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 سال(6تا0كودكان) رشدي ليست چك

 رشد بينايی

 سن عملکرد فعاليت رديف

 رشد حسی  1

هستند نوزادان در هنگام تولد نسبت به نور تند به شدت حساس 

و مردمک چشم خود را برای جلوگيری از ورود نور زياد به 

کنند. در هفته دوم تولد، مردمک چشمان داخل چشم تنگ می

دهد که دامنه کند و به او امکان مینوزاد شما رشد بيشتری می

تاريک يا روشن .تری از روشنايی و تاريکی را تجربه کندوسيع

 بودن روی خواب تاثيری ندارد

 گیماه 1

 جلب توجه 2

تواند شود، مینوزاد در زمان بيداری، به محيط اطراف خيره می

ها چند لحظه روی نور يا اشيای روشن تمرکز کند،يکی از چشم

 .ممکن است گاهی به طرف داخل منحرف شود

 ماهگی 1

 يک ماهگی خيره شدن به نور جلب توجه 3

 ماهگی 1 بطور زودگذر به يک شخص توجه می کند. جلب توجه 4

 توجه   5

کودک در هنگام تولد دارای ديد جانبی است )توانايی ديدن 
تواند توانايی تمرکز نگاه به نزديک و اطراف( ولی به تدريج می

 .به يک نقطه از مرکز دامنه ديد را به دست آورد
 ماهگی2

 ماهگی 2 فرد را با چشم دنبال می کند. رديابی 6

 ماهگی2 نگاه می کند.به منبع صدا  تعيين مکان 7

 ماهگی 2 چشمهايش را به سمت نور بر می گرداند. تعيين مکان 8

 تمرکز اوليه به محيط 9

شود، بين حرکات دو چشم هماهنگی و همکاری بيشتری ايجاد می

تواند همزمان هر دو چشم را بر يک شیء متمرکز کند. می

را که تواند عمق نگاه کودک افزايش هماهنگی در دو چشم می

 .برای رديابی اشياء متحرک الزم است نيز افزايش دهد

 ماهگی 2

 دو ماهگی نور را به صورت افقی دنبال می کند. رديابی 9

 رديابی 
يک شی را که به صورت عمودی يا دايره ای در حرکت است 

 دنبال می کند.
 

 ماهگی 2

 ماهگی3 ها را از دور کمی تشخيص دهندکلی صورت طرح تشخيص چهره 10

 ماهگی 3 به چهره افراد لبخند می زند )لبخند اجتماعی(. ارتباط چشمی 11



 

 

 ماهگی3 به دستان خود نگاه می کند. شناخت خود 12

 ماهگی3 نور را به صورت عمودی دنبال می کند. رديابی 13

14 
 

 هماهنگی چشم و دست
 ماهگی 4 تالش می کند به چيزی برسد.

15 
 

 هماهنگی چشم و دست
 ماهگی 4 اشيائی را که ديده به دهان خود می برد.

 درک ابتدايی عمق 16
کنند و به نوزاد های شروع به کار هماهنگ با يکديگر میچشم

 )ولی هنوزکامل نيست(.دهند تا ادراک عمق پيدا کنداجازه می
 ماهگی 4

 رديابی 17
می تواند نور را به صورت افقی، عمودی و در مسيرهای دايره 

 دنبال کند.ای 
 ماهگی 4

 توجه به رنگ 18

هاي طرح .کندهای سياه و سفيد توجه کودک را جلب میکسع

ها ها و عروسكهاي درشت و برجسته عكسراه يا چشم راه
بازي مشخص به او نشان اسباب 3كند. اگر شما بيشتر توجه مي

دهيد كه يكي آبي، يكي زرد و ديگري قرمز باشد به علل 
)رنگهای بازي قرمز تري به اسبابناشناخته، او مدت طوالني

 .نگاه خواهد كردگرم(

 ماهگی4

19 
 هماهنگی چشم و دست

 
 ماهگی5 می تواند به اشيائی که ديده برسد و آنها را بگيرد.

 ماهگی5 به اجسام کوچک مانند دانه نگاه می کند. شناخت محيط 20

 رديابی بيرونی 21
ها شروع به دنبال کردن اشياء يا افراد در حال حرکت چشم

 .کنندمی
 ماهگی 5

 درک بقا شی 22
اشياء در او جوانه و در اين زمان است که حس درک بقای 

بيند(، ها را نمیزند ) اينکه اشياء وجود دارند، حتی اگر او آنمی
 شودمند میبه اين دليل است که او به بازی قايم موشک عالقه

 ماهگی5

 ماهگی 6 متری تشخيص می دهد. 2چهره های آشنا را در فاصله  شناخت محيط 23

 
24 
 

 خود شناخت
 

 زند.به تصوير آينه لبخند می 
 

 ماهگی6
 
 

25 
 

 ماهگی 6 قادر است نگاه خود را از يک شی به شی ديگری برگرداند. تغيير نگاه

 شناخت محيط 26
های خود در ابتدا در حالت خوابيده سپس بعد از نشستن، به دست

 .کندو بطری شير يا غذا نگاه می

 
 
 
 ماهگی6تا5

27 
 

 هماهنگی چشم و دست
 ماهگی 6 ديگر می دهد. اشياء را از يک دست به دست



 

 

 ماهگی 6 .گرددافتد میهايی که از دستش میبه دنبال اسباب بازی جستجوی بينايی 28

 جستجوی بينايی 29
به طرف اسباب بازی مورد عالقه اش سينه خيز سپس چهار 

 .روددست و پا می
 ماهگی 6

 جستجوی بينايی 30
اتفاقی افتاده چرخاند تا ببيند چه چشم هايش را در اطراف می

 .است

 ماهگی 6
 
 
 

 ديد جانبی گشترده 31
 تثبيت تغيير در خط ميانی )حرکت از چپ به راست(.

