
إن نمو طفلك يشمل ما هو أكثر من النمو البدني

ما الذي يفعله معظم األطفال يف هذا العمر:

اجتامعًيا/عاطفًيا

TTيستمتع بالقيام بأمور جديدة

TT”يتظاهر بأنه “ماما” و”بابا

TTتزداد ألعابه التخيلية إبداًعا بشكل متزايد

TTيفضل اللعب مع أطفال آخرين عىل اللعب مبفرده

TTيتعاون مع األطفال اآلخرين

TTكثريًا ما ال ميكنه التفرقة بني الواقع والخيال

TTيتحدث عام يحبه وعام يثري اهتاممه

اللغة/التواصل 

TTيعرف بعض القواعد النحوية األساسية، مثل استخدام “هو” و”هي” بشكل صحيح

TT يغني أغنية أو يلقي قصيدة من الذاكرة مثل “ذهب الليل وطلع الفجر” أو “العنكبوت

النونو”

TTيروي قصًصا

TTميكنه قول اسمه األول وإسم العائلة

اإلدراك )التعلم، التفكري، حل املشكالت( 

TTيقوم بتسمية بعض األلوان وبعض األرقام

TTيفهم الفكرة األساسية للعد

TTيبدأ يف فهم الوقت

TTيتذكر أجزاء من القصص

TT”يفهم املقصود بـ”متشابه” و”مختلف

TTيرسم شخًصا ذا جسم مكون من جزئني إىل 4 أجزاء

TTيستخدم املقص

TT)يبدأ يف كتابة بعض األحرف الكبرية )اللغة اإلنجليزية

TTيلعب األلعاب املكونة من لوحات أو بطاقات

TTيخربك مبا يعتقد أنه سيحدث بعد ذلك يف الكتاب

البدين  الحركة/التطور 

TTيثب ويقف عىل قدم واحدة ملدة تصل إىل ثانيتني

TTيلتقط إحدى الكرات املرتدة معظم الوقت

TTيسكب طعامه الخاص ويهرسه ويقطعه تحت اإلرشاف

طفلك في سن الـ 4 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 الرابع. خذي هذا معك وتحديث إىل طبيب طفلك يف كل زيارة عن املراحل 

التي حققها الطفل وما الذي ينبغي توقعه بعد ذلك.

TTال يستطيع القفز يف مكانه

TTيواجه مشاكل يف الكتابة برسعة

TTال يهتم باأللعاب التفاعلية أو األلعاب التخيلية

TTيتجاهل األطفال اآلخرين أو ال يستجيب ألي أشخاص خارج نطاق األرسة

TTيقاوم القيام بإلباسه والنوم واستخدام املرحاض

TTال يستطيع إعادة رسد رواية مفضلة لديه

TTال يتبع األوامر املكونة من ثالثة أجزاء

TT”ال يفهم الكلمتني “مشابه” و”مختلف

TTال يستخدم الكلمتني “أنا” و”أنت” بشكل صحيح

TTيتحدث بشكل غري واضح

TTيفقد املهارات التي كانت لديه من قبل

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.gov وابحثي 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

ترصيف مبكًرا بالتحدث إىل طبيب طفلك إذا كان طفلك:

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




