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

