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مقدمه
گر به نیازها و حیطه های تکاملی  کل زندگی فرد اس���ت. ا کودکی زیر بنایی برای  س���ال های ابتدای 
کودکانی س���الم تر، با قدرت تفکر و تعقل بیشتر و  کودکان در این دوران پاس���خ مناس���بی داده شود، 
گفتار، بل���ع و ارتباط از مهم ترین  مهارت ه���ای عاطف���ی و اجتماعی بهتری خواهیم داش���ت. زبان، 
حیطه های تکاملی اس���ت. زبان موهبت الهی برای برقراری عالی ترین رابطه انس���ان ها با یکدیگر 
است، رشد و تکامل زبان از دوران جنینی با شنیدن صدای مادر شروع شده و پس از تولد به نحو 
گفتار و زبان  گفتاردرمانی در مس���یر شناسایی زودهنگام اختالالت  کامل تری ادامه می یابد. نقش 
کتاب ارائه اطالعات و دانش الزم  و ارائه مش���اوره به موقع بس���یار حیاتی است. هدف از تدوین این 
برای پیش���گیری از اختالالت ارتباطی و بهبود بخش���یدن به موقع از س���وی خانواده ها اس���ت. این 
کودکان طبیعی  آموزش ه���ا می تواند برای برق���راری ارتباط صحیح و تصحیح روش ه���ای تغذیه ای 
کننده باشد. ضمن تشکر از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای تدوین این بسته  کمک  نیز 
آموزشی خانواده محور، امید است این مجموعه بتواند برای پیشگیری از ایجاد اختالل، اصالح به 

کودکان طبیعی موثر باشد. هنگام اختالل و ارتقای تکامل 

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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سخنی با والدین

کودکان سرزمین عزیزمان ایران گرامی  والدین و مراقبان 
این بس���ته برای اس���تفاده شما طراحی شده اس���ت. برقراری ارتباط و رس���اندن پیام جزو حقوق 
کالمی است یعنی ما با  اساس���ی هر انس���ان اس���ت. یکی از بهترین ابزارهای برقراری ارتباط، زبان 
کنیم و منظورمان، افکار و عقایدمان  کلمه ها و جمله ها می توانیم نیازهایمان را اعالم  استفاده از 
کودکان نیازهایش���ان را از طریق ایما  را ب���ه دیگران برس���انیم و منظور و عقای���د دیگران را بفهمیم. 
کردن ش���ما و حرف زدن اعالم می کنند. اما ممکن است مشکالت  و اش���اره، نش���ان دادن، لمس 
کودک  که مانع از حرف زدن یا برقراری ارتباط مناسب  گفتار و زبان و اختالالتی وجود داشته باشد 
کاهش و یا حذف اشکاالت و اختالالت ارتباط، زبان،  کمک به پیشگیری یا  شود. این بسته برای 
که رشد طبیعی  کودکانی  کودکان طراحی ش���ده اس���ت. همچنین این مجموعه برای  گفتار و بلع 
که چگونه بهترین  کودک آموزش می دهد  دارند قابل اس���تفاده اس���ت، زیرا به والدین یا مراقبان 
کاماًل به همکاری ش���ما والد یا مراقب  کار ببرند. اثربخش���ی این بس���ته  کودک را به  روش ارتباط با 
که در صورت وجود مش���کل جدی در رشد ارتباط،  گرامی وابس���ته اس���ت. الزم به یادآوری اس���ت 
کودک نباید ل���زوم مراجعه به متخصصان مورد نیاز  گفت���ار و بلع )دهانی و دهانی- حلقی(  زب���ان، 
کنی���م. در صورت مراجعه به  گفتار و زب���ان )گفتار درمانگران( را فراموش  به ویژه آسیب شناس���ان 
گفتاردرمانی، این بسته می تواند  متخصصان و ش���روع برنامه های درمان پزشکی، توان بخشی و 
کمکی مورد استفاده ش���ما قرار بگیرد. در صفحه ی بعد رنگ های راهنمای استفاده از  به ش���کل 
کودکی تا  که در شش حوزه  رش���د پیش زبانی )مربوط به نوزادی و اوایل  بس����ته آورده ش���ده است 
کودک هن���وز نمی تواند حرف بزند یا اوایل حرف زدن اس���ت(،  که  18 ماهگی اس���ت یعن���ی زمانی 
رشد اولیه زبان )در این بسته از 18 ماهگی تا 5 سالگی را شامل می شود(، درک شنیداری )یعنی 
گفتاری  گفته می ش���ود(، تولید و تلف���ظ صداهای  کودک  که به  کلمه ه���ا و جمله هایی  فهمی���دن 
گفتار او قابل فهم است(، ناروانی های  گفتاری را چگونه تلفظ می کند و آیا  )یعنی کودک صداهای 
کودکان طبقه بندی ش���ده اس���ت. ش���ما می توانید برحسب  گفتار و لکنت، بلع و تغذیه نوزادان و 
کدام حوزه را می خواهید ارتقاء دهید و تقویت  کدام حوزه دچار مشکل است یا  کودک در  که  این 

