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 رشد بينايی

 (سالگی3 تا ماهگی13)

 ماهگی 12 .به افراد و اشيای مورد عالقه اش لبخند می زند شناخت چهره 1

2 
توجه کردن به 

 حرکات
 ماهگی 12 .دکودکان نگاه کرده و حرکات آنها را تقليد می کن به بقيه

 ماهگی 14 با مداد رنگی خط خطی می کند. هماهنگی چشم دست 3

 ماهگی 14 به کتاب های عکسدار عالقه نشان می دهد. شناخت محيط 4

 ماهگی 15 .کند تصاوير کتاب ها را نگاه کرده و اسامی آنها را بيان می  شناخت تصاوير 5

 ماهگی16 اشيا متحرک را در چهار متر دور تر دنبال ميکند دنبال کردن 6

 دنبال کردن مستمر 7
متری چشمهايش روی شی در حال حرکت ثابت 3در فاصله 

 ميکند.به يک شی دور اشاره ميکند )خيلی کوتاه(
 ماهگی 18

 ماهگی 18 ای بسازد.می تواند با سه مکعب ساختارهای ساده هماهنگی چشم دست 8

 ماهگی 18 را جاگذاری ميکند. form boardهای گرد را در ه تک هماهنگی چشم دست 9

 سالگی2 در تصاوير را درک ميکند.  جزئياتمل است بينايی کا  10

 سالگی4تا 3 رنگها را جور ميکند  طبقه بندی  11
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 شناختی های مهارت

 ماهگی( 18تا 13)

 .آورد درمی ميله تخته از را ميله3 کودک.1

 .دهد می شما به شما درخواست با را آشنا اشياء کودک.2

 .گذارد می خود جای در را پازل قطعه2 کودک.3

 .دهد می نشان فاصله از را آشنا اشياء يا افراد کودک.4

 .کند می استفاده ديگری شیء از شيئی به دستيابی برای کودک.5

 .سازد می برج مکعب 3 از استفاده با کودک.6

 .دهد می انجام عروسک برروی و کند می تقليد ها فعاليت از کودک.7

 .کند می جور را هم مانند اشياء کودک.8

 .دهد می نشان شناسد می که را تصويرهايی کودک.9

 ماه15تا13

 .دهد می نشان توجه دقيقه دو از بيش اش عالقه مورد اشيای به.1

 .دهد قرار خودش جای در را دايره تواند می" اشکال" بازی در.2

 .سازد می طبقه دو برج يک سازی ساختمان های مکعب از استفاده با.3

 .بکشد خط کاغذ روی آن با تواند می و قلم از استفاده به شروع.4

 عروسک کردن نوازش نظير کند؛کارهايی می تقليد را بيشتری کارهای.5

 .دهد می نشان را اشيا کاربردی استفاده.6

 .کند پيدا دست آن داخل وسايل به تا دارد برمی را بازی اسباب جعبه درپوش.7

 ماه18تا16

 .کند می تقليد را وار دايره کشيدن خط.1

 .گذارد می مخصوص تخته داخل را ميله 6 الی3. 2

 .دارد می بر (پشتی مثال) مانع پشت از را اش عالقه مورد بازی اسباب.3

 .کند می توجه آنها به دارد برمی را کوچک اشيا.4

 .بردارد را بازی اسباب تا کند می وارونه برعکس را بازی اسباب جعبه.5
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 .کند می آغاز را زدن ورق و کند می اشاره کتاب تصاوير به.6

 .گردد می آن دنبال به شود برداشته مقابلش شیء اگر فهمد می را شیء پايداری مفهوم.7

 شنوايی های مهارت

 ماه15تا13

 .دهد می نشان عالقه(بازرگانی های آگهی)تلويزيون يا راديو صدای شنيدن به.1

 "بده توپ" مثال.باشد می دادن گوش طريق از ساده تالجم فهم به قادر.2

 .دارد را جمله يا عبارت انتهای در آيتم يک آوردن ياد به شنوايی حافظه.3

 .دهد می تمايز يکديگر از را آشنا عبارات.4

 .دهد می انجام کردن بازی حين در را ای مرحله يک دستورات.5

 ماه18تا16

 .دهد می تمايز يکديگر از را تری بيش عبارات.1

 ایبازی،اجز اسباب نظير اشيايی.آورد می ياد به را بيشتری کلمات مختلف اشيای ديدن با.2

