رضيعك في عمر شهرين
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم
األطفال القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من املراحل التي وصل إليها طفلك بوصوله عمر شهرين .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل
التي حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم الرضع يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

Tيبدأ يف االبتسام للناس
T
Tميكنه تهدئة نفسه لوقت قصري
T
(ميكنه وضع يديه عند فمه وامتصاص يده)
Tيحاول النظر إىل أحد أبويه
T

Tال يستجيب إىل األصوات املرتفعة
T
Tال يراقب األشياء أثناء تحركها
T
Tال يبتسم للناس
T
Tال يضع يديه أمام فمه
T
Tال يرفع رأسه أثناء رفع نفسه عند استلقائه عىل بطنه
T

اللغة/التواصل

Tيناغي ،يصدر أصوات قرقرة
T
Tيدير رأسه تجاه األصوات
T

إذا الحظت أيًا من هذه العالمات التي تشري إىل وجود تأخر محتمل يف التطور ،فأخربي
طبيب أو ممرضة طفلك واتصيل بـ 311للسؤال عن التدخل املبكر.

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

Tينتبه إىل الوجوه
T
Tيبدأ يف تتبع األشياء بعينيه ويتعرف عىل األشخاص عىل بعد
T
Tيبدأ يف التعبري عن امللل (يبيك ،يتضجر) إذا مل يتغري النشاط
T

املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

الحركة/التطور البدين

Tميكنه رفع الرأس ويبدأ يف رفع نفسه عند استلقائه عىل بطنه
T
Tيقوم بحركات أكرث سالسة بالذراعني والساقني
T

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

رضيعك في عمر أربعة أشهر
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم
األطفال القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من األهداف التي وصل لها طفلك بوصوله عمر  4أشهر .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل التي
حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم الرضع يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

خصوصا تجاه الناس
Tيبتسم بشكل تلقايئ
T
ً
Tيحب اللعب مع الناس وقد يبيك عند توقف اللعب
T
Tيقلد بعض الحركات وتعبريات الوجوه مثل االبتسام
T
أو العبوس

Tال يشاهد األشياء أثناء تحركها
T
Tال يبتسم للناس
T
Tال ميكنه رفع الرأس بثبات
T
Tال يقوم باملناغاة أو إصدار األصوات
T
Tال يضع األشياء أمام فمه
T
Tال يدفع بساقيه إىل األسفل عندما تكون القدمان
T
عىل سطح صلب
Tلديه مشكلة يف تحريك إحدى عينيه أو كالهام يف جميع االتجاهات
T

اللغة/التواصل

Tيبدأ يف التمتمة
T
Tيتمتم بالتعبريات ويقلد األصوات التي يسمعها
T
Tيبيك بطرق مختلفة إلظهار الجوع أو األمل أو اإلرهاق
T

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

Tيُظهر لك إذا كان سعيدًا أو حزي ًنا
T
Tيستجيب للعطف
T
Tميد يدًا واحدة إىل األلعاب
T
Tيستخدم اليدين والعينني م ًعا ،مثل رؤية لعبة ومد يده إليها
T
Tيتتبع حركة األشياء بعينيه من جانب إىل آخر
T
Tيشاهد الوجوه بعناية
T
Tيتعرف عىل األشخاص واألشياء املألوفة عن بعد
T

إذا الحظت أ ًيا من هذه العالمات التي تشري إىل وجود تأخر محتمل يف التطور ،فأخربي
طبيب أو ممرضة طفلك واتصيل بـ 311للسؤال عن التدخل املبكر.
املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

الحركة/التطور البدين

Tيرفع رأسه بثبات دون سند
T
Tيدفع بساقيه إىل األسفل عندما تكون القدمان عىل سطح صلب
T
Tقد يكون قاد ًرا عىل االستدارة من وضع االستلقاء عىل البطن إىل الظهر
T
Tميكنه اإلمساك بلعبة وهزها والتأرجح تجاه األلعاب املتدلية
T
Tيضع يده أمام فمه
T
Tعند استلقائه عىل بطنه يرفع نفسه إىل املرفقني
T

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

رضيعك في عمر  6أشهر
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم
األطفال القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من األهداف التي وصل لها طفلك بوصوله عمر  6أشهر .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل التي
حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم الرضع يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