 
تا 5

 ماهگی6

 درک اوليه شکل 32
ماهگی کامل می  6کسب ثبات اندازه و ثبات شکل است که حدود  

 . شود
 ماهگی 6

 

 ماهگی6تا 0

 شناختی های مهارت

 .کند می توجه صداها به کودک.1

 .دهد می حرکت افقی جهت در را خود چشمهای کودک.2

 .کند می نگاه دستهايش به ثانيه سه مدت به کودک.3

 .زند می چنگ را کند،آن می پيدا تماس کودک انگشتان با بازی اسباب که هنگامی.4

 .برد می دهان به را خود های دست کودک.5

 .زند می ضربه اويزان شی به کودک.6

 .کند می بررسی را ها آن دهان به بازيها اسباب ماليدن با کودک.7

 .يابد می دست نظر مورد شی به کودک.8

 دکن می برقرار بصری ارتباط گوينده با کودک.9

 

 

 

 

 



 

 

 

 ماه3تا1

 .شناسد می را آشنا های ومکان افراد.01

 .کند می نگاه مدت کوتاه افرادهرچند ی وچهره اشيا به.11

 .ماند خوردن(منتظرمی )شير خاص وقايع و ها فعاليت شدن انجام برای.12

 .کند می نگاه آنها وبه آورد می چشمش جلوی را دستانش.13

 ماه6تا1

 .کند می نگاه اشيا به.14

 ايجاد دهد،صدا تکان را  آن اگر که داند کند)می می بازی جغجغه با شود،مثال می آشنا ومعلول علت مفهوم با.15

 (.کند می

 .شناسد می را آشنا افراد.16

 .برد می دهانش سمت به را اشيا.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شنوايی های مهارت

 ماه3تا1

 .دارد شنيداری آگاهی صداها به نسبت( 1

 .پرد می جايش از ناگهانی طور ميشود،به وساکت گرداند برمی را ميزند،سرش لبخند صدا باشنيدن( 2

 .ميدهد نشان واکنش بلند صداهای باشنيدن( 3

 دادن تکان زدن، پلک بدن، کردن سفت جاپريدن، از مثل.ميدهد نشان واکنش ناگهانی اصوات به نسبت( 4

 .کردن گريه وپا، دست انگشتان

 .ميدهد نشان واکنش آهنگين اصوات ازجمله اصوات از وسيعی طيف به( 5

 .ميشود قطع اش وگريه شده اوآرام صدای وباشنيدن ميشناسد را مادرش صدای( 6

 .ميکند ايجاد نوزاد روی متفاوتی تاثيرات مختلف بافرکانسهای اصوات( 7

 .دارد او برای بخش آرام تاثير وآهنگين بم اصوات( 8

 .اوميگردد در واکنشها شدن تر سريع بااال )زير(باعث فرکانس اصوات( 9

 .يابد می افزايش يا کاهش مادر پستان مکيدن سرعت صدا باشنيدن( 11

 .ميدهد نشان توجه انسان صدای به و ميشود آشنا گفتاری باصدای( 11

 .ميدهد نشان هيجانی رفتارهای...و آب در کردن بازی پله ازراه پا صدای باشنيدن( 12

 .ميگيرد آرام يا ميشود بيدار خواب از مادر صدای باشنيدن( 13

 .ميکند آواسازی به مادر،شروع صدای باشنيدن( 14

 /او/نظير صداهايی ميکند تقليد را ان خودش صدای باشنيدن( 15

 .ميدهد حرکت آن طرف به را چشمش صدا باشنيدن( 16

 .آيد می خوشش صداساز های بازی اسباب از( 17

 .ميدهد گوش موسيقی صدای به(18

 

 

 

 

 



 

 

 ماه 6 تا4

 .شود می معنادار برايش صدا(19

 .دهد می گوش صداها به تری بيش دقت با(21

 .دهد می نشان واکنش خودش اسم به اوقات گاهی شود،مثال می آشنا اصوات معنای با(21

 .دهد می نشان واکنش آهنگين( آواها )آواسازی بمی و زير در تغييرات به(23

 .دهد می تشخيص را صدا افراد منبع جهت(24

 .دهد می فرا گوش خودش صدای به(25

 .دهد می حرکت آن طرف به را سرش صدا شنيدن با.26

 .گردد می گفتار صدای دنبال.27

 .دهد می انجام تر دقيق را صدا( منبع سمت سربه دادن صدا)حرکت يابی جهت مهارت.28

  برابر در و دهد می تشخيص خشمگين و ناراحت صدای از را مهربانانه صدای.29

 .دهد می نشان خاصی های واکنش هريک

 .کند می قطع را اش گريه يا و کرده سازی( واکه آواسازی)شبه به شروع موسيقی صدای شنيدن با.30