 .ها بدن،غذاها،لباس

 .کند می تقليد شنود می که را کلماتی.3

 .شناسد می را خودش نام.4

 .دهد می نشان و کند می شناسايی را آنها تصاوير نام شنيدن با.5

 .دهد می نشان را آنها اشيا نام شنيدن با.6

 .کند می نگاه آن تصوير به شیء يک نام شنيدن با.7

 زبان های مهارت

 .دهد می تميز يادآوری با را بدن اجزاء کودک.1

 .دهد می تميز يادآوری با را معمولی اشياء کودک.2

 .کند می توليد ماشين يا حيوان صدای کودک.3

 .کند می دنبال را ساده دستورهای کودک.4
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 زبان درکی=درک کالمیماهگی( 15تا 13)دريافتی زبان

 .داند می را کلمه 11 حدود معنای.1

 .گيرد می ياد فهمد می جديدی کلمات هرهفته.2

 دهد می انجام کردن بازی حين در را ای مرحله يک دستورات.3

 .فهمد می را" کو بابا" نظير ساده سواالت.4

 .دهد می نشان را آنها و شناسد می را اشيا از بسياری.5

 .گيرد می ياد را(... و برو،بيا،بپوش) معمول و آشنا عبارات از بيشتری تعداد.6

 .کند می...و مو،چشم،دست نظير بدن مختلف اجزای نام يادگيری به شروع.7

 .آيد می خوشش کودکانه سرودهای از.8

 ماهگی(18تا 16)دريافتی زبان

 .فهمد می را ساده سواالت از بيشتری تعداد.1

 .کند می جمله وسط در کليدی کلمات با همراه تر طوالنی عبارات فهم به شروع.2

 .شناسد می را بدن اجزای از بيشتری تعداد.3

 .گردد می خود ديد حوزه از خارج آشنای اشيای دنبال به.4

 .داند می را کلمه211 الی 111 حدود معنای.5

 .داند می را غذاها و ها بازی ها،اسباب لباس از بعضی نام.6

 (ماه15تا13)بيانی زبان

 .کند بيان کلمه7 تعداد تواند می.1

 .کند می استفاده بدنی و ای چهره حاالت و گفتار از هايش خواسته بيان برای.2

 گفتار در را اقعیو کلمات از بيشتری تعداد البته.کند می استفاده معنا بی و نامفهوم گفتار از همچنان.3

 .برد می کار به خودش

 .کند می استفاده خود نامفهوم گفتار در آهنگ و مکث از.4

 .کند می تقليد خودانگيخته شکل به را جديد کلمات.5

 .آواز آهنگين ميخواند6
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 (ماهگی 18تا 16بيانی )زبان 

 .گفتار نامفهوم او حذف ميشود1

 .کند بيان معنادار کلمه 11 از بيش تواند می.2

 گفتار از ديگران با ارتباط برای موارد دراکثر و کند می استفاده کمتر چهره و بدن عالئم و حاالت از.3

 .کند می استفاده

 .کند می تقليد شنود می که را کلماتی.4

 گفتاری های مهارت

 ماه15تا13

 .کند می تقليد را ها واکه.1

 .کند می بيان کامل تقريبا را کلمات.2

 .کند می بيان را ها واکه اکثر آوايی بازيهای در.3

 .کند یم بيان را) /ن/ ،/م(/خيشومی های همخوان و) /ب/،/د(/جلويی انفجاری های همخوان اکثر.4