شخصا ما غريب
T
Tيبدأ يف معرفة الوجوه املألوفة ويبدأ يف معرفة أن ً
خصوصا أبويه
اآلخرين
مع
اللعب
يحب
T
T
ً
Tيستجيب لعواطف اآلخرين وعادة ما يبدو سعيدًا
T
Tيجب النظر إىل نفسه يف املرآة
T

اللغة/التواصل

Tيستجيب لألصوات بإصدار أصوات
T
Tيربط األحرف اللينة م ًعا عند التمتمة (“آه” “إيه” “أوه”)
T
ويحب تبادل األدوار مع أبويه يف إصدار األصوات
Tيستجيب إىل نداء اسمه
T
Tيصدر أصوات ًا إلظهار السعادة والضيق
T
Tيبدأ يف نطق األصوات الساكنة (يرثثر بالحرفني “م” “ب”)
T

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

Tينظر حوله لريى األشياء القريبة
T
Tيضع األشياء أمام فمه
T
Tيظهر الفضول بشأن األشياء ويحاول الحصول عىل األشياء البعيدة عن متناوله
T
Tيبدأ يف مترير األشياء من يد ألخرى
T

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:
Tال يحاول اإلمساك باألشياء املوجودة يف متناول يده
T
Tال يظهر أي عاطفة تجاه مقدمي الرعاية
T
Tال يستجيب لألصوات من حوله
T
Tيواجه صعوبة يف وضع األشياء أمام فمه
T
Tال يصدر أصواتًا باألحرف اللينة (“آه” “إيه” “أوه”)
T
Tال يستدير يف أي من االتجاهني
T
Tاليضحك أو يصدر أصوات ًا حادة
T
Tيبدو متصلبًا للغاية بعضالت مشدودة
T
Tيبدو مرنًا للغاية مثل دمية قامشية
T
إذا الحظت أ ًيا من هذه العالمات التي تشري إىل وجود تأخر محتمل يف التطور ،فأخربي
طبيب أو ممرضة طفلك واتصيل بـ 311للسؤال عن التدخل املبكر.
املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

الحركة/التطور البدين

Tيقوم باالستدارة يف كال االتجاهني (من البطن إىل الظهر ومن الظهر إىل البطن)
T
Tيبدأ يف الجلوس دون سند
T
Tعند الوقوف يدعم وزنه عىل ساقيه وقد يقوم بالقفز
T
Tيهتز إىل األمام والخلف ويف بعض األحيان يحبو إىل الخلف قبل التحرك إىل األمام
T

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

رضيعك في عمر  9أشهر
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم
األطفال القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من األهداف التي وصل لها طفلك بوصوله عمر  9أشهر .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل التي
حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم الرضع يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

Tقد يخاف من الغرباء
T
Tقد يكون متعلقًا بالبالغني املألوفني
T
Tله ألعاب مفضلة
T

Tال يحمل وزنه عىل ساقيه مع املساعدة
T
Tال يجلس مع املساعدة
T
Tال يتمتم (“ماما”“ ،بابا”“ ،دادا”)
T
Tال يلعب أي ألعاب تتضمن لعبًا متبادل
T
Tال يستجيب لنداء اسمه
T
Tال يبدو وكأنه يتعرف عىل األشخاص املألوفني
T
Tال ينظر إىل املكان الذي تشري إليه
T
Tال يقوم بنقل األلعاب من يد ألخرى
T

اللغة/التواصل

Tيفهم كلمة “ال”
T
Tيصدر العديد من األصوات املختلفة مثل “ماماما” و
T
“بابابا”
Tيقلد أصوات وحركات اآلخرين
T
Tيستخدم األصابع لإلشارة إىل األشياء
T

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

إذا الحظت أ ًيا من هذه العالمات التي تشري إىل وجود تأخر محتمل يف التطور ،فأخربي
طبيب أو ممرضة طفلك واتصيل بـ 311للسؤال عن التدخل املبكر.

