
إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:

اجتامعًيا/عاطفًيا

TTيُقلِّد اآلخرين خاصة البالغني واألطفال األكرب عمرًا

TTيتحمس عند وجوده مع أطفال آخرين

TTيظهر استقالليته بشكل متزايد

TT يقوم بترصفات متمردة 

)بأن يفعل ما نُهي عن فعله(

TT يلعب بجوار األطفال اآلخرين بشكل أسايس ولكنه يبدأ 

يف تضمني اآلخرين يف اللعب، كألعاب املالحقة

اللغة/التواصل 

TTيشري إىل األشياء أو الصور عند ذكر أسامئها

TTيعرف أسامء األشخاص املألوفني له وأسامء أجزاء الجسم

TTيقول جماًل مكونة من كلمتني إىل 4 كلامت

TTيتبع التعليامت البسيطة

TTيكرر الكلامت التي يسمعها عرًضا يف املحادثات

TTيشري إىل أشياء يف الكتب

اإلدراك )التعلم، التفكري، حل املشكالت( 

TTميكنه العثور عىل األشياء حتى إذا كانت ُمخبأة تحت غطائني أو ثالثة

TTيبدأ يف تصنيف األشكال واأللوان

TTيُكمل الجمل والقصائد ذات القافية يف الكتب املألوفة له

TTيلعب ألعابًا تخيلية بسيطة

TTيبني أبراًجا مكونة من 4 مكعبات أو أكرث

TTقد مييل الستخدام إحدى اليدين أكرث من األخرى

TT يتبع التعليامت املكونة من خطوتني مثل “التقط حذاءك 

وضعه يف الخزانة.”

TTيقوم بتسمية األشياء يف كتاب مصور مثل قطة أو طائر أو كلب

البدين  الحركة/التطور 

TTيقف عىل أطراف أصابع قدميه

TTيركل الكرة

TT يبدأ يف التمكن من الجري

TTيتسلق األثاث صعوًدا ونزواًل دون مساعدة

TTيصعد ويهبط السالمل مستنًدا إىل يشء

TT يُلقي الكرة بحيث تكون يده أعىل من مستوى الكتف

TTيكتب أو ينسخ خطوطًا مستقيمة ودوائر

طفلك عند عمر العامين

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 الثاين. خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل 

التي حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

TT)”ال يستخدم جماًل مكونة من كلمتني )مثل “أرشب الحليب

TTال يعرف ما ميكن فعله باألشياء التقليدية كالفرشاة أو الهاتف أو الشوكة أو امللعقة

TTال يقلد الترصفات أو يكرر الكلامت

TTال يتبع التعليامت البسيطة

TTال مييش بثبات

TTيفقد مهارات كانت لديه بالفعل

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.

تويص American Academy of Pediatrics )األكادميية األمريكية لطب األطفال(  
بأن يتم فحص األطفال ملتابعة التطور العام واكتشاف حاالت التوحد يف زيارة عمر 24 

شهرًا. 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

ترصيف مبكًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

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