 .کند می بيان را /ج/ مرکب همخوان.5

 .کند می بيان را /ه/ سايشی همخوان.6

 ماه18تا16

 .يابد می افزايش کند می بيان کامل تقريبا طور به که را کلماتی تعداد.1

 .کند می بيان را ها واکه اکثر.2

 .کند می بيان را) /ه/،/پ/،/ن/،/م/،/ب/،/د(/جلويی های همخوان همچنان.3

 اجتماعی های مهارت

 ماه15تا13

 .کند برقرار گوينده با چشمی تماس تواند می بيشتری زمان مدت.1

 .يابد می افزايش نيز گيری نوبت مهارت بيانی زبان بيشتر رشد با.2

 .دهد می انجام (ديگران برای)جذاب و داشتنی دوست های بازی.3

 .کند می جلب را ديگران توجه(لباس يا کفش مثال)اشيا دادن نشان با بازی هنگام.4

 .کند می... کجا؟، استفهامی سواالت يادگيری به شروع.5

 .ميدهد نشان عالقه شده اشياپنهان به.6



 

7 
 

 ماه18تا16

 .کند می بيان وآواسازی بدن و چهره حاالت با را ديگران از خود)کمک يا شیء تقاضای.1

 .کند می شروع را (آوايی طرفه دو تعامل) ارتباط.2

 .باشد آشنا افراد کنار در دارد دوست.3

 .کند می دوری غريبه افراد از.4

 .کند می تقليد را ديگر کودکان رفتار.5

 .ميگيرد دراوشکل خود ازحقوق ودفاع مالکيت حس.6

 .ميشود دراوديده چشمی وهم وچشم وحسادت ورقابت پرخاشگراست.7

 حرکتی های مهارت

 ماه15تا13

 .بنوشد چای فنجان از تواند می.1

 .کند می تاتی تاتی خوبی به.2

 .بکشد خط يک تواند می.3

 .دود می خوبی به.4

 .دارد می بر زمين روی از را شیء و شود می خم.5

 .خورد می را انگشتش.6

 .کند می خالی محتوياتش از را ظرف.7

 .رود می راه عقب سمت به.8

 ماه18تا16

 .برود باال اشيا از دارد دوست.1

 .گذارد می هم روی را مکعب سه.2

 .زند می ورق را کتاب صفحات.3

 .دهد می انجام کامال را کردن خطی خط.4

 .زند می رکاب شود می نشانده چرخه سه روی وقتی.5

 .آيد می خوشش سوارشدنی بازی اسباب از.6
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 درشت حرکتی های مهارت

 (ماهگی15).دارد برمی قدم5 کمک بدون.1

 (ماهگی 15).رود می پايين پله 5از عقب به خزيدن با.2

 (ماهگی18).رود می باال پله5 از پا و دست چهار.3

 (ماهگی18).آيد درمی ايستاده حالت به دوباره و شود می خم پايين طرف به.4

 (گیماه18).رود می باال پله1 از و گيرد می را مربی دست ديگر دست با و نرده دست يک با.5

 (ماهگی18).رود می عقب عقب قدم 5. 6

 ظريف حرکتی های مهارت

 (ماهگی15).سازد می برج مکعب2 کمک به.1

 (ماهگی15). .کند می خطی خط هم او فعاليت ديدن با.2

 (ماهگی15). .اندازد می بطری در را خمير گلوله.3

 (ماهگی15). .کند می خارج را مکعب فنجان کردن وارونه با.4

 (ماهگی18). .سازد می برج مکعب3 از استفاده با.5

 (ماهگی18). .کند می پر ها مکعب با را فنجان.6

 خودياری های مهارت

 خوردن غذا های مهارت

 (ماهگی15). .کند می شروع را قاشق با خوردن غذا کودک.1

 (ماهگی16).نوشد می است داشته نگه خود دست دو با که ليوانی از کودک.2

 (ماهگی18). .خورد می غذا قاشق از استفاده با کودک.3

 پوشيدن لباس های مهارت

 (ماهگی14). .آورد درمی خود ازتن را گشاد های لباس کودک.1

 بازی های مهارت

 .ندک خارج را ها آن سپس و دظريفب ظرف يک داخل در را کوچک اشياء دارد دوست ماهگی12 در کودک.1