کنید صفحه مربوطه را به راحتی از رنگ راهنمای باالی صفحه بیابید. 
گفتار بلع آورده شده است.  در ابتدای بس���ته چک لیست های رش���د مهارت های ارتباط، زبان، 
کودکتان را در نظر بگیرید و مهارت های س���نی او را با جداول تطبیق دهید. سپس  س���ن تقویمی 

کودک این عالیم هشدار را نشان  گر  که زیر هر جدول آورده شده ببینید. ا عالیم هشدار یا خطر را 
کاهش  کنید تا بتوانید در پیشگیری یا  می دهد الزم است بر اساس رنگ به حوزه مربوطه مراجعه 
گفتاردرمانی نیست  که این بسته جانشین متخصص  کنید. به خاطر داشته باشید  کمک  عالیم 
گفتاردرمانی می تواند  کردن یا مراجعه به متخصص  کنار مش���ورت  و فقط به ش���کل تکمیلی و در 
کودک طبیعی دارند و فق���ط می خواهند برای ارتقاء و  که  کند. البته برای خانواده های���ی  کم���ک 
کنند مراجعه به  کودکش���ان از این بس���ته اس���تفاده  گفتار و بلع  تقویت مهارت های ارتباط، زبان، 

گفتاردرمانی اختیاری است.

کودکان گفتاری در  راهنمای رشد تلفظ صداهای 
کند در ش���کل زیر نمایش داده ش���ده  کودک در س���ن خودش باید بتواند تلفظ  که هر  صداهایی 

است:
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گفتاری عالیم هشدار برای تلفظ صداهای 
گذاش���ته شده است. توجه  کودکان  گفتاری  بخش اول: در جدول زیر، مثال هایی از اش���تباهات 
گفتار  که زیر آن نوشته شده از  داش���ته باش���ید هر یک از این الگوهای اش���تباه باید تا پایان س���نی 
کودکتان ظاهر شود، باعث  گفتار  گر این خطاها بیشتر از چهار بار در  کودکتان حذف شده باشد. ا
گر در هر سن، دیدید هر یک از خطاهای زیر را بیشتر  کودکتان واضح نباشد. پس ا گفتار  می شود 

کنید. گفتاردرمانگر مراجعه  از چهار بار بیان می کند، به 

پایان 3/5 سالگیپایان 4 سالگیپایان 5 سالگیپایان 5/5 سالگی پایان 6 سالگی

»ُب���رت« به جای 
»برد«

جای  به  »َست« 
»سرد«

ب���ه  »َس���َبت« 
جای /سبد«

به جای  »باس« 
»باز«

ج���ای  ب���ه  »ُم���غ« 
غ« »مر

ج���ای  ب���ه  »َچ���خ« 
»چرخ«

ج���ای  ب���ه  »َع���س/ 
»عکس«

»ُتن« به جای »تند«
ج���ای  ب���ه  ک«  »پ���ا

»پارک«

»تار« به جای »کار«
»تاغذ« به جای »کاغذ«

»دوش« به جای »گوش«
»دریه« به جای »گریه«
»ِیتی« به جای »یکی«

»تو« به جای »توپ«
»دا« به جای »داغ«

»قطا« به جای »قطار«
»نو« به جای »نون«

»شاقو« به جای »چاقو«
»ژارو« به جای »جارو«

»دیب« به جای »سیب«
»پیت« به جای »پیچ«

»ابس« به جای »اسب«
»ُملب« به جای »ُمبل«

»پوپ« به جای »سوپ«
»باب« به جای »باد«

»آیه« به جای »آره«
»ُبیو« به جای »ُبرو«
یو« به جای »الو« »اَ

ج���ای  ب���ه  »یام���پ« 
»المپ«

الن« یان به جای اَ »اَ
ج���ای  ب���ه  »چت���اب« 

»کتاب«
ج���ای  ب���ه  ک���ت«  »جا

کت« »ژا

کودک  گفتار  ک���ه تلفظ صداهای  بخـــش دوم: پدر و مادر عزیز در ادامه تعدادی از عالیم هش���دار 
گر در هر مورد  کنید و ا ش���ما را تحت تأثیر قرار می دهد به ش���کل پرسش آمده است. به آنها توجه 

