخ ِٓ اٌذ١ٍت اٌّزٛفش ػٍٝ

ػٕذِب ٠ٕٟٙ ٚججزٗ ِٓ اٌثذٞ األٚي، . ئدساس اٌذ١ٍت ثاعزّشاس
 . أم١ٍٗ ئٌٝ اٌثذٞ ا٢خش ١ٌُزُ اٌٛججخ ئْ أساد

 
اٌشضبػخ ال ٠جت أْ  فاْللثذي  ً  قم  لطفل َل  تأكذي مه َضعٍخ ا

ادٍّٟ اٌطفً لش٠جب  ِٕه ثذ١ث ٠ىْٛ سأعٗ ٚ جغّٗ . رىْٛ ِإٌّخ
ػٕذِب ٠فزخ فّٗ ع١ّ١ً سأعٗ . فٟ خظ ِغزم١ُ ٚ ِمبثال  ٌجغّه

ل١ٍال  ئٌٝ اٌخٍف ثذ١ث ٠ىْٛ أٔفٗ ِمبثً اٌذٍّخ، ٚ٘زا عٛف ٠مَشة 
ثُ أدخٍٟ  ،ثفىٗ اٌُغفٍٟد١ٕٙب ع١ٍمُ اٌثذٞ . رلٕٗ ئٌٝ اٌثذٞ أٚال  

ئْ وٕذ رؾؼش٠ٓ ثبسر١بح ٚثذأ طفٍه . اٌذٍّخ ٔذٛ عمف فّٗ
 .     ثبٌشضبػخ فٙزا د١ًٌ ػٍٝ أٔٗ فٟ اٌٛضؼ١خ اٌقذ١ذخ 

 
ٌذث اٌطفً ػٍٝ االعزّشاس فٟ جّرثً حركخ الضغظ على الثذي 

األفبثغ ِٓ ثم١خ أِغىٟ اٌثذٞ ث١ٓ اإلثٙبَ فٟ جٙخ ٚ: اٌشضبػخ
اعزّّشٞ . اٌجٙخ اٌثب١ٔخ ٚاضغطٟ ثمٛح ١ٌزذفّك اٌذ١ٍت أعشع

، ثُ أسخٟ أفبثؼه ـّ . ثبٌضغظ دزٝ ٠زٛلف اٌطفً ػٓ اٌّ
ثؼذ٘ب أمٍٟ اٌطفً . أد٠شٞ أفبثؼه دٛي اٌثذٞ ٚػبٚدٞ اٌضغظ

اٌضغظ . ئٌٝ اٌثذٞ ا٢خش ٚ أسضؼ١ٗ ِٓ اٌثذ١٠ٓ فٟ وً ِشح
 . شس ألٔغجخ اٌثذ٠ٞىْٛ ثمٛح ٌٚىٓ ال ٠جت أْ ٠زغجت ثض

 
 

 

طفٍه اٌذ١ٍت ٌ مذ١ِٓئرا وٕذ ر.أطعمً طفلك حلٍت الثذي فقظ 
اٌقٕبػٟ الرّٕؼ١ٗ فجأح ثً لٍٍٟ اٌى١ّخ رذس٠ج١ب  ، ٚػٕذِب رىزغج١ٓ 
اٌثمخ اٌىبف١خ ثبٌشضبػخ اٌطج١ؼ١خ د١ٕٙب أٚلفٟ اٌذ١ٍت اٌقٕبػٟ ، 

 .       ٚدائّب  ساجؼٟ ئعزؾبس٠خ اٌشضبػخ ٌٍّغبػذح 
 

 ُّ اٌزٟ بصبد بعبد أَ المصّ دي طفلك على استخذام الرضّ التع
د١ث رُؼزجش ػ١ٍّخ ِـ اٌطفً ِٓ ثذٞ  ،الرذزبج ئٌٝ ٔفظ اٌجٙذ

ؼطٝ ثبٌٍّؼمخ أٚ دزبج ئٌٝ ئضبفبد ف١جت أْ رُ اٚئْ . األَ ألٜٛ
 .                                  غ ثىٛة خبؿ ٌٍشضّ 

 

أٌجغ١ٗ . أوثش بػخلذ رغبػذ اٌطفً ػٍٝ اٌشض: المالمسخ الجلذٌخ
ع١غزؾؼش ١ٌٚذن . دفبظخ  فمظ ٚضؼ١ٗ ِغزم١ّب  ػٍٝ فذسن