 .کند یم پيدا را آنها و است شده نگهداری کجا خانه اشياء بعضی که دارد ياد به سن اين در کودک.2
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 (ماهگی24تا19)

 شناختی های مهارت

 .دهد می جای ميله تخته در را ميله5 کودک.1

 .کند می تقليد حرکت و زبان ساده الگوهای از کودک.2

 .زند می ورق يکی يکی را کتاب از صفحه3 کودک.3

 .اندازد می ميله در اندازه ترتيب به را ها حلقه کودک.4

 .کند می پيدا را پنهان شیء کودک.5

 .کند می پيدا ديگری راه شیء به دستيابی برای کودک.6

 .دهد می نشان دست با دارد تن بر که را هايی لباس کودک.7

 .برد می نام را آشنا تصويرهای کودک.8

 .کند می جور تصويرها با را ساده صداهای کودک.9

 .دکن می تقليد را کردن جارو مثال(خانگی های فعاليت نظير) سمبوليک نمادين های بازی.10

 .کند می استفاده ديگر شیء نماد عنوان به شیء يک از.11

 .دهد می قرار خودش جای در را مربع و اشکال،مثلث،دايره بازی در.12

 .کند نخ را (تسبيح دانه)مهره3 تواند می.13

 .گيرد می ياد را کاغذ کردن پاره.14

 .کند می آغاز را اشيا بندی طبقه بازی هنگام.15

 .کند می استفاده و انتخاب را ها بازی اسباب ميان از بازی اسباب دو.16

 .کند می کامل را ساده پازل های جورچين.17

 .اندازد می راه را( کوکی) مکانيکی بازی اسباب.18

 شنوايی های مهارت

 .دارد (دوتايی) آيتم دو شنوايی حافظه.1

 (ترانه شنيدن با همراه زدن دست) .دهد می تشخيص يکديگر از را ها ترانه.2

 (خبری و دستوری جمالت ).فهمد می را مختلف عبارات انواع. 3

 من به ار کند می شنا که پسری:مثال.دهد می پاسخ تصوير يا شیء يک مورد در توصيفی جمالت به.4

 بده نشان عکس تو رو بابا.بده نشان
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 خاموش رو زيونتلوي بده، من به بيار رو توپ مثال.دهد می انجام را هم به مرتبط قسمتی دو دستورات.5