کنید. گفتاردرمانگر مراجعه  سؤال داشتید به 
گفتار هستند: گی های زیر را دارند، بیشتر در معرض اختالالت صدای  که ویژ کودکانی 

که میان افراد خانواده شان مانند اقوام نزدیک و دور، سابقه مشکالت تلفظی مطرح بوده است. کودکانی 

کمتر با آنها وقت  کتاب میخوانند و  کمتر برایشان  کمتر با آنها بازی چهره به چهره و کالمی دارند،  که والدینشان  کودکانی 
می گذرانند.

گفتار هستند. پسران در مقایسه با دختران بیشتر در معرض اختالالت صدای 

کلی  که زود حواسش���ان پرت می ش���ود، عصبانی یا هیجان زده می ش���وند و ب���ه طور  ک���ه خل���ق و خوی���ی دارند  کودکان���ی 
کنش پذیرترند. وا

کردی صحبت  که اطرافیانش���ان به چند زبان صحبت می کنند. مث���اًل افراد خانواده در منزل هم فارس���ی، هم  کودکان���ی 
کودک به زبان دیگری صحبت می کند. می کنند. یا پدر و مادر فارسی زبان هستند اما پرستار یا مراقب 

کنید: گفتاردرمانگر مراجعه  گفتاری زیر را دارد در اولین فرصت به  کودکتان هر یک از مشکالت  گر  ا

ک می گوید »اِ آ«؟ کودکتان از » ِا « یا »آ « به جای بسیاری از صداهای گفتاری استفاده می کند، به عنوان مثال به جای مسوا

کلمه ها را حذف می کند، مثاًل به جای سیب می گوید »ایب«. کودکتان صدای اول 

کار می برد، با این حال بعضی از آنها را جا به جا تلفظ می کند، مثاًل  کلمه ها را به  که صداهای اول  کودکت���ان با وج���ود آن 
به جای سیب می گوید »تیب«.

کند. گفتاری را می تواند بیان  کمی از صداهای  کودکتان تعداد 

گفتاری یا بیشتر را اشتباه تلفظ می کند. کودکتان شش صدای 

گا«  گفتاری مثل »ک« و »گ« را به جای »ت« و »د« تلفظ می کند، مثاًل توپ را »کوپ« و داداش را »گا کودکتان صداهای 
می گوید.

کاله  ک«، یا به  ک می گوید »میس���وا ُ را جا به جا تلفظ می کند، مثاًل به مس���وا
، ِا، ا

َ
کودکتان هر یک از صداهای آ، ای، او، ا

می گوید »کواله«.

س«.
َ
کلمه ها را حذف می کند، مثاًل به جای توپ می گوید »تو« یا به اسب می گوید »ا کودکتان صدای پایانی 

کثر تا چهار مورد طبیعی است، مشاهدهٔ این خطا بیشتر از چهار مورد و یا  )تعداد این حذف ها تا حدود 5 سالگی حدا
کودکان باالتر از 5 سال نشانه خطر است(. مشاهدهٔ آن در 

کثر صداهای گفتاری را بیان کند، یا این که تعداد کمی صداهای گفتاری را دارد. کودکتان در حدود سه و نیم سالگی نتواند ا

کودکتان یک کلمه را هر بار به شکل مختلفی بیان کند، مثاًل تلفن را یک بار »ِتفن«، نوبت بعد »ِتُپ« و بار دیگر »ِتِلُس« بگوید.

کودک شما تا حدودی برای دیگران قابل فهم باشد و در چهار- پنج سالگی صد در صد  گفتار  تا حدود دو سالگی، باید 
گفتار او برای اطرافیان قابل فهم باشد.

گ، ع« را  ک،  کودکتان تا پایان س���ه و نیم س���الگی صداهای »پ، ب، ت، د، ق، م، ن، ف، و، ش، ه� ، خ، چ، ج، ل، ی، 
تلفظ نکند.

کودکتان تا پایان چهار سالگی صداهای »ر، ژ« را بیان نکند.

کودکتان تا پایان چهار و نیم سالگی صداهای »س، ز« را بیان نکند.

