
إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:

اجتامعًيا/عاطفًيا

TTخجول أو متوتر مع الغرباء

TTيبيك عند رحيل األم أو األب

TTله أشياء وأشخاص مفضلون

TTيُظهر الخوف يف بعض املواقف

TTيناولك كتابًا عندما يرغب يف سامع قصة

TTيكرر أصواتًا أو أفعااًل للحصول عىل االنتباه

TTيرفع ذراًعا أو ساقًا للمساعدة يف ارتداء املالبس

TT”يلعب األلعاب مثل “إخفاء الوجه” و”الغناء مع تحريك اليدين

اللغة/التواصل 

TTيستجيب إىل الطلبات املنطوقة البسيطة

TT ”يستخدم إشارات بسيطة مثل هز الرأس “ال 

أو التلويح “وداًعا”

TT)يصدر أصواتًا مع تغريات يف النغمة )تبدو مثل الحديث

TT”!ينطق “ماما” و”دادا” والتعبريات التعجبية مثل “أو-أوه

TTيحاول نطق الكلامت التي تنطقينها

اإلدراك )التعلم، التفكري، حل املشكالت( 

TTيستكشف األشياء بطرق مختلفة مثل الرج والطرق عليها والرمي

TTيجد األشياء املخبأة بسهولة

TTينظر إىل الصورة أو اليشء الصحيح عند ذكر اسمه

TTيقلد اإلشارات

TT يبدأ يف استخدام األشياء بشكل صحيح؛ عىل سبيل املثال يرشب من  كوب وميشط

الشعر

TTيطرق شيئني مًعا

TTيضع أشياء يف حاوية ويخرج أشياء من حاوية

TTيرتك األشياء دون مساعدة

TTيقوم بالوخز بأصبع السبابة

TT”يتبع التوجيهات البسيطة مثل “التقط اللعبة

البدين  الحركة/التطور 

TTيجلس دون مساعدة

TT)”يجذب نفسه ليقف ومييش ممسًكا باألثاث )“يتجول

TTميكنه اتخاذ خطوات قليلة دون اإلمساك بيشء

TTميكنه الوقوف وحده

طفلك عند سن العام الواحد

توفر طريقة لعب طفلك وطريقة تعلمه وتكلمه وترصفه أدلًة مهمة عىل تطور طفلك. مراحل التطور هي األشياء التي ميكن ملعظم األطفال 

بلوغهم عمًرا معيًنا. بها عند  القيام 

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.

TTال يحبو

TTال ميكنه الوقوف عند إسناده

TT.ال يبحث عن أشياء يراك تخفينها

TT”ال يقول الكلامت املفردة مثل “ماما” أو “دادا

TTال يتعلم اإلشارات مثل التلويح أو هز الرأس

TTال يشري إىل األشياء

TTيفقد مهارات اكتسبها من قبل

إذا الحظت أيًا من هذه العالمات التي تشري إىل وجود تأخر محتمل يف التطور، فأخربي 
طبيب أو ممرضة طفلك واتصيل بـ311 للسؤال 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

ترصيف مبكًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

 ”Child Development“ وابحث عن املصطلح nyc.gov ملعرفة املزيد عن التطور قم بزيارة