 .کن

 .شناسد می را مفاهيم بندی طبقه.6

 .دهد می نشان عالقه (بازرگانی های آگهی)تلويزيون يا راديو صدای شنيدن به.7

 .دهد می فرا گوش کوتاه داستان به.8

 .دهد می پاسخ سر دادن تکان با خير/بله سواالت به.9

 زبان های مهارت

 دريافتی زبان

 بده من به بيار رو توپ .دهد می انجام را شیء يک مورد درکالمی(دستور) تقاضا دو.1

 .کند می انتخاب(مقابلش اشيای ميان از)را آشنا شیء دو.2

 .فهمد می را(...بده،برو،بيا،بنشين،بخواب،بخورو)حرکتی عبارات.3

 .شناسد می را چانه و ابرو نظير بدن ديگر اجزای از زيادی تعداد.4

 .کند می" تو"،"من مال"،"من"نظير شخصی ضماير مفهوم يادگيری به شروع.5

 (.فهمد می)گيرد می ياد جديدی کلمات روز هر.6

 .يابد می افزايش ساده جمالت (دستور)نحو از او درک توانايی.7

 .داند می را کلمه 300 الی 250 مفهوم ماهگی 24سن در.8

 .دهد می تميز تصويرها در را ها فعاليت کودک.9

 .دهد می تميز را تصاوير خصوصيات کودک.10

 .گذارد می نمايش به را استقرار به مربوط دانش کودک.11

 .دهد می تميز ها آن کاربرد براساس را اشيا کودک.12

 بيانی زبان

 .دهد می پاسخ سوالها به خود نوبه به کودک.1

 .کند می استفاده کلمه 30 از کودک.2

 .دهد می پاسخ دارد خير/بله پاسخ که سوالهايی به کودک.3

 .کند می استفاده صفت و اسم کلمه دو از کودک.4

 .کند می استفاده مالکيت و اسم کلمه دو از کودک.5
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 .کند می استفاده مالکيت و اسم کلمه دو از کودک.6

 .کند می استفاده فعل و اسم کلمه دو از کودک.7

 کند می استفاده فعل و شیء کلمه دو از کودک.8

 "کجاست؟ ماشين:"مثال.کند استفاده" کجا"سوالی کلمه از بتواند است ممکن.9

 .کند می تقليد را ای کلمه 3 الی 2 عبارات اوقات گاهی.10

 .کند می بيان را جديد کلمات غالبا.11

 .کند می ادهاستف(ونامفهوم)تر طوالنی های گفته از خود صحبت بيان برای(کند می تعريف" داستان".12

 (.ميکند صحبت خودش مورد در که هنگامی)کند می خودش نام از استفاده به شروع.13

 بعضی و فعالا برخی ،(اسامی با همراه)ای کلمه 3 الی 2 عبارات بتواند است ممکن ماهگی21 سن در.14

 .ببرد بکار خود گفتار در را صفات از

 گفتاری های مهارت

 .کند می بيان کامل طور به تقريبا را کلمات.1

 .شود می شروع /گ/و/ک/،/ت/ های همخوان بيان.2

  درابتدای را آنها تواند می و شود می تثبيت /پ/و /ن/،/م/،/ب/،/د/ های همخوان بيان.3

 .ببرد کار به کلمات

 .کند می حذف کلمات انتهايی و ميانی جايگاه در را ها همخوان غالبا.4

 (است فهم قابل گفتارش درصد 21).است فهم قابل سختی به کودک گفتار.5

 اجتماعی های مهارت

 .است وراضی راحت ديگران کنار در بودن از و کند می پيدا تری بيش نفس به اعتماد.1

 (عروسک خواباندن مثال).کند می شروع را وانمودی های بازی.2

 (برو،بيا مثال).دهد می پاسخ ديگران تقاضای به.3

 (آشنا موضوعات درمورد کردن صحبت مثال).کند عمل بزرگساالن شبيه کند می سعی.4

 .کند می استفاده (گفتار)کلمات از ديگران با ارتباط برای.5

 "چيه؟ اين:"مثال.پرسد می سوال.6

 .دهد می گسترش را ارتباط در گيری نوبت مهارت.7

 .فهمد می را» نه « معنی خوبی به کودک.8
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 .ميبرد بکار را ديگران نام و گويد می را خود نام کودک.9

 .دهد می گوش داستانها به آرامی به دقيقه11تا1 مدت به کودک.10

 .کند می تحمل را والدين غيبت کودک.11

 .کند می بازی کودکان ساير حضور در کودک.12

 .کند انتخاب تواند می کودک.13

 .گذارد می نمايش به را مونث و مذکر جنس به مربوط دانش کودک.14

 حرکتی های مهارت

 درشت حرکتی های مهارت

 (ماهگی21).آيد می پايين پله1 از و گيرد می را مربی ديگردست دست با و نرده دست يک با کودک.1