 .آيد( می خوشش انسان صدای شنيدن دهد)از می نشان عالقه زيادی انسان صدای شنيدن به.31

 دهد می تشخيص را آشنا از غريبه فرد صدای.31

 باال سمت از زودتر پايين سمت يابی جهت البته. دهد می انجام مختلف سطوح در را يابی جهت مهارت.32

 .گيرد می شکل

 .کند می آواسازی يا زند می لبخند انسان صدای شنيدن با.33

 .گردد برمی بال فاصله او صدای شنيدن با و دهد می نشان بيشتری حساسيت مادر صدای به.31

 .دهد می نشان متفاوتی کامال های غيره( واکنش و مادر)خوشحال،ناراحت صدای آهنگ به.31

 گردد برمی عروسک سمت به متری سانتی 11 فاصله از صوتی محرکات شنيدن با شنوايی آزمون در.36

 .است همراه تاخير کمی با پاسخش اما

 .ميکند تکرار را شنيده صداهای از برخی و دارد معنايی تداعی صداها از.37

 

 

 

 



 

 

 زبانی های مهارت

 .دهد می پاسخ صدا به کودک.1

 .دهد می پاسخ صوتی بازی به کودک.2

 .کند می توليد مختلف صدای پنج کودک.3

 دريافتی زبان

 ماهگی3تا1

 .پرد می جا از سروصدا با.1

 .دهد می نشان توجه کند می صحبت که فردی ی چهره به.2

 .زند می لبخند ويا شود می ساکت ديگران کردن صحبت هنگام.3

 .شود می آشنا)مادر(ساکت فرد صدای با.1

 دريافتی زبان

 ماهگی6تا1 

 .چرخاند می صدا منبع سمت به را چشمانش يا سر معموال.1

 .دهد می نشان واکنش خودش اسم به اوقات گاهی.2

 .دهد می تشخيص آميز محبت صدای لحن از را عصبانی فرد صدای لحن.3

 .شود می متوقف اش گريه اشخاص صدای شنيدن با معموال.1

 بيانی زبان

 ماهگی 3 تا 1

 .کند می گريه ناراحتی يا شدن گرسنه هنگام.1

 .کند می آواسازی به شروع ورضايتمندی خوشحالی هنگام.2

 .کند می آواسازی انسان شبيه صداهای شنيدن با اوقات گاهی.3

 

 

 

 

 



 

 

  بيانی زبان

 ماهگی6تا1 

 .کند می آواسازی هايش وخواسته نيازها بيان برای.1

 .کند می آواسازی به )ترانه(شروع آواز صدای شنيدن با.2

 .کشد می کند،خميازه می سازی واکه ،شبه کند می ايجاد )دميدن(صدا دهان با.3

 .کند می آواسازی ديگران صحبت به واکنش در.4

 .کند می استفاده آواسازی انواع از ناخوشايندی يا خوشحالی ابراز برای.5

 .کند می آواسازی جمع ودر تنهايی در.6

 گفتاری های مهارت

 ماه 3 تا 1

 .کند می گريه.1

 .کند می کردن غرغرو شرشر( سازی )ورور واکه شبه.2

 ماه 6 تا 1

 .خندد می.1

 .کند می ايجاد دهان دميدن )صدا( با.2

 .کند سازی )ورور(می واکه شبه.3

 .کشد می خميازه.4

 .ميشود آغاز او آواسازی وشدت(در مدت،زيروبمی در )تغيير بودن آهنگين خصوصيت.5

 .کند می بيان را /آ/واکه.6

 .کند می خيشومی )م(توليد شبه و سايشی نويز نظير همخوان شبه اصوات.7

 .دهد می انجام آوايی های بازی.8

 

 

 

 

 



 

 

 اجتماعی های مهارت

 .دهد می پاسخ شخص به کودک.1

 .دهد می منفی پاسخ گريه با کودک.2

 .دهد می مثبت پاسخ وغون غان يا خنده با کودک.3

 .دارد آگاهی گيرد می قرار او های دست در که واشيائی خود های دست از کودک.1

 ماه3تا1

 (.گيرد می خود به کردن گوش دهد )حالت می گوش ديگران صحبت به.1

 .کند می نگاه گوينده فرد ی چهره به مستقيما ماهگی 3 سن در دارد،اما مدت کوتاه چشمی تماس.2

 .کند می نگاه وی دهان به صورت کل جای وبه چرخاند می گوينده فرد سمت به را چشمانش.3

 .ظاهرميشود ماهگی3تا2در کودک لبخنداجتماعی اولين.4

 .کند می آواسازی به شروع يا زند می لبخند مادر صدای خصوص به ديگران صدای شنيدن با.5

 ماه 6تا1

 .کند می برقرار چشمی تماس.1

 .دارد دوست را کودکانه های بازی.2

 .کند می استفاده متفاوت های آواسازی مختلف( از افراد )ديدن متفاوت شرايط در.3

 .کند می تقليد ای چهره حرکات از.4

 .کند می خود با وارتباط تعامل مشغول را وديگران شود می قدم پيش آواسازی در.5

 .کند می آواسازی ديگران صدای به پاسخ در کند،مثال می آغاز را آواسازی طريق از گيری نوبت مهارت.6

