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  نامهپرسش
 کودک شما برای د�گران هم قا�ل ف�م است ( �ا فقط برای اعضای خانواده)؟  ت�لمآ�ا  -1
 آ�ا ت�لم کودک شما روان و �دون ل�نت ، خجالت و تکرار مجدد است؟ -2
آ�ا کودک شما در سن خا� برای مدت زمان مشخ� قدرت ت�لم خود را از دست داده  -3

 است؟
 کودک شما �ه داستا�� که برا�ش تع��ف � کن�د گوش فرا � دهد؟ و وا��ش مناس�� آ�ا   -4

 �س�ت �ه آن دارد؟
 مادری خود را �ه طور صحیح تلفظ کند؟ز�ان آ�ا کودک شما میتواند همه صداهای  -5
 ب�ش�� از �لمات استفاده � کند �ا ز�ان اشاره؟ ،ت�اطر برای ا�جاد اآ�ا کودک شما  -6
میتواند �لمات را کنار هم چ�ده و جمالت کوتاه درست کند؟ ( مثال، مادر آ�ا کودک شما  -7

 س�ب � خورد)
 ؟را دارد روی موضو� که �ا او در م�ان � گذار�د توانا�� تمرکز  آ�ا کودک شما  -8
سد؟ -9           آ�ا کودک شما دوست دارد که صح�ت کند وسوال ب��

   
کت فعال در �ازی -10 و معمول را دارد؟ ( �ه عنوان  آشنا  های آ�ا کودک شما توانا�� ��

 مثال: �ازی قطار)
 �ازی تخ�� � کند و داستان و ماجراهای تخ�� � سازد؟کودک شما آ�ا   -11
آ�ا کودک شما معنای م�ان و زمان را درک � کند؟ ( �ه عنوان مثال: صبح ، شب،  -12

 دیروز و امروز)
�ه عنوان مثال: موز جزء آ�ا کودک شما توانا�� دسته بندی اسا� اش�اء را دارد. (  -13

 دسته میوه هاست)
( �ه عنوان مثال: کفش ها و  آ�ا کودک شما راهنما�� ها�� پ�چ�ده را درک � کند؟ -14

 ر)و �ا�ش�ت را ب�ا
ی اسم ا مآ�ا کودک ش -15 رنگ ها و اعضای �دن و مفاه�م جغراف�ا�� را  توانا�� �ادگ��

ون) ، داخل و ب�� �  دارد؟ ( �ه عنوان مثال: �اال، �ای��
 آ�ا کودک شما هن�ا� که �ا او صح�ت � کن�د، �ه چشم�ایتان ن�اه � کند؟ -16
 حر�ات �ل�شه ای را تکرار � کند؟از آ�ا کودک شما بر��  -17
و، �ا صدای آرا� صح�ت � کند، آ�ا کودک شما هن�ا� که ک� از �شت �، �ا ا -18

 وا��ش �شان � دهد؟
آ�ا کودک شما در دوست �ا�� دچار مش�ل � شود، و ب�ش�� در حالت انزوا �ه � �  -19

 برد؟
ل احساسات خود را دارد؟ -20   آ�ا کودک شما توانا�� کن��



  

  آیند اجتما� شدن � �اشد. فر ت�لم �� از ابزارهای اسا� ا�سان در ا�جاد ارت�اط �ا د�گران در 

� در فرآیند اجتما� شدن  ی صحیح بر ادغام همگون فرد در جامعه و ن�� �ا د�گر  ارت�اط گ��
� صح�ت کردن و ا�جاد   طارت�اا�سان�ا �ه طور همزمان تاث�� � گذارد. مش�الت �ال� در ح��

 حرفه ای و �� �ال� � تواند تاث
�

ات من�� را در فرآیند رشد کودک  در مدرسه و س�س در زند�
اختالالت �ال� � تواند از بروز مش�الت �ا �ه موقع ی تما� وی ا�جاد کند. مواج�ه جا

ی کند.    متعاقب آن جلوگ��

  

  �ا�س�� انجام دهند؟والدین کود� که نگران رشد �ال� کودک خود � �اشند چه اقدا� 

رشد . �در �ا مادر معموال در را�طه �ا رشد کودک خود همواره در حال آماده �اش � �اشند 
�ال� کودک موضو� است که ذهن �س�اری از والدین را �ه خود مشغول � دارد و �ه محض 

� موردی �الفاصله تحقیق در این زمینه را آغاز � کنند که چه  �ا�س��  �اقدامواج�ه �ا چن��
  انجام دهند. 