Tيشاهد مسار األشياء وهي تقع
T
Tيبحث عن األشياء التي يراك وأنت تخفيها
T
Tيلعب لعبة إخفاء الوجه
T
Tيضع األشياء يف فمه
T
Tيحرك األشياء بسالسة من يد ألخرى
T
Tيلتقط األشياء مثل حبوب اإلفطار بني أصبعيه السبابة واإلبهام
T

تويص األكادميية األمريكية لطب األطفال بأن يتم فحص األطفال لتتبع التطور العام يف
زيارة عمر  9شهور .قومي بسؤال طبيب طفلك بشأن فحص تطور طفلك.
املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

الحركة/التطور البدين

Tيقف ،يتمسك
T
Tميكنه الجلوس
T
Tيجلس دون سند
T
Tيجذب األشياء ليتمكن من الوقوف
T
Tيحبو
T

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

طفلك عند سن العام الواحد
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم األطفال
القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من األهداف التي وصل إليها طفلك بحلول عيد ميالده األول .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل
التي حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

Tخجول أو متوتر مع الغرباء
T
Tيبيك عند رحيل األم أو األب
T
Tله أشياء وأشخاص مفضلون
T
Tيُظهر الخوف يف بعض املواقف
T
Tيناولك كتابًا عندما يرغب يف سامع قصة
T
Tيكرر أصوات ًا أو أفعالاً للحصول عىل االنتباه
T
Tيرفع ذرا ًعا أو ساقًا للمساعدة يف ارتداء املالبس
T
Tيلعب األلعاب مثل “إخفاء الوجه” و”الغناء مع تحريك اليدين”
T

اللغة/التواصل

الحركة/التطور البدين

Tيجلس دون مساعدة
T
Tيجذب نفسه ليقف ومييش ممسكًا باألثاث (“يتجول”)
T
Tميكنه اتخاذ خطوات قليلة دون اإلمساك بيشء
T
Tميكنه الوقوف وحده
T

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

Tيستجيب إىل الطلبات املنطوقة البسيطة
T
Tيستخدم إشارات بسيطة مثل هز الرأس “ال”
T
أو التلويح “ودا ًعا”
Tيصدر أصواتًا مع تغريات يف النغمة (تبدو مثل الحديث)
T
Tينطق “ماما” و”دادا” والتعبريات التعجبية مثل “أو-أوه!”
T
Tيحاول نطق الكلامت التي تنطقينها
T

Tال يحبو
T
Tال ميكنه الوقوف عند إسناده
T
Tال يبحث عن أشياء يراك تخفينها.
T
Tال يقول الكلامت املفردة مثل “ماما” أو “دادا”
T
Tال يتعلم اإلشارات مثل التلويح أو هز الرأس
T
Tال يشري إىل األشياء
T
Tيفقد مهارات اكتسبها من قبل
T

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

إذا الحظت أيًا من هذه العالمات التي تشري إىل وجود تأخر محتمل يف التطور ،فأخربي
طبيب أو ممرضة طفلك واتصيل بـ 311للسؤال عن التدخل املبكر.

Tيستكشف األشياء بطرق مختلفة مثل الرج والطرق عليها والرمي
T
Tيجد األشياء املخبأة بسهولة
T
Tينظر إىل الصورة أو اليشء الصحيح عند ذكر اسمه
T
Tيقلد اإلشارات
T
Tيبدأ يف استخدام األشياء بشكل صحيح؛ عىل سبيل املثال يرشب من كوب وميشط
T
الشعر
Tيطرق شيئني م ًعا
T
Tيضع أشياء يف حاوية ويخرج أشياء من حاوية
T
Tيرتك األشياء دون مساعدة
T
Tيقوم بالوخز بأصبع السبابة
T
Tيتبع التوجيهات البسيطة مثل “التقط اللعبة”
T

املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

طفلك في عمر  18شه ًرا (عام ونصف)
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم األطفال
القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من األهداف التي وصل لها طفلك بوصوله عمر  18أشهر .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل التي
حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

Tيحب إعطاء األشياء لآلخرين كجزء من اللعب
T
Tقد يصاب بنوبات غضب
T
Tقد يخاف من الغرباء
T
Tيظهر الحب لألشخاص املألوفني له
T
Tيلعب ألعابًا تخيلية بسيطة مثل إطعام الدمية
T
Tقد يتعلق مبقدمي الرعاية يف املواقف الجديدة
T
Tيشري ليطلع اآلخرين عىل ما يثري اهتاممه
T
Tيستكشف مبفرده ولكن يف وجود أحد الوالدين مبقربة منه
T