 .آشناقرارميگيرد افراد درآغوش کودک.7

 .ميگردد مشغول بازی به درآب.8

 .ميدهد تشخيص ازهم را اشخاص.9

 .آميزميشناسد محبت باصداهای را ونامهربان خشن صداهای تفاوت.10

 .دربرابرافرادآشناوناآشنادارد متفاوتی رفتارهای.11

 آنها دارد گرفتن درپس اصرار ومجددا ميکند پرتاپ يا ميدهد ديگران رابه بازيهايش اسباب.12

 

  



 

 

 حرکتی های مهارت

 ماه3تا1

 .کند می بلند درجه 11 تا را سرش.1

 کند می بلند زمين ا ز.برد می باال را اش سينه و سر.2

 .دارد می نگه ثابت را سرش.3

 .گردد برمی بلند صداهای سمت به.1

 .دهد می حرکت راست و چپ سمت به را سرش.1

 .دهد می تکيه ساعدهايش برروی.6

 ماه6تا1

 .بزند چنگ بازی اسباب به تواند می.1

 .بخورد غلت جهت دو هر در تواند می.2

 .برد می دهان سمت به و گيرد می دست در را اشيا.3

 .دارد می نگه باال يکنواخت و کامال را سرش.5

 .کند تحمل پاهايش روی را وزنش تواند می.6

 .کند می سرگرم پايش و دست دادن حرکت با را خودش.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درشت حرکتی های مهارت

 (ماهگی2)دارد می نگه باال را خود چانه ثانيه 2 مدت به.1

 (ماهگی2)دارد می نگه باال ثانيه 1 مدت به را سر.2

 (ماهگی3)غلتد می پشت به پهلو از.3

 (ماهگی1)دارد می نگه باال را سر حمايت با نشستن در.1

 کند می بلند ثانيه 1 برای را وسينه سر.1

 (ماهگی1غلتد) می پهلو به پشت از.6

 (ماهگی1)دارد می نگه راست را شود،سر می کشيده باال طرف به نشستن وضعيت برای که هنگامی.7

 (ماهگی1)چرخد می وبالعکس چپ به راست از.8

 (ماهگی6)کند می تحمل ساعد روی بر را خود وزن.9

 (ماهگی6)غلتد می پشت به خود شکم از.11

 (ماهگی6)نشيند می پشت از وحمايت بازوها بر تکيه با.11

 ظريف حرکتی های مهارت رشد

 (ماهگی2)چرخاند می ديگر طرف به طرف يک از را سر بازی اسباب تعقيب برای.1

 (ماهگی2)دهد می حرکت افقی جهت در را خود چشمان.2

 (ماهگی2)کند می نگاه هايش دست به ثانيه 3 مدت به.3

 (ماهگی1)زند می چنگ را آن انگشتان با بازی اسباب تماس با.4

 (ماهگی1)رساند می شی به را خود.5

 (ماهگی6)دارد می بر و زند می چنگ را مهره.6

 (ماهگی6)دارد می بر را کوچک مکعب دو.7

 

 

 

 

 

 



 

 

 ياری خود های مهارت

 خوردن غذا های مهارت

 (ماهگی1( )گيرد می خود های لب با را شيشه سر يا مادر پستان کودک.1

 (ماهگی1)زند می مک را مادر پستان کودک.2

 (ماهگی1)کند می باز شيشه سر يا مادر پستان با تماس هنگام را خود دهان کودک.3

 (ماهگی1)برد می دهان به را خود دست کودک.1

 فردی بهداشت های مهارت

 (ماهگی1)کنند حمام را او که پذيرد می کودک.1

 (ماهگی1)شود شسته او موهای که پذيرد می کودک.2

 بازی های مهارت

 ماه3 تا1

  سر که ترتيب کند،بدين بازی خوردن شير هنگام است ممکن ماهگی دو سن در حتی

  به را خود صورت کند،سپس می مادر به تبسمی و کند می جدا مادر سينه از را خود

 .دهد می ادامه خوردن شير به مرتبه دو خود آور تبسم نگاه با باز و کند می مخفی مادر پستان

 ماه6تا3

 .بخوابد پشت به خود کالسکه يا خواب تخت در خواهد نمی ديگر و بيندازد نظر خود اطراف به است مايل.1

  جغجغه توان می ببرد کار به را خود های دست تواند می ماهگی سه در کودک چون.2

 .ببرد لذت آن از و دهد تکان را آن کامال تواند می ماهگی 1 در کودک.داد او دست به ای

 توجه جلب بيشتر رنگين اشياء بردارد،بنابراين را خود اشياء است قادر بعد به ماهگی 1 از کودک چون.3

 .کند می را او

 قرقره شده، نخ چوبی تسبيح های چوبی،دانه يا پالستيکی رنگی مکعب های تکه با تواند می.4

 5.کند بازی خوابيده پشت به که حالی در پالستيکی فنجان و رنگی،قاشق

 می دهان به و گيرد  می را آن و برد می بازی اسباب طرف به را خود دست دو ماهگی 6 سن در کودک.5

 .برد

 .کند می تماشا دهد می حرکت که را خود پاهای.6

 



 

 

 رشد بينايی 

 ماهگی(12تا 7)

33 
هماهنگی 

 چشم دست
 اشيائی مانند دانه را بر می دارد.

