مرکس آموزشی،پژوهشی وتوانبخشی
اسماء بخش گفتار درمانی

مراحل رشذ زبان و گفتار در کودکان
َّ٘دار سیز رضذ ستاُ ٗ گفتار را ّطاُ ٍی دٕذ .اکثز ک٘دکاُ تَاٍی ایِ َّ٘دار را دّثاه
َّی کْْذ اٍا ،اگز ک٘دک ضَا تٔ ط٘ر قاتو ت٘جٖی اس ٍٖارت ٕای ایِ َّ٘دار فاصئ داضت؛
حتَا تا ٍتخصص آسیة ضْاسی گفتار ٗ ستاُ ٍط٘رت کْیذ.
ت٘ىذ تا ٍ 3إگی
 ک٘دک اس یک صذای ّاگٖاّی ٗحطت سدٓ ٍی ض٘د. ٍکاّی را کٔ صذا اس آُ جا ٍی آیذ ،پیذا ٍی کْذ. سٍاّی کٔ تا اٗ صحثت ٍی کْیذ ،تا عالقٔ تٔ ضَا ّگآ ٍی کْذ. صذإایی ضثیٔ تٔ ٗاکٔ ٕا ت٘ىیذ ٍی کْذ(.آ،ای ،اٗ) گزیٔ ٕای ّ٘ساد تَایش یافتٔ ٍی ضّ٘ذ .تذیِ ٍعْا کٔ اس گزیٔ ٕای ٍتفاٗت تزای ٍ٘قعیتٕای ٍتفاٗت عَو ٍی کْذ.
ٍ 6-3إگی
 ک٘دک چْذیِ صذای ٍختيف ت٘ىیذ ٍی کْذ. سعی ٍی کْذ ت٘جٔ ضَا را تا ّگآ کزدُ تٔ ص٘رتتاُ ٗ یا ت٘ىیذ صذا جية کْذ.ٕ -یجاُ ٕا را تا صذإای ٍختيف اتزاس ٍی کْذ.

 تا اسثاب تاسی ٕا ٗ اضیا حزف ٍی سّذ. آٗاساسی ٕای اٗ ضاٍو تسیاری اس صذإای دٗىثی ٍثو (پ ،ب ،د) ٍی تاضذ.ٍ 9-6إگی:
 تٔ ّاٍص پاسخ ٍی دٕذ. سٍاّی کٔ تٔ تْٖایی تاسی ٍی کْذ ،غاُ ٗ غُ٘ إْٓگیِ دارد.ٍ 12-9إگی:
-

"تاتا" ٗ "ٍاٍا" را تيفظ ٍی کْذ.
اس ضعز ٕا ٗ سزٗدٓ ٕای سادٓ ىذت ٍی تزد.
دست٘راىعَو ٕای سادٓ را درک ٍی کْذ ،تٔ ٗیژٓ اگز رإَْای ص٘تی ٗ تذّی تٔ اٗ
دادٓ ض٘د.
اس حزکت ٕایی ٍثو تای تای تقيیذ ٍی کْذ.
اسثاب تاسی ٕایی را کٔ ٍی خ٘إذ تٔ ضَا ّطاُ دٕذ ٗ یا تا آُ تاسی کْذ را تزای
ضَا ٍی آٗرد.

ٍ 15-12إگی:
 ىغاتی را کٔ ٍی ضْ٘د تکزار ٍی کْذ. سٍاّی کٔ تا ک٘دک صحثت ٍی کْیذ ،تٔ ضَا ّگآ ٍی کْذ.ٍ 18 -15إگی:
-

خشأّ ی ٗاژگاّی تقزیثا  20-5ىغت دارد.
اضیا را ٍی ضْاسذ ٗ قادر است دست٘رات سادٓ را دّثاه کْذ.
اضارٓ ٍی کْذ.
تٔ ضعز ٗ إْٓگ عالقٔ دارد ٗ تٔ طزف آُ ٕا ٍی رٗد.
تزخی اس عضٕ٘ای تذّص را ٍی ضْاسذ.

ٍ 24-18إگی
 خشأّ ی ٗاژگاّی حذٗد  50ىغت است. ٍکزرا س٘اه ٍی کْذ( .کیٔ؟ ایِ چیٔ؟) %60 -اس گفتارش قاتو درک است.

 اس تزکیثات دٗ ىغتی استفادٓ ٍی کْذ. اکثز س٘اه ٕا ٗ جَالت اٍزی را درک ٍی کْذ. اس داستاُ ىذت ٍی تزد. 3-2ساىگی
-

 300تا  1000کئَ ٍی گ٘یذ.
دست٘رات دٗ ٍزحئ ای را ٍی فَٖذ.
درتارٓ ی چیشٕایی کٔ در گذضتٔ اتفاق افتادٓ است ،صحثت ٍی کْذ.
" ٍاه ٍِ" ٗ "ٍزا" ضزٗع ٍي مْذ.
تٔ س٘اه ٕاي سادٓ پاسخ ٍْاسة ٍي دٕذ.
اضیاي دىخ٘إص را جستج٘ ٍي مْذ.
تزخي اص٘ه آداب ٗ ٍعاضزت اجتَاعي را رعایت ٍي مْذ.

 4-3ساىگي
-

حذاقو سٔ حزف اضافٔ را ٍي داّذ.
جَالت سٔ مئَ اي را تنار ٍي تزد.
در حذٗد  90درصذ اس آُ چٔ مٔ م٘دك ٍي گ٘یذ ،تایذ قاتو فٌٖ تاضذ.
دست٘رات دٗ تخطي را دّثاه ٍي مْذ.
تٔ س٘اه ٕاي "چزا"" ،چٔ مسي"" ،چْذ تا"ٍ" ٗ ،اه چٔ مسي" پاسخ ٍي دٕذ.
ّاً ٗ ّاً خاّ٘ادگي ،جْس خ٘د را ٍي گ٘یذ.
افعاه ضزٗع تٔ ظإز ضذُ ٍي مْذ.

 5-4ساىگي
-

تا استفادٓ اس عنس ٕا ٗ تصاٗیز ،یل داستاُ ٍعزٗف ٗ آضْا را تعزیف ٍي مْذ.
حذاقو چٖار رّگ را تطخیص ٍي دٕذ ٗ ّاً ٍي تزد.
گفتار اٗ 100درصذ قاتو درك است.
تٔ ضی٘ٓ ي ٍْاسثي تٔ تيفِ پاسخ ٍي دٕذ.
اساٍي حی٘اّات آضْا را ٍي داّذ.
چٖار عذد را تنزار ٍي مْذ.
تخیو م٘دك در ایِ سٍاُ ضنو ٍي گیزد.

 تٔ گّ٘ٔ اي ٍْاسة اس جَالت آیْذٓ استفادٓ ٍي مْذ. 6-5ساىگي
-

ٍي ت٘اّذ تا عذد  10تطَارد.
تایذ سْص را تذاّذ.
اس جَالت ط٘الّي ٗ پیچیذٓ استفادٓ ٍي مْذ.
ٍفإیٌ سٍاّي ٍثو :ضة ،صثح[ دیزٗس ٗ اٍزٗس را ٍي ضْاسذ.
ٍفًٖ٘  4عذد ٗ یا تیطتز را ٍي ضْاسذ.
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