ُّ سائذخ ثؾشره، ٚ٘زا ِٓ  ٔجضبد لٍجه ٚ دفء جغّه ٚ ع١ؾ
ٖبؽأٔٗ رٙذئزٗ ٚثبٌز ّٛ  .ٌٟ ع١غبُ٘ فٟ ّٔ

 
فبإلعزشخبء ٠ض٠ذ ِٓ ئدساس اٌذ١ٍت ٚ ٠ذّغٓ  إرتبحً قذر اإلمكبن

ػٕذِب رؾؼش٠ٓ  اٌغٛائً ُوٍٟ اٌطؼبَ اٌقذٟ ٚاؽشثٟ. اٌّضاج
 .ثبٌؼطؼ

 
األعشبة  ثً مع الطجٍت أَ إستشبرٌخ الرضبعخ عهتحذّ 

 .     َاألدٌَخ التً تسبعذ على إدرار الحلٍت

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دالالت خاطئة
رؼزمذ اٌىث١ش ِٓ األِٙبد أْ أطفبٌٙٓ ال٠أخزْٚ اٌىفب٠خ ِٓ 

ئ١ٌه . لذسادز١بجُٙ ٠ؾشثْٛاٌذ١ٍت ِغ أْ اٌذم١مخ أُٔٙ 
 :د اٌخبطئخ اٌزٟ لذ رمٍك األَ ثؼض اٌذالال

 
لذ رالدع األَ أْ اٌثذٞ أفجخ . ٌٍئخ الثذي تجذَ مختلفخ

ٌُ ٠ؼذ اٌذ١ٍت ٠مطش ث١ٓ اٌشضؼبد، ٘زا ال٠ؼٕٟ أْ  أٚسخٛا  
و١ّخ اٌذ١ٍت لٍّذ، ثً ٠ؼٕٟ أْ و١ّخ اإلٔزبج لذ اػزذٌذ 

 . ٌززٕبعت ِغ ادز١بج اٌطفً

شْٚ ثفزشح ِٓ وث١ش ِٓ األطفبي ٠ّ. ٌجذَ الطفل غٍر مرتبح
اٌض١ك خالي ا١ٌَٛ ٚال٠شجغ اٌغجت ٌٍجٛع ٚئّٔب ألؽ١بء 

عزؼشف١ٓ ِغ اٌٛلذ ِبٟ٘ اٌطشق اٌزٟ رغبػذ فٟ . أخشٜ
رٙذئخ طفٍه ، ٚئرا وبٔذ اٌطش٠مخ ٟ٘ اٌشضبػخ فمِٟٛ 

ٌىٕٙب ١ٌغذ د١ٌال  ػٍٝ أٔٗ ال٠أخز وفب٠زٗ ِٓ ٚثاسضبػٗ 
 . اٌذ١ٍت

أٔٗ ِبصاي جبئؼب  ثؼذ لذ رالدظ١ٓ . ٌرٌذ الطفل أن ٌرضع أكثر
٠شجغ رٌه ئٌٝ فزشاد إٌّٛ اٌّفبجئ . ئٔزٙبئٗ ِٓ اٌشضبػخ

 3أعبث١غ ٚ  0أعجٛع ٚ  3-1اٌزٟ ٠ّش ثٙب اٌطفً فٟ األػّبس 
فٟ ٘زٖ اٌفزشاد، داِٟٚ ػٍٝ ئسضبػٗ ثبعزّشاس . ؽٙٛس

 .ٗج اٌذ١ٍت ٚ ٠زٕبعت ِغ ادز١بجدزٝ ٠ض٠ذ ئٔزب

فٟ  ِٙبسرٗ ذغٓرزوٍّب وجش اٌطفً . تقصر مّذح الرضبعخ
لذ  –٠ٚمً ٚلزٗ ػٍٝ اٌثذٞ  ف١شضغ ثفبػ١ٍخ أوثش اٌشضبػخ

رقً اٌّذح ئٌٝ خّغخ دلبئك فمظ، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌشضبػخ 
 .ع١ٍّخ

ػبد ِؼزشف ثٙٓ " ال ١ٌؼ ١ٌغ اٌؼب١ٌّخ"ئْ اٌمبئذاد ٌذٜ  ّٛ ِزط
رغبػذ اٌمبئذاد األِٙبد ؽخق١ب  ٚ ػجش . ِٓ لجً إٌّظّخ

ٌٍجذث ػٓ لبئذح لش٠جخ ِِٕه، . ٟٚٔاٌٙبرف ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش
  www.llli.org : اٌشجبء اٌذخٛي ػٍٝ اٌّٛلغ