7 

 ماهگی

34 
جستجوی 

 بينايی
 تشخيص می دهد.اشيای نيمه پنهان را 

 
7 

 ماهگی

 اشياء را در دست می چرخاند و به جزئيات آن نگاه می کند. توجه بينايی 35
7 

 ماهگی

36 
ارتباط 

 چشمی
 به حالت صورت مادر مانند اخم و شادی واکنش نشان می دهد.

8 

 ماهگی

37 EHC .زمانی که بزرگساالن در حال نوشتن هستند، عالقه نشان می دهد 
8 

 ماهگی

 تقليد ازحاالت چهره ای تقليد 38
9 

 ماهگی

39 
آگاهی اوليه 

 از بدن

و اينکه چگونه حرکات بدن خود را با ديد   آگاهی يافتن از بدن خود هستند

 .خود هماهنگ سازند
 

40 
شناخت 

 محيط
 به دنبال اسباب بازی های گمشده در زير مبل می گردد.

10 

 ماهگی

41 
هماهنگی 

 چشم دست
 ها را داخل فنجان قرار دهد.می تواند مکعب 

10 

 ماهگی

42 
هماهنگی 

 چشم دست
 به برداشتن اشياء کوچک مانند تکه کاغذ و دانه عالقه نشان می دهد.

11 

 ماهگی

 حرکاتی مانند بای بای و سالم را تقليد می کند. تقليد 43
11 

 ماهگی

44 

هماهنگی 

چشم دست ، 

 رديابی

 سمت به سمت ديگر دنبال کند. می تواند اشيا را با چشم و دست از يک
12 

 ماهگی



 

 

 می تواند به صورت متناوب به جايی در نزديک و دور نگاه کند. تغيير نگاه 45
12 

 ماهگی

 هوشياری 46
 قايم باشک بازی می کند.

 

12 

 ماهگی

 

 

 

 ماهگی 12 تا7

 شناختی های مهارت

 .دهد می ديگرش دست به دست يک از را مکعب کودک.1

 .زند می کنار خود صورت از را پارچه کودک.2

 .کند می شود،نگاه می انداخته بازی اسباب که سمتی به کودک.3

 .کند می تقليد ساده حرکتی فعاليت از کودک.1

 .کند می ،پيدا شود می پنهان او ديد از که را شيئی کودک.1

 .دهد می قرار فنجان داخل را کوچکی مکعب کودک.6

 .کند می خارج آن از را ،مکعب فنجان کردن وارونه با کودک. 7

 ماه 9 تا 7

 .کند می مقاومت بگيريم، را هايش بازی اسباب اگر.1

 .کند می تقليد فيزيکی حرکات از.2

 .شناسد می را آشنا اشيا.3

 .دهد می ديگرش دست به سپس و دهد می قرار دستش يک در را اشيا. 4

 .دارد می بر را ديگر مکعب ديگرش دست با و دارد می نگه دستش در را مکعب يک.5

 .زند می لبخند آينه در خودش تصوير به.6

 .دهد می نشان يا کند می اشاره ها آن دهد،به می را اشيا.7

 .دارد دوست را اشيا کردن پيدا و پوشاندن کردن قايم.8

 (وتخته ميله بازی)آورد می در ها ميله از را ها حلقه.9



 

 

 ماه 12 تا 11

 .دادن هل و زدن،ماشين هم و قاشق بين کند،مثال می برقرار ارتباط شيئ ويک فعاليت يک بين.1

 .کند می تکرار را ديگران خنديدن.2

 .دارد می بر وتخته ميله بازی تخته از را ميله.3

 .کند می جور يکديگر با را يکسان شيئ دو.4

 .بسازد دومکعبی برج يک کند می سعی.5

 شنوايی های مهارت

 ماه 9 تا7

 .دهد می تشخيص درستی به را صدا منبع جهت.6

 .دهد می تشخيص يکديگر از را گفتار ای زبرزنجيره های خصوصيت.7

 .يابد می افزايش او شنيداری توجه زمان مدت.8

 .دارد معنايی تداعی کلمات از.9

 .دهد می تشخيص هجا و واکه آوايی بافت.10

 .بيند نمی را صدا که هنگامی چرخاند،حتی می آشنا های صدا سمت به را سرش.11

 .دهد می پاسخ ،/بای،بای/و /نه،نه/ نظير جمالتی و خودش ،نام انسان ،صدای تلفن زنگ صدای به.12

 .آيد می خوشش دالی و موشک مينظيرقا هايی بازی از.13

 .کند می نگاه ها آن ی چهره به شنود می خانواده اعضای وديگر بابا نام وقتی.14

 .گيرد می باال را دستش" بغلم بيا" گويد ومی رود می او سمت به مادرش وقتی.15

 .دهد می تشخيص بيشتری دقت با را بزرگسال افراد کالم و صحبت.16

 .شود می بيشتر ديگران محاوره به توجهش و کند می گوش تر گزينشی و تر دقيق.17

 .فهمد می را معمول های ولغت عالئم از زيادی تعداد.18

 ماه 12تا 11

 .کند می معنايی تداعی بيشتری کلمات تعدادی با.1

 .دهد می فرا گوش وديگران خودش صدای به.2

 .دهد می تشخيص دور ازفاصله را صدا منبع جهت.3



 