کنید. این پرس���ش ها به صورت عمومی در مورد رش���د  بخش ســـوم: به پرس���ش های زی���ر توجه 
ح ش���ده اس���ت و می تواند به صورت مس���تقیم یا غیرمس���تقیم در توانایی خوب  کودک ش���ما مطر
کودک شما اثرگذار باشد. توصیه های مربوط به پرسش های هشداردهنده نیز در  کردن  صحبت 

جدول زیر آورده شده است.

توصیهپرسش هشدار دهنده

گرفته است؟ کودکتان در بدو تولد مورد بررسی شنوایی قرار  آیا 

حتم���ًا ب���ا پزش���ک ی���ا متخص���ص  شنوایی شناس���ی 
مشورت کنید.

کم شنوایی است؟ کودکتان دچار  آیا 

گوش  گذش���ته بیش از سه بار به عفونت  کودکتان در طی ماه  آیا 
میانی مبتال شده است؟

آیا کودک شما نقص های دهانی- صورتی مانند شکاف لب و کام 
گوش و حلق و بینی، متخصص اطفال و دارد؟ به پزش���ک 

گفتاردرمانگر مراجعه کنید.
کودک شما تودماغی است؟ آیا حرف زدن 
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کودک شما به نقص های مادرزادی مثل سندرم داون یا فلج  آیا 
کنید.مغزی مبتال است؟ گفتاردرمانگر  مراجعه  به متخصص اطفال و 

آیا احساس می کنید کودکتان در بیان صداها نسبت به هم سن و 
ساالن عقب تر است؟ آیا تا حاال خانه بهداشت به شما پیشنهاد 

کودک مورد ارزیابی هوش قرار بگیرد؟ داده 

گفتاردرمانگ���ر  ب���ه متخص���ص اطف���ال، روانش���ناس و 
مراجعه کنید.

گاز زدن و  کودکتان در مهارت های تغذی���ه ای مانند مکیدن،  آی���ا 
جویدن ضعف دارد؟

کنید. به بس���ته بلع مراجعه  گفتاردرمانگر مراجعه  به 
کنید.

کودکتان نامرتب اس���ت و یا فک او به ش���کل قابل  آیا دندان های 
توجهی جلوتر یا عقب تر از حالت معمول است؟

گفتاردرمانگر و دندانپزش���ک متخصص ارتودنسی  به 
مراجعه کنید.

کودکتان نسبت به  آیا احس���اس می کنید به هر دلیلی حرف زدن 
هم سن و ساالنش تأخیر دارد؟

ای���ن  ب���ر  ع���الوه  کنی���د.  مراجع���ه  گفتاردرمانگ���ر  ب���ه 
ب���ه بس���ته های مرب���وط ب���ه رش���د درک ش���نیداری، 

کنید. پیش زبانی و زبانی نگاه 

که مش���کالت  کس���انی هس���تند  آیا در میان افراد خانوادهٔ ش���ما 
گفتاری، زبانی، خواندن و یادگیری داشته باشند؟

گفتاردرمانگر در  ای���ن موضوع را با متخصص اطفال و 
میان بگذارید.

گفتاری را  کودکتان واضح نیس���ت و بعض���ی از صداهای  گفتار  آیا 
تلفظ نمی کند؟

کودکتان بعد از 3 س���الگی واضح نیس���ت به  گفتار  گر  ا
بسته اختالالت تلفظ گفتار و به گفتاردرمانگر مراجعه 

کنید.

ک���ودک به جلو  گ���ر در حی���ن بلع )ق���ورت دادن آب دهان(، زبان  ا
حرکت می کند به گونه ای که نوک زبان در تماس با لب پایین قرار 
کمی  که فک پایین  کردن، در حالی  گر در حین صحبت  بگیرد، ا
گر در حالت اس���تراحت،  باز اس���ت، زبان بیرون افتاده اس���ت، و ا
دهان نیمه باز اس���ت و زبان بیرون افتاده اس���ت، به توصیه های 

رو به رو عمل نمایید.

گفتاردرمانگر و دندانپزش���ک متخصص ارتودنسی  به 
مراجعه کنید.

