
 ( WHO) ساله 5هفته تا  6در کودکان  ي قابل انتظارتکامل هايتوانمندي

 هاي تطبيقي و اجتماعيمهارت سخن و زبان حرکات ظريف حرکات درشت سن

اش را به حال خوابيده روی گاه چانهگه هفته 6

 کندشکم بلند می

   

شکم به بازوها را در حال خوابيده روی  ماه 2

 کشدجلو می

صدايی شبيه کو از خود  کشدها را میپارچه

 آورددرمی

 

سر و سينه را در حال خوابيده روی  ماه 4

آورد، به جلو و عقب شکم باال می

 ماندغلطد، سرش عقب نمیمی

به سوی اشيا دست دراز 

قاپد و در ها را میکند، آنمی

 گذارددهان می

  دهدبه صدا پاسخ می

در حال خوابيده روی شکم روی  ماه 6

ه گاشود، با سه تکيهها بلند میدست

 نشيندمی

شروع به درآوردن صداهای  گيردبا ساعد اشيا را می

ها کند،  به نامنامفهوم می

 دهدپاسخ می

 شوددچار اضطراب غريبگی می

اشيا را به کمک شست و  کند که بايستدتالش می ماه 9

 گيردانگشتان ديگر می

ها را تقليد اما، بابا، واژهم

 کندمی

کند، دچار اضطراب جدايی بازی می

 شودمی

گرفتن اشيا با دو انگشت، پرت  "هادور شدن"رود، با کمک راه می 12

 کردن اشيا

دار به جز ماما و واژه معنی 2

 بابا

کند، با فنجان آب بازی قايم باشک می

 نوشدمی

 کندبه نيازهايش اشاره می درآودیهای منبرخی واژه کشدمیخط  رودبدون کمک راه می ماه 15

سه مکعب را روی هم  رودبا کمک از پله باال می ماه 18

گذارد، خطوط کج و کوله می

 کشدمی

واژه، فرامين ساده را اجرا  10

 کندمی

 هایکند، به بخشاز قاشق استفاده می

 کندبدن اشاره می

دود، به رود، میباال میها پايی از پله 2 ماه 24

 زندتوپ لگد می

گذارد، مکعب را روی هم می 6

 آوردهايش را درمیلباس

ای، از من، کلمه 3تا  2عبارات 

 %25کند، مرا و تو استفاده می

 هايش مفهوم استحرف

 هايشکند لباسبازی دونفره، کمک می

 را درآوريم

رود، پايی از پله باال می1سه چرخه،  سه سال

آيد، روی يک پا پايی از پله پايين می2

 پردايستد، میمی

دايره و عالمت اضافه را کپی 

هايش را کند، کفشمی

 پوشدمی

 %75ها، حروف اضافه، جمع

هايش مفهوم است، حرف

 شناسدجنس و سن را می

ها( کامال هايش را )به جز دکمهلباس

 شمردمی 10آورد، تا پوشد و درمیمی

ها پايين پايی از پله1پرد، پا می 1روی  سال 4

 آيدمی

کند، از قيچی مربع را کپی می

 کنداستفاده می

گويد، اشکاالت قصه می

طبيعی در روانی سخن، 

 هايش مفهوم استحرف

کند، توالت رفتن در بازی همکاری می

های لباسش را را ياد گرفته، دکمه

 بنددمی

موانع تواند از بعضی هنگام رفتن می سال 5

 کندسواری میبپرد، دوچرخه

کند، اسامی را مثلت را کپی می

ش هايکند، بند کفشتقليد می

 بنددرا می

روانی سخن گفتن، زمان 

 آينده، الفبا

 شناسدچهار رنگ را می

 