 

 .دهد می تشخيص صداها ديگر از را انسان ی صدا.4

 .دهد می جواب ونامفهوم ،گنگ انسان صدای به پاسخ در.5

 .افتد می گريه ،به رعدوبرق صدای شنيدن با.6

 .آيد می خوشش وکلمات صداها به دادن گوش از.7

 .دهد می تطبيق خودش صدای شنودوبا می صداهارا که دهد می نشان صداها از او تقليد.8

 .دهد می نشان عالقه خودش پيرامون محيط از دورتر محيطی اصوات شنيدن به.9

 .دارد دوست را وسرود ترانه به دادن گوش.10

 .شناسد می ها آن نام شنيدن با را کلمه12 از بيش مفهوم.11

 زبانی های مهارت

 .کند می تقليد صداها از کودک.1

 .دهد می پاسخ حرکات به کودک.2

 .کند می استفاده صداها و حرکات از ارتباط برای کودک.3

 (ماهگی9تا7دريافتی) زبان

  جلوی نظر مورد فرد که هنگامی دهد،حتی می تشخيص را خانواده اعضای اسامی.1

 .نباشد چشمش

 .دهد می مناسب پاخ( وغيره کردن بای،بيابغل-بای) نظير کلماتی به یدست عالماتهای با.2

 .برد می لذت آواز و موسيقی از.3

 .دهد می گوش يکديگر با افراد گفتگوی و محاوره صدای به.5

 .کند می متوقف را فعاليتش خودش اسم شنيدن با معموال.6

 .کند می نگاه آنها به اشيا نام شنيدن با که نحوی شناسد،به می را) نی نی مثال(اشيا از برخی اسامی.7

 .کند می متوقف را فعاليتش" وايسا" يا" نه" کلمه شنيدن با موارد اکثر در.8

 .کند می حفظ را مندیعالقه  اين دقيقه يک حدود و کند می نگاه کتاب يا تصاوير به بزرگساالن با همراه.9

 

 

 

 



 

 

 دريافتی زبان

 ماه12 تا11

 .برد می لذت جديد کلمات به دادن گوش از.1

 .دهد می گوش ديگران صحبت کند،به پرت را حواسش ديگر صدای که آن بدون معموال.2

 .دهد می را اشيا يا بازی اسباب اوقات گاهی گفتار با فقط شودکالمی  درخواست او از اگر.3

 .دهد می انجام را" بده" نظير ساده دستورات اوقات گاهی.4

 .دهد می حرکت را دستش و بدن موسيقی صدای شنيدن با.5

 .فهمد می را کالمی درخواست که دهد می نشان بدن و سر مناسب دادن حرکت با.6

 .دهد می نشان ديگران صحبت به نسبت تری طوالنی و بيشتر توجه.7

 ماه9 تا 7بيانی زبان

 .کند می تکرار را بابا نظير واکه-همخوان از مرکب هجاهای.1

 .کند می آواسازی خودش نام شنيدن با.2

 (غيره و زدن دست دالی، نظير هايی بازی)دهد می انجام را بيشتری کودکانه های بازی.3

 .خواند می" آواز" رسد می نظر به که است ای گونه به او آواسازی.4

 .کند می خوشحالی ابراز آواسازی با آشنا افراد ديدن هنگام.5

 .(زند می صدا را ديگران)کند می آواسازی ديگران توجه جلب برای.6

 .کند می آواسازی بلند صدای با.7

 .کند می تکرار را بابا نظير واکه-همخوان از مرکب هجاهای.8

 ماه12 تا 11بيانی زبان

  جمله شبه ساختارهای از. کند می استفاده بيشتر يا هجا1 از متشکل نامفهوم گفتار از.1

 .کند می استفاده کلمات کامل و درست بيان بدون کوتاه

 .کند می استفاده بزرگسال افراد گفتار وآهنگ لحن با نامفهوم گفتار از تنهايی هنگام.2

  نظير بدنی و ای چهره حرکات و حاالت و گفتار با همراه(گفتاری-حرکتی های بازی.3

 .گيرد می فرا را) نندازی منو عباسی،خدا دست دست

 .کند می استفاده تر طوالنی گفتار از ديگر اشيای و ها بازی اسباب با صحبت هنگام.1



 

 