اللغة/التواصل

Tيقول العديد من الكلامت املفردة
T
Tيقول ويهز رأسه مش ًريا إىل “ال”
T
Tيشري ليطلع اآلخرين عىل ما يريده
T

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:
Tال يشري إىل األشياء ل ُيطلع عليها اآلخرين
T
Tال ميكنه امليش
T
Tال يعرف الغرض من استخدام األشياء املألوفة
T
Tال يُقلِّد اآلخرين
T
Tال يكتسب مفردات جديدة
T
Tال يقول  6كلامت عىل األقل
T
Tال يالحظ أو ال يعرتض عند مغادرة مقدم الرعاية أو عودته
T
Tيفقد مهارات كانت لديه بالفعل
T
إذا الحظت أيًا من هذه العالمات التي تشري إىل وجود تأخر محتمل يف التطور ،فأخربي
طبيب أو ممرضة طفلك واتصيل بـ 311للسؤال عن التدخل املبكر.

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

Tيعرف الغرض من استخدام األشياء األشياء؛ مثل الهاتف ،الفرشاة ،امللعقة
T
Tيشري لجذب انتباه اآلخرين
T
Tيظهر االهتامم بالدمى أو دمى الحيوانات املحشوة بالتظاهر بإطعامها
T
Tيشري إىل جزء واحد من أجزاء الجسم
T
Tيشخبط مبفرده
T
Tميكنه اتباع األوامر الشفهية املكونة من خطوة واحدة دون أن تصاحبها أي إمياءات
T
(إشارات إيضاحية)؛ عىل سبيل املثال ،يجلس عندما تقول له “اجلس”

تويص ( American Academy of Pediatricsاألكادميية األمريكية لطب األطفال)
بأن يتم فحص األطفال ملتابعة التطور العام واكتشاف حاالت التوحد يف زيارة عمر 18
شه ًرا .قومي بسؤال طبيب طفلك بشأن فحص تطور طفلك.
املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

الحركة/التطور البدين

Tمييش مبفرده
T
Tميكنه صعود الدرجات والركض
T
Tيسحب األلعاب أثناء امليش
T
Tميكنه املساعدة يف خلع مالبسه
T
Tيرشب من كوب
T
Tيأكل مبلعقة
T

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

طفلك عند عمر العامين
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم األطفال
القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من األهداف التي وصل إليها طفلك بحلول عيد ميالده الثاين .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل
التي حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

Tيُقلِّد اآلخرين خاصة البالغني واألطفال األكرب عم ًرا
T
Tيتحمس عند وجوده مع أطفال آخرين
T
Tيظهر استقالليته بشكل متزايد
T
Tيقوم بترصفات متمردة
T
(بأن يفعل ما نُهي عن فعله)
Tيلعب بجوار األطفال اآلخرين بشكل أسايس ولكنه يبدأ
T
يف تضمني اآلخرين يف اللعب ،كألعاب املالحقة

اللغة/التواصل

Tيشري إىل األشياء أو الصور عند ذكر أسامئها
T
Tيعرف أسامء األشخاص املألوفني له وأسامء أجزاء الجسم
T
Tيقول جملاً مكونة من كلمتني إىل  4كلامت
T
Tيتبع التعليامت البسيطة
T
Tيكرر الكلامت التي يسمعها عرضً ا يف املحادثات
T
Tيشري إىل أشياء يف الكتب
T

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:
Tال يستخدم جملاً مكونة من كلمتني (مثل “أرشب الحليب”)
T
Tال يعرف ما ميكن فعله باألشياء التقليدية كالفرشاة أو الهاتف أو الشوكة أو امللعقة
T
Tال يقلد الترصفات أو يكرر الكلامت
T
Tال يتبع التعليامت البسيطة
T
Tال مييش بثبات
T
Tيفقد مهارات كانت لديه بالفعل
T
إذا الحظت أيًا من هذه العالمات التي تشري إىل وجود تأخر محتمل يف التطور ،فأخربي
طبيب أو ممرضة طفلك واتصيل بـ 311للسؤال عن التدخل املبكر.
تويص ( American Academy of Pediatricsاألكادميية األمريكية لطب األطفال)
بأن يتم فحص األطفال ملتابعة التطور العام واكتشاف حاالت التوحد يف زيارة عمر 24
شه ًرا .قومي بسؤال طبيب طفلك بشأن فحص تطور طفلك.
املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

