
 

 

 

 

 

 :ىياتُ إمٓ عدة ىراحه  إمٓ  ِٔدتُ ىنذتنقسً حياة اإلنسان 

 
 
 
 
 
 

ىرحنة امطفّمة اميبكرة 

                   
، ِفي ٍذٌ اميرحنة يبدأ امطفه بتعّنً امحبّ، ثً  تبدأ ىنذ امّٔدة ِحتٓ سّن امرابعة

 .كّنيا تقّدو بامعير تزداد قدرتُ عنٓ امكٕو ِ ،  اميشي ِامحركة

يعتيد امطفه عنٓ ِامديُ بشكه كبير في تنبية احتياجاتُ اميختنفة كامطعاو ِامشراب، ِ  
  .ِامينبس، ِامتنقه، ِقضاء امحاجات، ِامنعب

ىرحنة امطفّمة اميتّسطة 

 
، ِفيَا يبدأ امطفه بامخرِج ىن بيئة امينزل   تسع سنّاتإمٓ  عير أربع سنّات تبدأ ىن 

ًّ اميدرسة، ِفي ٍذٌ اميرحنة يتعنً امطفه  إمٓ اميجتيع امخارجي ىن خٕل امحضانة ث
امقراءة ِامكتابة ِبعض اميعنّىات األساسية ِامضرِرية األخرْ باإلضافة إمٓ ىيارسة 

  .امَّايات اميختنفة

 مراحل الّنمّو عند اإلنسان

 

 



 

 

 

ىرحنة امطفّمة اميتأخرة 

 
 سّن امتاسعة ِحتٓ سّن امبنّغ ِفي ٍذٌ اميرحنة تتبدل أسنان امطفه ىن تبدأ ىن 

 تكّين في ، ِيبدأ امطفه  ، ِيكيه فيَا امطفه تعنييُ أبتدائي امنبنية إمٓ امدائية
 .، كيا ينّيي ىَاراتُ امجسدية ِامعقنيةصداقات 

 

ىرحنة اميراٍقة 

 
، ِتبدأ فيَا امتغييرات امجسيانية بامظَّر ٍِي أصعب ىراحه  19 حتٓ سن 12ىن سن 

امنيّ، حيُث يجب امتعاىه ىع امطفه في ٍذٌ اميرحنة بحذر ِذمك بسبب ىحاِمة امطفه 
 .في ٍذا امسن فرض نفسُ ِتقنيد امكبار

 

ىرحنة امشباب 

 
ِيكّن فيَا اإلنسان في ىرحنة امنضج  40 ِحتٓ سّن 20ٍي امفترة امعيرية ىن سن 

ِكنيا . ، ِفي ٍذٌ اميرحنة تتكّن شخصية اإلنسان ِتتحّدد ىعاميَا امجسيي ِامعقني
 .تقدو عيرياًا في ٍذٌ اميرحنة كنيا  اد نضجاًا 

 



 

 

 ىرحنة امكَّمة  

 
ِعند ِصّل اإلنسان مَذٌ اميرحنة يكّن  60 ِ حّتٓ سن  41ٍي امفترة امعيرّية ىن سّن 

قادراًا عنٓ تّفير احتياجاتُ قد اكتيه نضجُ ِ ادت خبرتُ في امحياة ِيكّن عادة 
ًٔا عن أسرتُ أيضاًا    .األساسية ِىصرِفُ امشخصي ىن خٕل امعيه ِقد يكّن ىسؤِ

 

ىرحنة امشيخّخة 

 
 حتٓ امّفاة  ينبغي عنٓ اإلنسان  61تكّن ٍذٌ امفترة في امفترة امعيرية ىن سن 

أٍتياو بصّحتُ بشكه أكبر في ٍذٌ اميرحنة امعيرية، ِحتٓ يستطيع اإلنسان في ٍذٌ 
اميرحنة امّقاية ىن األىراض ِامتعب يجب عنيُ تناِل امّجبات امغذائية امصحية كيا 

 .ِييكنُ أمتزاو ببعض امتيارين امرياضية امبسيطة

 
 

 