 (ماهگی24)رود می باال پله1از و گيرد می نرده به را خود دست يک کودک.2

 (ماهگی24)دود می قدم11 کودک.3

 (ماهگی24)آيد می پايين پله 1 از و گيرد می را نرده دست يک با کودک.4

 ظريف حرکتی های مهارت

 (ماهگی21)سازد می برج مکعب5کمک به.1

 (ماهگی24)زند می ورق يکی يکی را کتاب صفحات. 2

 (ماهگی24)زند می ضربه توپ به پا نوک با.3

 .کند می رسم عمود خط فعاليت ديدن با.4

 (ماهگی24). سازد می قطار و کند می وصل هم به هم امتداد در را مکعب دو فعاليت مشاهده با.5

 (ماهگی24)چرخاند می را دستگيره در کردن باز برای.6

 (ماهگی24)اندازد می باال را توپ.7
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 خودياری های مهارت

 خوردن غذا های مهارت

 (ماهگی21)کند می باز را ها خوراکی پوشش کودک.1

 پوشيدن لباس های مهارت

 (ماهگی21)آورد درمی را خود کت کودک.1

 (ماهگی21)آورد درمی را خود شلوار کودک.2

 (ماهگی21) .پوشد می را خود شلوار کودک.3

 (ماهگی24) .کند می باز را زيپ کودک.4

 آورد درمی را خود کفش.5

 فردی بهداشت های مهارت

 (ماهگی21)کنند پاک دستمال با را او بينی که پذيرد می کودک.1

 بازی های مهارت

 .کند می تقليد دهد می انجام خانه در مادر که کارهايی از سالگی دو سن در.1

 .کند می بازی خود دسترس در اشياء با و خود با.2

 کودکان با و دده نمی ديگر کودک به و دارد دوست بسيار هاست آن مالک خود که را هايی بازی اسباب. 3

 .کند نمی بازی ديگر

 ظروف و بآ سطل دارد، دوست بکشد عقب و دهد هل را آن بتواند که را هايی بازی اسباب و وسايل.4

 .سازد مشغول را کودک ها ساعت است ممکن باغ گوشه در کوچکی

 .برد می لذت سوتک و طبل،ترمپت مخصوصا موسيقی وسايل از سن اين در کودک. 5
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 ماهگی 36تا25

 شناختی مهارتهای

 .ميدهد انجام را کردن صحبت تلفن نظيرباگوشی نمادين بازيهای.1

 .ميکند استفاده هرکدام(عملکرد با متناسب)درست بصورت را ها بازی اسباب.2

 .ميدهد انجام را (عروسک وخوابيدن زدن مسواک مثال)باهم مرتبط فعاليتهای دربازی.3

 .ميزند ورق را کتاب لحظه يک.4

 .تقليدميکند را شکل ای ودايره افقی عمودی، کشيدن خط.5

 .ميدهد تطبيق بايکديگر را (تشابه لوگوی)مشابه واشکال تصاوير.6

 .کناريکديگرقرارميدهد را (تصوير مثال)کل يک از دوجزء.7

 .ميکند درک را 2و 1 مفهوم.8

 .ميکند جور آنها واندازه وشکل رنگ روی از را اشيا کودک.9

 .ميدهد وهل ميکشد را اشيا کودک.10

 .ميکند تقليد ها فعاليت از حافظه کمک به کودک.11

 .ميکند تقليد را کاغذ تاکردن کودک.12

 .ميکند دنبال را قسمتی2دستور کودک.13

 .ميگذارد نمايش به را يک از مفهومی کودک.14

 .ميدهد نشان خود انگشتان صحيح باتعداد را خود سن کودک.15

 شنوايی های مهارت

 .دارد(زبانی کختلف دربافتهای)دوتايی شنوايی حافظه.1

 .آيد می خوشش وسرود ترانه به دادن ازگوش.2

 .ميفهمد را تر النیطو های گفته.3

 .ميدهد فرا گوش دور فاصله از.4

 .ميدهد گوش باعالقه مصور داستانهای به.5

 .ميکند بيان شنيده را آنچه يا ميکند نگاه آن به ميشنود خوشايندی صدای وقتی.6

 

 



 