گفتار تلفظ صداهای 

گرامی مادر و پدر 
کودکتان قرار داده ش���ده  گفتاری  گفتار و تلفظ صداهای  در این بس���ته مطالبی مهم در ارتباط با 
که حاوی اطالعات ضروری در ارتباط  است. در ابتدای این بسته شما شکلی را مشاهده می کنید 
کودکان تا پیش از دبستان است. هروقت  با س���ن ظاهر ش���دن هر صدا و اش���تباهات تلفظی رایج 
کند  گفتاری را در چه سنی باید بتواند بیان  کدام صداهای  که فرزندم  سؤالی برای تان پیش آمد 
گفتاری  کنید. در قسمت باالی این تصویر شما سن ظاهر شدن صداهای  به این تصویر مراجعه 
گفتاری هشیار  کودکان را می بینید. در مورد خطاهای  گفتار  و در پایین تصویر خطاهای رایج در 
گفتار فرزند  که سبب می شود  باشید. تعداد آنها در هیچ سنی نباید بیشتر از چهار بار باشد، چرا 
گر با چنین موردی مواجه شدید الزم است حتمًا با یک  شما برای دیگران غیر قابل فهم بشود. ا

کنید. گفتاردرمانگر مشورت 
کودکان را قباًل در ابتدای این بس���ته  نحوه رو به رو ش���دن با نش���انه های خطر و خطاهای تلفظی 
ح کردیم. این نکته را همیشه به یاد داشته باشید و به دیگران هم گوشزد کنید: ما هیچ وقت  مطر
کنیم مانند او  اجازه نداریم اشتباهات تلفظی فرزندمان را نشانه شیرین زبانی او بدانیم یا تالش 
کودکان ممکن است در  کنیم. البته جالب اس���ت بدانید بسیاری از  کنیم یا او را تش���ویق  صحبت 
طول دوران تکامل خود با چنین خطاهایی رو به رو بشوند. بسیاری از والدین برایشان این سؤال 
که هم سنش است  که »چرا فرزند من نمی تواند خوب حرف بزند اما دخترخاله اش  پیش می آید 
کم ش���نوایی و مش���کالت  کام و  مثل بلبل حرف می زند؟« در نبود یک س���ری علت مانند ش���کاف 
کودکان ممکن است دیرتر از سایر  هوشی، چرایی این موضوع تفاوت های فردی است. بعضی از 
گفتار یا مهارت های  هم ساالنش���ان در برخی مهارت ها به رس���ش )پختگی( در حرکت اندام های 
که احتمال بروز خطاهای  کودکان نیز ممکن است در شرایطی به سر ببرند  زبانی برسند. برخی از 
گفتاری برایش���ان بیشتر باشد. ما تعدادی از این نش���انه های خطر را در جدولی در ابتدای بسته 
گر فرزندتان زیاد سرما  که بگوییم مثاًل ا گذاش���ته ایم. هدفمان از آوردن این نش���انه ها این اس���ت 
که حواستان باشد  می خورد )بیش از س���ه بار در یک ماه( این یک عالمت هش���دار دهنده اس���ت 
گفتاری قرار بگیرد پس باید مراقب  ممکن است در آینده در معرض اشکاالتی در تلفظ صداهای 
گفتار  کتاب به متخصصان مانند  باشید و در صورت بروز مشکل ضمن رجوع به توصیه های این 

کنند.  گوشزد  کنید تا اقدامات الزم را به شما  درمانگر، متخصص اطفال مراجعه 
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که برای تلفظ صداهای  کس���ب برخی از مهارتها  که برای  در بخش پیش رو توصیه هایی هس���ت 
گر آن  کنید، ا کودکتان این مهارت ها را دارد او را تشویق  گر  گفتاری مهم است آورده شده است. ا
گفتاردرمانگر  کتاب عمل می کنید در اولین فرصت به یک  که به توصیه  مهارت را ندارد ضمن آن 

کنید.  مراجعه 

گفتار کودک به دلیل ناتوانی در بیان درست صداهای  گوشه گیر شدن 
گفته های���ش برای دیگران قاب���ل فهم تر می ش���ود. تقریبًا تا حدود  کودک بزرگتر می ش���ود  ه���ر چه 
گاه پیش  کودک می گوید متوجه شوند.  که  4 س���الگی اطرافیان و آش���نایان باید بیش���تر آن چه را 
که حرف های او را متوجه نمی ش���وند با او ارتباط برقرار  کودکتان به این دلیل  می آید هم س���االن 
کودکان همسن و  کمتر با  گوش���ه گیر ش���ود و  کودکتان  نکنند. حتی ممکن اس���ت به همین دلیل 

سالش بازی  کند.

