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 راهنمای آموزشی خانواده 

 مراحل رشد شنوایی و گفتار نوزادان

 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیهب   

 ییللبببییییییی

توانید برای اوکتاب بخوانیدودر موقعیت های مختلف شما می

اگر نتیجه غربالگری شنوایی نوزاد شما در .با او صحبت کنید

مرحله اول طبیعی نبوده، عوامل چندی ممکن است دخیل 

قراری نوزاد ، شلوغی محیط غربالگری یا بی: باشند از جمله

 .در نتیجه نوزاد نیاز به ارزیابی شنوایی مجدد دارد 

 

 الدین گرامیو

توانید جهت انجام غربالگری شما می

شنوایی از یک روز بعد از تولد به 

درمانگاه تخصصی بیمارستان  و 

(س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه 

قسمت شنوایی سنجی مراجعه 

 .فرمایید

 zahrayemarziye@: کانال تلگرام بیمارستان *
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 اشاره به پنج عضو از اعضای بدن 

 :دو تا سه سالگی

  ( دو تا سه واژه) استفاده از جمالت کوتاه 

  در دو سالگی دیگران در پاره ای اوقات آنچه

 .کنند گوید درک میکودک  می

 توپ را بردار و بگذار  "ایانجام دستورات دو مرحله

 "روی میز

 هرچه کشف کم شنوایی زودتر

 کمک سریع تر           شانس رشد طبیعی بیشتر

 :نقش والدین
در صورتی که کودکتان با شاخص های پایش رشدطبیعی 

شنوایی،گفتارو زبان مطابقت ندارد جهت ارزیابی تکمیلی 

با کودکتان حرف . به پزشک یا ادیولوژیست مراجعه کنید

کودکانی که والدینشان در دوره خردسالی زیاد با .بزنید 

کنند دامنه لغات آنها وسیع تر ازکودکانی آنها صحبت می

 . اندکردهاست که کمتر با اطرافیان خود صحبت می
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 "بَ بَ بَ  "، "مَ مَ مَ "،   "دَ دَ دَ  "غان و غون

 : نه تا دوازده ماهگی

 پاسخ به اصوات آرام و بلند 

 های ساده و تقلید صدای حیواناتتکرار واژه 

 اشاره به اسباب بازی یا خوراکی هنگام پرسش 

 :دوازده تا هجده ماهگی

  به کار گیری ده واژه یا بیشتر 

  توپو بگیر" انجام دستورات ساده" 

          اشاره به افراد ، اعضای بدن یاا وساایال باازی

 هنگام پرسش

 جست و خیز هنگام پخش موسیقی 

 :هجده تا بیست و چهار ماهگی

  واژه یا بیشتر 02به کارگیری 

  بازم بده "، "اون چیه؟" واژه یا بیشتر  0ترکیب" 

 های سادهگوش دادن به داستان ها و ترانه 

 :تولد تا سه ماهگی 

 های آشناسکوت در برابر اصوات یا واژه 

        ،واکنش به اصوات بلند، از جا پریدن، پالاک زدن

 توقف در مکیدن، گریه کردن یا از خواب پریدن

 صدا سازی به هنگام بیداری 

 آرام شدن هنگام شنیدن صدای مادر 

 :سه تا شش ماهگی

 چرخش سر یا چشم به سوی صدا، گفتار صداساز 

   م"، "د "آغاز تولید اصوات شبه گفتار" 

 واکنش به تغییر تن گفتار 

  پاسخ به صدای شما حتی در زمان عدم رویت 

  بازی با صداسازها 

 :شش تا نه ماهگی

 پاسخ به نام خود و جستجو هنگام فراخواندن 

 بای بای "، "به"، "نه "درک واژه های ساده" 

با . دارد "شنیدن "  پیوندی عمیق با " صحبت کردن "  

گوش دادن به حرفهای دیگران،کودک شماصدای کلمات  

بسیاری ازمحققین بر این . گیردو ساختارجمالت را یاد می

باورند که درک زبان از زمانی که کودک در رحم مادرش 

الزم  است برای اطمینان ازسالمت .شود قرار داردآغاز می

اغلب نوزادان .شنوایی نوزادتان آزمایش شنوایی انجام شود

آیند با این حال درصد بسیار کمی از کم سالم به دنیا می

کشف ومداخله زود هنگام با. برندشنوایی جدی رنج می

نوزاد رشد چشمگیری را درزمینه های زبانی، کم شنوایی، 

گذارد و نقشی موثر در آموزشی و شناختی به نمایش می

 . جامعه ایفا خواهد کرد

 