 .کند می آواسازی اشعار و آوازها به واکنش در غالبا.1

 .برد می کار به را) ماما و بای بای نظير کلماتی(را کلمات اولين.6

 گفتاری های مهارت

 ماه9تا7

 .کند می تکرار را بابا نظير واکه-همخوان از متشکل هجاهای.1

 .کند می بيان را معنادار کلمه اولين.2

 .کند می ايجاد کليک(صدا) دهان سقف با آن تماس زبان حرکت با.3

 .دارد آهنگين آوازگونه آواسازی.1

 (کند می تقليد را ديگران صدای).کند می تقليد را آواها آهنگين الگوهای.1

 .کند می بيان را /ا/ و /آ/ های واکه غالبا.6

 .کند می توليد را (د،ب،م)نظير ها همخوان از برخی.7

 ماه12تا11

 .کند می تکرار را ديگران گفتار و اصوات.1

 کند می استفاده خود گفتار در را (آهنگ،لحن)ای زبرزنجيره های ويژگی.2

 .کند می توليد را /بابابابا/نظير تر طوالنی تکراری هجاهای.3

 .ميکند استفاده /مو با مو با/نظير مند قاعده و منظم شکل به همخوان و واکه ترکيبات از.1

 .کند می استفاده (د،ب،م،پ)خيشومی و انفجاری های همخوان از موارد اغلب در.1

 اجتماعی های مهارت

 .دهد می تميز ها غريبه از را خود والدين کودک.1

 .دهد می پاسخ آيينه در خويش تصوير به کودک.2

 .باشد تنها خودش با تواند می کوتاهی زمان برای کودک.3

 .دهد می و کند می تعارف ديگران به را اشياء کودک.1

 .کند می بازی ساده های بازی بزرگترها با کودک.1

 .کند می جستجو و اکتشاف به شروع کودک.6

 

 



 

 

 ماه9 تا 7

 .است طرفه دو فرآيند يک ارتباط که گيرد می ياد.1

 .دهد می نشان عالقه ديگر افراد با تعامل و ارتباط به.2

 .شود می تر صميمی) خانواده(آشنا افراد با.3

 .دهد می نشان را ها فعاليت شدن انجام برای ماندن منتظر.1

 .دهد می تکان توافق عالمت به را ودستش سر.1

 .زند می صدا را ديگران کند می آواسازی ديگران توجه جلب برای.6

 .کند می اعالم را خود درخواست کردن اشاره و کردن دراز دست با.7

 .برد می لذت  کردن ورجه ورجه خيز و جست با همراه های بازی از.2

 .دهد می گسترش را ارتباط در گيری نوبت مهارت.9

 .کند می نگاه کتاب و تصاوير به بزرگسال فرد با همراه.11

 .ميشود بيشترعصبانی دفعات به.11

 ماه 12 تا 10

 می تکان" نه" عالمت به را سرش ديگران سواالت برابر در مثال.گيرد می فرا را جواب و سوال مفهوم.1

 .دهد

 .يابد می ادامه ديگران با متقابل ارتباط تعامل مهارت توسعه و رشد.2

 .فهمد می را پرسی احوال و سالم نظير ساده اجتماعی آداب معنی.3

 .يابد می ادامه گيری نوبت مهارت توسعه و رشد.1

 .کند می زند،آواسازی می صدايش مادر وقتی.1

 .دهد می نشان عالقه ها فعاليت دادن تغيير به.6

 .کند می تکرار را ديگران خنديدن.7

 .کشد می يا دهد می هل را ديگران.2

 .دهد می نشان بدنی و ای چهره حرکات و حاالت با را خود اعتراض.9

 .برد می لذت آن از و کند می شروع را بازی.11

 .ميکند رادرک جايزه مفهوم.11

 .ميکند درک را نه مفهوم.12



 

 

 حرکتی های مهارت

 :ماه9تا7

 .کند می آغاز را زمين روی خزيدن.1

 .نشيند می ديگران کمک بدون.2

 .ايستد می ديگر چيز به تکيه و کمک با.3

 .خزد می خوبی به.4

 .کند می اشاره اشيا به.5

 .دارد برمی اشاره و شست انگشت با گازانبری صورت به را اشيا.6

 ."زند می گشت" و کند می حرکت خود اطراف از کوچکی محدوده در.7

 .کوبد می هم به را اشيا.8

 .دهد می ديگر دست به دست يک از را اشيا.9

 ماه12تا11

 .دهد می نشان بدنی و ای چهره حاالت با را هايش خواسته.1

 .رود می راه پا و دست چهار.2

 .گذارد می ظرف داخل را اشيا.3

 .دارد برمی گام قدم چند.1

 .ايستد می ديگران کمک بدون تنهايی به ثانيه چند مدت به.1

 درشت حرکتی های مهارت

  می بلند ثانيه 1 مدت به را خود سر گيرد قرار زمين برروی پشت به کودک که زمانی.1

 (ماهگی7).کند

 (ماهگی7).دارد می نگه شکم روی را خود اند گرفته قرار صاف که هايی آرنج با کودک.2

 (ماهگی7).نشيند می خود بازوهای بر تکيه با ثانيه 31 مدت به کودک.3

 (ماهگی2).ايستد می ثانيه11 و کند می تحمل پاها روی را خود وزن کمک با کودک.1

 (ماهگی9).خزد می قدم 2 اندازه به ساعدها روی بر کودک.1

 (ماهگی9) .گيرد می قرار" پا و چهاردست" وضعيت در زانوها و دستها روی بر کودک.6



 

 