ن�ا هس�ند آوالدین نقش �س�ار حائز اهمی�� در �مک کردن در این زمینه، �ه کودک خود دارند. 
ند،که متوجه � شوند  که در   ، پرسش و جستجو � کنند، مقا�سه � کنند و تصم�م � گ��

� مورد اعتماد در را�طه �ا این مو    ند گرفت. هخوا�ع چه را� در پ�ش ضهم�اری �ا متخصص��

 

  راهنما�� ها�� برای والدین
ی �ا �لمات ، صدا ها و ح�� �ا ز�ان �دن (حر�ات  - 1 � هن�ا� که کودک شما س� در ب�ان چ��

 اسخ ده�د. ��اشد، �ه او گوش کرده و �ه سواال�ش �  صورت و دست ها) 
 �ه کودک خود وقت �ا�� برای جواب دادن �ده�د.  - 2
نه اینکه روی معنای �ف �لمات کن�د.   معنا رای خود تالش کن�د پ�ام های کودکتان را ب - 3

  مورد استفاده آن�ا تمرکز کن�د . 
 از جمالت کوتاه و �لمات ساده استفاده کن�د.  - 4
فضاهای مناس�� را ا�جاد کن�د که بتوان�د روزانه �ا کودک خود ارت�اط �ال� داشته  - 5

� �اش�د. �ه عنوان نمونه �ک ساعت خاص را �ه عنوان ساعت  صح�ت کردن، مع��
 کن�د. 

  

  آیند اجتما� شدن � �اشد. فر ت�لم �� از ابزارهای اسا� ا�سان در ا�جاد ارت�اط �ا د�گران در 
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 حرفه ای و �� �ال� � تواند تاث
�

ات من�� را در فرآیند رشد کودک  در مدرسه و س�س در زند�
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رشد . �در �ا مادر معموال در را�طه �ا رشد کودک خود همواره در حال آماده �اش � �اشند 
�ال� کودک موضو� است که ذهن �س�اری از والدین را �ه خود مشغول � دارد و �ه محض 

� موردی �الفاصله تحقیق در این زمینه را آغاز � کنند که چه  �ا�س��  �اقدامواج�ه �ا چن��
  انجام دهند. 

ن�ا هس�ند آوالدین نقش �س�ار حائز اهمی�� در �مک کردن در این زمینه، �ه کودک خود دارند. 
ند،که متوجه � شوند  که در   ، پرسش و جستجو � کنند، مقا�سه � کنند و تصم�م � گ��

� مورد اعتماد در را�طه �ا این مو    ند گرفت. هخوا�ع چه را� در پ�ش ضهم�اری �ا متخصص��

 

  راهنما�� ها�� برای والدین
ی �ا �لمات ، صدا ها و ح�� �ا ز�ان �دن (حر�ات  - 1 � هن�ا� که کودک شما س� در ب�ان چ��

 اسخ ده�د. ��اشد، �ه او گوش کرده و �ه سواال�ش �  صورت و دست ها) 
 �ه کودک خود وقت �ا�� برای جواب دادن �ده�د.  - 2
نه اینکه روی معنای �ف �لمات کن�د.   معنا رای خود تالش کن�د پ�ام های کودکتان را ب - 3

  مورد استفاده آن�ا تمرکز کن�د . 
 از جمالت کوتاه و �لمات ساده استفاده کن�د.  - 4
فضاهای مناس�� را ا�جاد کن�د که بتوان�د روزانه �ا کودک خود ارت�اط �ال� داشته  - 5

� �اش�د. �ه عنوان نمونه �ک ساعت خاص را �ه عنوان ساعت  صح�ت کردن، مع��
 کن�د. 

هم ساز�د، و �ا این روش ا�ا د�گر �چه ها را برا�ش فر  کودکفرصت و ام�ان �ازی کردن   - 6
 شما ام�ان رشد �ال� فرزندانتان را ا�جاد کرده ا�د. 

ناسب �ا سن و سال خود را �ده�د تا کودک شما ت�ه کودک خود اجازه فعال�ت های م - 7
 مستقل �ار ب�ا�د. 

�ا کودک ب�ش�� توجه ما روی این موض�ع  ر هن�ام صح�ت کردن�س�ار م�م است که د - 8
ی را دارد، نه این �  حوه ب�ان آن چگونه است . نه ک�اشد که کودک قصد ب�ان چه چ��

 استفاده از ت�لت و �امپیوتر را �ا�س�� محدود کن�م.  - 9

کودک ن�اش�د، در حا� که کودک شما ز�ان مادری خود را �ه   منگران آموزش ز�ان دو -10
 امل ن� ف�مد. طور �
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