Tميكنه العثور عىل األشياء حتى إذا كانت ُمخبأة تحت غطائني أو ثالثة
T
Tيبدأ يف تصنيف األشكال واأللوان
T
Tيُكمل الجمل والقصائد ذات القافية يف الكتب املألوفة له
T
Tيلعب ألعابًا تخيلية بسيطة
T
Tيبني أبرا ًجا مكونة من  4مكعبات أو أكرث
T
Tقد مييل الستخدام إحدى اليدين أكرث من األخرى
T
Tيتبع التعليامت املكونة من خطوتني مثل “التقط حذاءك
T
وضعه يف الخزانة”.
Tيقوم بتسمية األشياء يف كتاب مصور مثل قطة أو طائر أو كلب
T

الحركة/التطور البدين

Tيقف عىل أطراف أصابع قدميه
T
Tيركل الكرة
T
Tيبدأ يف التمكن من الجري
T
Tيتسلق األثاث صعودًا ونزولاً دون مساعدة
T
Tيصعد ويهبط السالمل مستندًا إىل يشء
T
Tيُلقي الكرة بحيث تكون يده أعىل من مستوى الكتف
T
Tيكتب أو ينسخ خطوطًا مستقيمة ودوائر
T

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

طفلك في عمر الـ  3أعوام
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم
األطفال القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من األهداف التي وصل إليها طفلك بحلول عيد ميالده الثالث .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن
املراحل التي حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

Tيقلد البالغني واألصدقاء
T
Tيظهر الحب تجاه أصدقائه دون محفز خارجي
T
Tينتظر دوره أثناء اللعب
T
Tيظهر القلق عند بكاء أحد أصدقائه
T
Tيفهم املقصود بصيغة امللكية “مليك” أو “ملكه” أو “ملكها”
T
Tيظهر نطاقًا واس ًعا من املشاعر
T
Tيف ِّرق بسهولة من األم واألب
T
Tقد ينزعج عند حدوث تغريات كبرية يف الروتني
T
Tميكنه ارتداء مالبسه وخلعها بنفسه
T

اللغة/التواصل

Tيتبع التعليامت املكونة من خطوتني أو ثالث خطوات
T
Tميكنه تسمية معظم األشياء املألوفة
T
Tيفهم الكلامت مثل “يف” و”عىل” و”تحت”
T
Tيقول اسمه األول وعمره ونوعه
T
Tميكنه تسمية أحد أصدقائه
T
Tيقول كلامت مثل “أنا” و”نحن” و”أنت” وبعض صيغ الجمع (سيارات ،كالب ،قطط)
T
Tيتحدث جيدًا مبا يكفي ليفهمه الغرباء معظم الوقت
T
Tميكنه إكامل محادثة باستخدام جملتني إىل  3جمل
T

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

Tميكنه اللعب بألعاب تحتوي عىل أزرار ورافعات وقطع متحركة
T
Tيلعب ألعابًا تخيلية بالدمى والحيوانات واألشخاص
T
Tميكنه تركيب األحاجي املكونة من  3أو  4قطع
T
Tيفهم املقصود بـ”اثنني”
T
Tينسخ شكل الدائرة باستخدام قلم رصاص أو قلم شمع
T
Tيقلب صفحات الكتاب صفحة تلو األخرى
T
Tيبني أبرا ًجا مام يزيد عن  6مكعبات
T
Tيربط ويفك أغطية املرطبانات (الحاويات) أو يدير مقبض الباب
T

الحركة/التطور البدين

Tيتسلق جيدًا
T
Tيجري بسهولة
T
Tيقود دراجة بثالث عجالت (محركًا دواساتها)
T
Tيصعد ويهبط السالمل بوضع قدم واحدة عىل كل درجة
T

