
إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:

اجتامعًيا/عاطفًيا

TTيقلد البالغني واألصدقاء

TTيظهر الحب تجاه أصدقائه دون محفز خارجي

TTينتظر دوره أثناء اللعب

TTيظهر القلق عند بكاء أحد أصدقائه

TT”يفهم املقصود بصيغة امللكية “مليك” أو “ملكه” أو “ملكها

TTيظهر نطاقًا واسًعا من املشاعر

TTيفرِّق بسهولة من األم واألب

TTقد ينزعج عند حدوث تغريات كبرية يف الروتني

TTميكنه ارتداء مالبسه وخلعها بنفسه

اللغة/التواصل 

TTيتبع التعليامت املكونة من خطوتني أو ثالث خطوات

TTميكنه تسمية معظم األشياء املألوفة

TT”يفهم الكلامت مثل “يف” و”عىل” و”تحت

TTيقول اسمه األول وعمره ونوعه

TTميكنه تسمية أحد أصدقائه

TT)يقول كلامت مثل “أنا” و”نحن” و”أنت” وبعض صيغ الجمع )سيارات، كالب، قطط

TTيتحدث جيًدا مبا يكفي ليفهمه الغرباء معظم الوقت

TTميكنه إكامل محادثة باستخدام جملتني إىل 3 جمل

اإلدراك )التعلم، التفكري، حل املشكالت( 

TTميكنه اللعب بألعاب تحتوي عىل أزرار ورافعات وقطع متحركة

TTيلعب ألعابًا تخيلية بالدمى والحيوانات واألشخاص

TTميكنه تركيب األحاجي املكونة من 3 أو 4 قطع

TT”يفهم املقصود بـ”اثنني

TTينسخ شكل الدائرة باستخدام قلم رصاص أو قلم شمع

TTيقلب صفحات الكتاب صفحة تلو األخرى

TTيبني أبراًجا مام يزيد عن 6 مكعبات

TTيربط ويفك أغطية املرطبانات )الحاويات( أو يدير مقبض الباب

البدين  الحركة/التطور 

TTيتسلق جيًدا

TTيجري بسهولة

TT)يقود دراجة بثالث عجالت )محركًا دواساتها

TTيصعد ويهبط السالمل بوضع قدم واحدة عىل كل درجة

طفلك في عمر الـ 3 أعوام

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

القيام بها عند بلوغهم عمًرا معيًنا. األطفال 

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.

TTيسقط كثريًا أو يواجه صعوبة يف تسلق السالمل

TTيسيل لعابه أو يتكلم بشكل مبهم للغاية

TT ال ميكنه اللعب باأللعاب البسيطة )مثل ألواح األوتاد واألحاجي البسيطة وإدارة

املقابض(

TTال يتحدث بجمل كاملة

TTال يفهم التعليامت البسيطة

TTال يلعب ألعابًا تخيلية أو ألعاب التظاهر

TTال يرغب يف اللعب مع األطفال اآلخرين أو باأللعاب

TTال ينظر يف العني مبارشة

TTيفقد مهارات كانت لديه بالفعل

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، 
. ”Child Development“ وابحثي عن nyc.gov قومي بزيارة املوقع اإللكرتوين

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