 (ماهگی9).آيد درمی نشسته وضعيت به وپا دست چهار وضعيت از کودک.7

 (ماهگی9).نشيند می راست ثانيه31 مدت به کودک.2

 (ماهگی11).ايستد می ثانيه31 مدت به گاه تکيه گرفتن با کودک.9

 (ماهگی 11).رود می پا و چهاردست قدم دو زانوها و دستها روی کودک.11

 (ماهگی11).کشد می باال زانوها برروی را خود کودک.11

 (ماهگی11).رساند می بازی اسباب به را خود و نشيند می تعادل دادن دست از بدون کودک.12

 (ماهگی11)کشد می باال را خود گاه تکيه جلو در ايستادن برای کودک.13

 (ماهگی11) .ايستد می ثانيه31 مدت به اند داشته نگه را او دست يک که کودک.11

 (ماهگی11). دارد برمی قدم اشيا چپ،اطراف و راست طرف به پهلو سمت از کودک.11

 (ماهگی11) .بردارد قدم11 کم دست تواند می او کودک رانهای به کمک ارائه با.16

 (ماهگی12) .رود می راه قدم11 کم دست بگيرند را کودک دست يک که زمانی.17

 (ماهگی12) .ايستد می کمک بدون ثانيه3 کم دست کودک.12

 ظريف حرکتی های مهارت

 .ميکند استفاده هم ازشست اشيا برداشتن برای.1

 (ماهگی7) .دهد می ديگرش دست به خود دست يک از را مکعب کودک.2

 (ماهگی2) .آورد درمی فنجان داخل از را مکعب کودک.3

 (ماهگی9)زند می يکديگر به را مکعب2 کودک.1

 (ماهگی11.)زند می يکديگر به را خود های دست کودک.1

 (ماهگی11) .دارد برمی را خمير کوچک قطعه اشاره و شست انگشت با کودک.6

 (ماهگی12.)کند می پرتاب را توپ کودک.7

 (ماهگی12) .گذارد می فنجان داخل را کوچکی مکعب کودک.2

 (ماهگی12) .دهد می شما به را آن کودک بخواهيد را بازی اسباب که زمانی.9

 

 

 

 



 

 

 ياری خود های مهارت

 خوردن غذا های مهارت

 (ماهگی7). خورد می قاشق از است درآمده مايع صورت به که را غذايی کودک.1

 (ماهگی7) .(زند می ليس)کند  می پاک را دهانش دور غذای خود زبان با کودک.2

 (ماهگی9) .گيرد می را وآن کند می نزديک مادر پستان يا شير شيشه به را خود دست کودک.3

 (ماهگی9)نوشد می اند گرفته او طرف به که ليوانی از کودک.1

 (ماهگی11) .خورد می را نرم غذاهای کودک.1

 (ماهگی11) .خورد می غذا خود انگشتان از استفاده با کودک.6

 (ماهگی11)جود می را سفت نسبتا غذاهای کودک.7

 پوشيدن لباس های مهارت

 (ماهگی12) .کند می کمک خود لباس درآوردن و پوشيدن در کودک.1

 فردی بهداشت های مهارت

 (ماهگی11) .(زند می ضربه آب به خود های دست با کودک.1

 (ماهگی12) .شود زده مسواک هايش دندان که پذيرد می کودک.2

 بازی های مهارت

 ماه 9تا6

 .آورد دست به را آن تا کند می گريه کنيد می مخفی را او بازی اسباب ويا او مطلوب شیء که موقعی.1

 .تکان دهدو بگيرد دست با تواند می را جغجغه و زنگوله. 2

 :ماه12تا9

 می خوشش کنند می صدايی و دارند حرکاتی که هايی بازی اسباب از و زند می فنجان به را قاشق کودک.1

 .آيد

 .درآورد مرتبه دو آنرا و بيندازد فنجانی داخل تواند می را چوبی های مکعب.2

 .داد شرکت توپ با بازی در را کودک توان می ماهگی 12در.3

 

 

 



 

 

 مراحل رشد تفکری

 سالگی1ازتولد تا 

شروع به آموختن می کند و با انجام فعاليت، کاوش و دستکاری محيط برکارکردهای  با رشد حسی-1

 .حرکتی خود مسلط می شود

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

 بوجود می آيد. 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

. کودک فعاالنه با محيط تعامل می کند و رفتارهای آموخته ی پيشين را به کار می بندد. برای مثال -5

از جغجغه را آموخته، هم اسباب بازی تازه اش را مانند آن تکان می دهد و هم جغجغه را کودکی که استفاده 

 ماه(6)درک علت معلول().به شيوه های تازه ای به کار می گيرد

انجام عمليات عمري با هدف، كنار زدن مانع و چنگ زدن اسباب  هماهنگي طرحواره هاي ثانويه-4

 ماهگي(12-8 (بازي آگاهي از پايداري

  وجود اشياء مستقل از بکارگيری آن ها )Object Permanence( پيدايش بقای شیء  -6

 ماه(10) او می تواند انگاره ی اشياء را حتا زمانی که در ديد او نيستند، در ذهن خود نگه دارد -7

مكانهاي غير قابل مشاهده مشكل دارد، بطوريكه هنگامي كه شما اسباب بازي را در دستتان پنهان مي  سالگی هنوز با1در  -8

 .كنيد بعد دستتان را زير بالش مي بريد و آن را باز مي كنيد كودك شيء را در آخرين محلي كه ديده است جستجو مي كند