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:
Tيسقط كث ًريا أو يواجه صعوبة يف تسلق السالمل
T
Tيسيل لعابه أو يتكلم بشكل مبهم للغاية
T
Tال ميكنه اللعب باأللعاب البسيطة (مثل ألواح األوتاد واألحاجي البسيطة وإدارة
T
املقابض)
Tال يتحدث بجمل كاملة
T
Tال يفهم التعليامت البسيطة
T
Tال يلعب ألعابًا تخيلية أو ألعاب التظاهر
T
Tال يرغب يف اللعب مع األطفال اآلخرين أو باأللعاب
T
Tال ينظر يف العني مبارشة
T
Tيفقد مهارات كانت لديه بالفعل
T
إذا الحظت أ ًيا من هذه العالمات لتأخر محتمل يف التطور ،فقومي بإخبار طبيب طفلك
أو املمرضة وتحديث إىل شخص ما يف املدرسة العامة املحلية التابع لها طفلك يكون عىل
دراية بالخدمات التي تُقدم لألطفال الصغار .ملعرفة املزيد من املعلومات عن التطور،
قومي بزيارة املوقع اإللكرتوين  nyc.govوابحثي عن “. ”Child Development
املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

طفلك في سن الـ  4أعوام
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم
األطفال القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من األهداف التي وصل إليها طفلك بحلول عيد ميالده الرابع .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل
التي حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

Tيستمتع بالقيام بأمور جديدة
T
Tيتظاهر بأنه “ماما” و”بابا”
T
Tتزداد ألعابه التخيلية إبدا ًعا بشكل متزايد
T
Tيفضل اللعب مع أطفال آخرين عىل اللعب مبفرده
T
Tيتعاون مع األطفال اآلخرين
T
Tكث ًريا ما ال ميكنه التفرقة بني الواقع والخيال
T
Tيتحدث عام يحبه وعام يثري اهتاممه
T

اللغة/التواصل

Tيعرف بعض القواعد النحوية األساسية ،مثل استخدام “هو” و”هي” بشكل صحيح
T
Tيغني أغنية أو يلقي قصيدة من الذاكرة مثل “ذهب الليل وطلع الفجر” أو “العنكبوت
T
النونو”
قصصا
T
Tيروي ً
Tميكنه قول اسمه األول وإسم العائلة
T

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

Tيقوم بتسمية بعض األلوان وبعض األرقام
T
Tيفهم الفكرة األساسية للعد
T
Tيبدأ يف فهم الوقت
T
Tيتذكر أجزاء من القصص
T
Tيفهم املقصود بـ”متشابه” و”مختلف”
T
شخصا ذا جسم مكون من جزئني إىل  4أجزاء
يرسم
T
T
ً
Tيستخدم املقص
T
Tيبدأ يف كتابة بعض األحرف الكبرية (اللغة اإلنجليزية)
T
Tيلعب األلعاب املكونة من لوحات أو بطاقات
T
Tيخربك مبا يعتقد أنه سيحدث بعد ذلك يف الكتاب
T

Tال يستطيع القفز يف مكانه
T
Tيواجه مشاكل يف الكتابة برسعة
T
Tال يهتم باأللعاب التفاعلية أو األلعاب التخيلية
T
Tيتجاهل األطفال اآلخرين أو ال يستجيب ألي أشخاص خارج نطاق األرسة
T
Tيقاوم القيام بإلباسه والنوم واستخدام املرحاض
T
Tال يستطيع إعادة رسد رواية مفضلة لديه
T
Tال يتبع األوامر املكونة من ثالثة أجزاء
T
Tال يفهم الكلمتني “مشابه” و”مختلف”
T
Tال يستخدم الكلمتني “أنا” و”أنت” بشكل صحيح
T
Tيتحدث بشكل غري واضح
T
Tيفقد املهارات التي كانت لديه من قبل
T
إذا الحظت أيًا من هذه العالمات لتأخر محتمل يف التطور ،فقومي بإخبار طبيب طفلك
أو املمرضة وتحديث إىل شخص ما يف املدرسة العامة املحلية التابع لها طفلك يكون عىل
دراية بالخدمات التي تُقدم لألطفال الصغار .ملعرفة املزيد من املعلومات عن التطور،
قومي بزيارة املوقع اإللكرتوين  nyc.govوابحثي عن املصطلح
“. ”Child Development
املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

الحركة/التطور البدين

Tيثب ويقف عىل قدم واحدة ملدة تصل إىل ثانيتني
T
Tيلتقط إحدى الكرات املرتدة معظم الوقت
T
Tيسكب طعامه الخاص ويهرسه ويقطعه تحت اإلرشاف
T