15 
 

 زبان های مهارت

 دريافتی زبان

 .ميفهمد را (ينجابنشين،اونوبيار)اتر پيچيده حرکتی عبارات.1

 .ميکند اشاره قاشق غذاميخوريم؟به باچی:مثال ميشناسد عملکردشان روی از را کلمات.2

 .ميکند آغاز را (کوچک\بزرگ مثال)اندازه به مربوط مفاهيم درک.3

 .ميکند آغاز را (زير\روی مثال)اضافه حروف درک.4

 .ميشود آغاز (همه\يکی مثال)کميت مفاهيم درک.5

 .ميکند درک را وما او،آنها نظير ضمايری مفهوم.6

 .ميداند را کلمه111حدود معنای.7

 بيانی زبان

 .بکارميبرد بيشتری باثبات را ای کلمه3يا2عبارات.1

 .بکارميبرد را نظيرمن،تو ازضمايرشخصی برخی.2

 .بشور را دستم:مثال ميکند بيان يابيشتر ای کلمه دو باجمالت را خود تقاضای.3

 .ميکند آغاز را رنگها اولين نام بيان.4

 .ميکند اشاره خودش به ضميرمن کاربردن به با.5

 .ميکند تکرار را عدد دو شمارش.6

 .ميدهد پاسخ( کسی؟ کی؟چه چيه؟ اين) نظير استفهامی سواالت به.7

 .ميکند حفظ را کودکانه های وترانه سرود.8

 گفتاری های مهارت

 .برد می لذت خودش آهنگين گفتار ازتوليد-1

 (.آغازميکند را درگفتار) ازکلمه بخشی روی تاکيد(تکيه از درست استفاده-2

 .ميکند تکرار را کوتاه وعبارات کلمات-3

 .ميکند آغاز را /خ/و /ف/همخوان بيان-4

 .کارميبرد به کلمات انتهايی درجايگاه را /پ/و /م/ همخوانهای-5

 .ميدهد نشان تمايل رسمی ازکلمات استفاده به-6

 .ميکند تلفظ مختلف اشکال به را کلمه يک غالبا.7
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 .ميکند استفاده(نجوا) ازگفتارآهسته.8

 (است فهم قابل درصدگفتارکودک%61حدود)بهترميشود آواها تلفظ.9

 اجتماعی های مهارت

 .ميزند حرف باتلفن ميکند وانمود ومثال آيد می خوشش کردن ازصحبت.1

 .ميدهد انجام کامل طور رابه اعمال.2

 .ميکند آغاز را ديگر باکودکان ی باز.3

 .ميکند بيشترصحبت بازی هنگام.4

 .ميکند تقسيم ديگران با را خودش های بازی اسباب.5

 .ميکند بيشتربيان يا ای دوکلمه راباجمالت ازديگران خودش تقاضای.6

 .ميکند تراستفاده طوالنی های ازگفته.7

 .ميکند توحه گروه های فعاليت وبه مينشيند ساکت کودک.8

 .ميکند همکاری ديگر باکودک کودک.9

 .ميکند دنبال را روزمره وبرنامه پذيرد رامی محدوديتها کودک.10

 .ميکند رعايت را ومدرسه خانه قوانين کودک.11

 .ميکند استفاده طورمناسب به وسايل و بازيها اسباب از کودک.12

 .ميدهد نشان خودعالقه پيرامون محيط به کودک.13

 .ميشود سهيم باديگران کودک.14

 حرکتی های مهارت

 درشت حرکتی های مهارت

 (ماهگی31)ميرود راه پا پنجه روی قدم1کودک.1

 (ماهگی31)پرد می درجا پا دو با کودک.2

 .ميکند حفظ را تعادلش پا يک روی.3

 .ميکند باالپرتاب به ازپايين را توپ.4

 ظريف حرکتی های مهارت

 (ماهگی31)ميکند رسم فعاليت،دايره چگونگی بامشاهده کودک.1

 (ماهگی31)ميسازد برج مکعب عدد2با کودک.2
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 (ماهگی31)عبورميدهد درشت مهره سه از را نخ کودک.3

