
 

مراحل رشدی

به مراحل رشدی شنوایی وزبان دقت وتوجه

کنید و به رسعت اقدام الزم را انجام دهید. 

شنوایی وزبان درکودکان

Adapted from @World Health Organization,WHO/UCN/NCD/SDR 23.2
Translated by Dr. Guita Movallali & Dr. Bahram Malakooti. USWR University

Parvaneha Association of Parents of deaf/hard of hearing, Iran

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1

 اگر فرزند شام به مراحل رشدی گفته شده دراین

جدول نرسیده به کم

 شنوایی او شک کنیدو به مراکز بهداشتی یا

پزشک مراجعه کنید

کم شنوایی در هر سنی قابل تشخیص است

 به خاطر داشته باشید: تشخیص زودرس کم

 شنوایی وتوانبخشی درست ومبوقع در به حداقل

رساندن مشکالت ارتباطی کودک امری رضوریست



 رشد وتحول زبان وشنوایی درکودکان را میتوان یا درنظرگرفنت برخی

نشانه های رشدی ارزیابی منود .

 این نشانه ها مشخص کننده سالمت شنوایی ست. نبود انهامیتواند

نشانه کم شنوایی باشد.

 به این مراحل رشدی دقت وتوجه کنید و به رسعت اقدام 

الزم را انجام دهید

کودک با شنوایی طبیعی میتواند:

سالم کوچولو

ماما

الال نه

 آب بده

کو

اون چه رنگی یه؟

آبی

کو رو بو

ق ق ق ق

می
پابا

در سن سه ماهگی:

در سن شش ماهگی:

به صدای مادر واکنش نشان دهد

غان وغون کند

با حرکت چشم هایش صدا را دنبال میکند

از خود صداهایی نظیر”پا”،”با” یا “می” درمی آورد.

•

• 

•

• 

در یکسالگی:

:در چهار سالگی

در پنج سالگی:

در سن 2 سالگی:

وقتی نامش را صدا میزنند برمیگرددو واژه های متداول مثل »آب« را میفهمد.

تک واژه هایی مانند “بابا”،” ماما” را ادا میکند.

واژه های مربوط به اعضای خانواده را درک میکند.

رنگها را میشناسد. شکل ها را می شناسد.

سواالت ساده را پاسخ میدهد مثال: “چیه”،“کیه” و“کجاست”

اغلب چیزهایی را که در منزل ومدرسه گقته میشود بکار می برد

اسم ها را میگوید/حروف واعداد را می شناسد

به سواالت ساده پاسخ میدهدودستورات ساده را اجرا

میکند مثل “اون کیه؟”

“اسباب بازی ات رو بگیر”

دوواژه را کنارهم قرار میدهد:مثل الال نه – آب بده
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در سه سالگی:

دستورات دوقسمتی رااجرا میکند:مثال “قاشق رو بگیرو بذار روی میز”

سه واژه را کنارهم میگذاردو برای صحبت بکار می برد.

•

• 