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

طفلك في سن الـ  5أعوام
توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدل ًة مهمة عىل تطور طفلك .مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم
األطفال القيام بها عند بلوغهم عم ًرا معي ًنا.
تحققي من األهداف التي وصل إليها طفلك بحلول عيد ميالده الخامس .خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن
املراحل التي حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:
اجتامع ًيا/عاطف ًيا

Tيرغب يف إرضاء أصدقائه
T
Tيرغب يف أن يكون مثل أصدقائه
T
Tأكرث احتاملاً لالنسجام مع القواعد
T
Tيحب الغناء والرقص والتمثيل
T
Tيقدر عىل متييز النوع الجنيس
T
Tميكنه التفريق بني ما هو حقيقي وما هو خيال
T
Tيُظهر قد ًرا أكرب من االستقاللية (عىل سبيل املثال ،قد يقوم بزيارة أحد جريانه مبنزل
T
مجاور بنفسه [اإلرشاف من شخص بالغ مازال مطلوبًا])
Tيكون كثري املطالب يف بعض األحيان ومتعاونًا جدًا يف أحيان أخرى
T

اللغة/التواصل

Tيتحدث بشكل واضح للغاية
T
Tيرسد رواية بسيطة مستخد ًما جملاً كاملة
T
Tيستخدم زمن املستقبل؛ عىل سبيل املثال“ ،جديت ستأيت هنا”.
T
Tيقول اسمه وعنوانه
T

اإلدراك (التعلم ،التفكري ،حل املشكالت)

Tيقوم بعد  10أشياء أو أكرث
T
Tيستطيع رسم شخص به  6أجزاء من أجزاء الجسم عىل األقل
T
Tيستطيع كتابة بعض الحروف أو األرقام
T
Tميكنه نسخ مثلث وأشكال هندسية أخرى
T
Tعىل دراية باألشياء املستخدمة يف الحياة اليومية ،مثل املال والطعام
T

الحركة/التطور البدين

Tيقف عىل قدم واحدة ملدة  10ثواين أو أطول
T
Tيثب؛ قد يكون قاد ًرا عىل القفز
T
Tيستطيع القيام بحركة شقلبة
T
Tيستخدم شوكة وملعقة وأحيانًا سكني مائدة
T
Tميكنه استخدام املرحاض معتمدًا عىل نفسه
T
Tميكنه التأرجح والتسلق
T

ترصيف مبك ًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:
Tال يُظهر مجموعة كبرية من املشاعر
T
Tيُظهر سلوكًا متطرفًا (دامئًا ما يكون خائفًا أو عدوان ًيا
T
أو خجولاً أو حزي ًنا)
Tدامئًا ما يكون منسح ًبا وغري نشط
T
Tمن السهل رصف انتباهه ،لديه مشكلة عىل الرتكيز عىل نشاط واحد ملدة أطول من
T
 5دقائق
Tال يتجاوب مع األشخاص أو يتجاوب بشكل سطحي فقط
T
Tال ميكنه التفريق بني ما هو حقيقي وما هو خيال
T
Tال ميارس لعب مجموعة متنوعة من األلعاب واألنشطة
T
Tال يستطيع اإلدالء باسمه األول وإسم العائلة
T
Tال يستخدم صيغ الجمع أو الزمن املايض بشكل مناسب
T
Tال يتحدث بشأن األنشطة أو التجارب اليومية
T
Tال يرسم أي صور
T
Tال يستطيع غسل أسنانه أو غسل يديه وتجفيفهام أو خلع مالبسه دون الحصول
T
عىل مساعدة
Tيفقد املهارات التي كانت لديه من قبل
T
إذا الحظت أيًا من هذه العالمات لتأخر محتمل يف التطور ،فقومي بإخبار طبيب طفلك
أو املمرضة وتحديث إىل شخص ما يف املدرسة العامة املحلية التابع لها طفلك يكون عىل
دراية بالخدمات التي تُقدم لألطفال الصغار .ملعرفة املزيد من املعلومات عن التطور،
قومي بزيارة املوقع اإللكرتوين  nyc.govوابحثي عن املصطلح
“. ”Child Development
املحتوى الذي توفره مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ،تعريف عىل العالمات .برنامج الترصف املبكر .للمزيد من املعلومات ،اذهب إىل
.www.cdc.gov/ActEarly

إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني
ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة  nyc.govوابحث عن املصطلح “”Child Development