 .ميسازد طبقه 6 برج يک.4

 .ميکشد عمودی خط.5

 .آورد درمی را هايش لباس.6

 .ميزند مسواک ديگران کمک با.7

 . ميکند وخشک شويد می را دستش.8

 خودياری های مهارت

 غذاخوردن مهارتهای

 (ماهگی22)ميخورد غذا دارد خود درمشت که باچنگالی کودک.1

 (ماهگی31)نوشد می نی با کودک.2

 پوشيدن لباس های مهارت

 (ماهگی31)آورد درمی را خود کفش کودک.1

 .ميکند باز را فشاری دکمه کودک.2

 .آورد می رادر خود بلوز کودک.3

 فردی بهداشت های مهارت

 (ماهگی31)ميکند خشک را خود ودستهای صورت کودک.1

 (ماهگی31)شويد می باصابون را خود دستهای کودک.2

 (ماهگی31)ميکند راپاک خود بينی کودک.3
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 مراحل رشد تفکری

 سالگی 3ازتولد تا 

دهای حرکتی خود شروع به آموختن می کند و با انجام فعاليت، کاوش و دستکاری محيط برکارکر با رشد حسی-1

 .مسلط می شود

 محرکی درک می شود و پاسخی در پی آن به وجود می آيد -2

 ی آيد.بوجود م های جديدتر و پيچيده تری (schema) تحرک بيشتری پيدا می کند، طرح واره  نوزاد -3

 .اين مرحله ادارک های هندسی، بينايی و لمسی نوزاد گسترش می يابد-4

رای مثال کودکی که بوخته ی پيشين را به کار می بندد. کودک فعاالنه با محيط تعامل می کند و رفتارهای آم. -5

ه را به شيوه های تازه استفاده از جغجغه را آموخته، هم اسباب بازی تازه اش را مانند آن تکان می دهد و هم جغجغ

 .ای به کار می گيرد

ها توسط بکارگيری آنقل از مست ، وجود اشياءاز کودک درک   (Object Permanence) پيدايش بقای شیء  -6

 هان جدا بداندگيرد که خود را از جاوست. نوزاد در اين مرحله ياد می

ی تواند انگارهاو می رداو می تواند انگاره ی اشياء را حتا زمانی که در ديد او نيستند، در ذهن خود نگه دا -7

 اشياء را حتا زمانی که در ديد او نيستند، در ذهن خود نگه دارد

 رآيند را نمادسازیفاد در حدود هيجده ماهگی شروع به ساخت نمادهای ذهنی و کاربرد واژه ها می کند.اين نوز -8

(Symbolization) نماينده ی شیء  انگاره ای بينايی از توپ يا نمادی ذهنی از واژه ی توپ بسازد که .می نامند

 .واقعی است يا بر آن داللت می کند

 ماهگی 18تا12قليد از راه آزمايش و خطات –طريق كاوش فعال كنجكاوي  پی بردن به وسايل جديد از-9

تصور كند و بنابراين مكان نهايي شيء  ماهگي كودك قادر خواهد بود اينگونه مكانها را به صورت ذهنيهيجده -10

 .را بيابد

 . ها را طبقه بندی کندتواند آنما نمیتواند بنامد، ااشياء را می-11

کند. در آغاز اين مرحله، اگر ليوانی از دست کودک بيفتد و ، ارتباط منطقی برقرار نمیاتفاقاتها و بين واقعيتکودک -12

 . ی شکستن بود واو آن را نشکستليوان آماده کند کهبشکند، اوهيچ گونه درک علت و معلولی ندارد و خيال می

شامل يک اسم و يک فعل و يک فعل و يک اسم و  -های تک واژه ای به سطح عبارات دو واژه ایسطح گفته-13

 سالگی 3 .«ببابا خوا»، «مامان خورد»گويدمی يابد. مثالا ارتقا می –يک ُمسند 
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