ک���ودک در اث���ر ناتوانی در  عصبان���ی ش���دن 
کلمه ها بیان و تلفظ درست صداها و 

گوش���ه گیری این  یکی از دالیل پرخاش���گری و 
گفتاری را درست  کودکتان صداهای  که  است 
که الزم اس���ت در  تلف���ظ نمی کند. ضم���ن آن 
کنید  گفتاردرمانگ���ر مراجعه  اولی���ن فرصت به 
که انجام آن  در ادامه تمرین هایی آمده است 
که در  می تواند به بهب���ود عملکرد اندام هایی 

کند. کمک  گفتاری نقش دارند  تلفظ صداهای 

کارکرد عضالت لب، فک ها، و زبان تمرین هایی برای تقویت 
کردن، لیسیدن لب ها، بوسیدن و  کردن، س���ق زدن، س���رفه  کارهایی مثل فوت  کودکتان در  گر  ا
ک���ه در ادامه می آید با او انجام دهی���د. در اجرای این  گونه ضع���ف دارد تمرین هایی را  بادک���ردن 
کودک بنشینید، اول  کنید، هم سطح  کودک را به خود جلب  تمرین ها دقت داشته باشید: توجه 

کار را انجام بدهید و بعد از او بخواهید آن را مثل شما انجام بدهد. خودتان آن 

کردن و بستن دهان تمرین باز 
کف دهان  کند، و زبان را در  کودک بگویید سرش را تا حد ممکن صاف نگه دارد، دهانش را باز  به 

نگه دارد، سپس دهانش را محکم ببندد.
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پ ها
ُ
تمرین بادکردن ل

کودکتان بگویید س���رش را تا حد ممکن ص���اف نگه دارد، لب هایش را محکم روی هم فش���ار  ب���ه 
کند. دهد، سپس لپ هایش را باد 

    

تمرین بیرون آوردن و تو بردن زبان
کند و زبانش را مستقیم  کودکتان بگویید سرش را تا حد ممکن صاف نگه دارد، دهانش را باز  به 

بیرون بیاورد. سپس زبان را داخل برده و دهان را ببندد.
      

تمرین حرکت زبان به چپ و راست
کند و زبان را بیرون بیاورد و آن را از س���متی به س���مت دیگر، به  کودکتان بگویید دهانش را باز  به 

چپ و راست حرکت دهد.
     

تمرین لیس زدن لب ها
کودکتان بخواهید مانند شما لب هایش را لیس بزند. از 

در حرکات باال و پایین، چپ و راست بردن زبان و لیسیدن لبها، حرکت مستقل زبان از سر و فک 
مورد نظر است. یعنی مثاًل وقتی زبانش را به طرف راست یا چپ دهان می برد سرش را به همان 

طرف حرکت ندهد.

کردن تمرین فوت 
کودکتان بگویید س���رش را ت���ا حد ممکن ص���اف نگه دارد،  ک���ردن به  ب���رای تقوی���ت مهارت فوت 
کودکت���ان آن را با  کنید تا  کاغذ اس���تفاده  کن���د. می توانید از تک���ه ای  لب های���ش را ببن���دد و فوت 
کاغذ یا شمع را  کند. به این منظور ابتدا  کردن حرکت دهد. یا از او بخواهید شمعی را فوت  فوت 
کاغذ یا شمع را دورتر بگیرید تا مجبور  کند،  کودکتان توانست فوت  نزدیک دهانش بگیرید. وقتی 

کودک باشد. که دقیقًا جلوی دهان  کند. شمع را در جایی بگیرید  شود محکم تر فوت 
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تمرین نحوه نگه داشتن نی
کودکتان بگویید س���رش را ت���ا حد ممکن صاف نگ���ه دارد، لب هایش را ببن���دد، و یک نی را با  ب���ه 

گاز بگیرد. که آن را  لب هایش نگه دارد بدون آن 
    

کردن با نی تمرین مکیدن و فوت 
کودکت���ان بخواهید آب، چای یا  ی���ک ن���ی را داخل لیوان���ی پر از آب، چای یا آبمی���وه قرار دهید. از 
کند  کودک می تواند با نی در داخل آب یا چای فوت  آبمی���وه داخ���ل لیوان را مک بزند. همچنین 

تا حباب تشکیل شود.

کارها را به صورت خود به خودی درس���ت انجام می دهد اما طبق دس���تور  ک���ودک بعض���ی از 
شما نمی تواند انجام دهد.

کنید، می توانید این تمرین را انجام  گفتاردرمانی مراجعه  که باید به  گر چنین است، ضمن این  ا
کن���د و مرحله به مرحله بعد  دهی���د: با هم جل���وی آینه بروید و از او بخواهید خوب به ش���ما نگاه 
کند، س���پس  کردن ش���مع ابتدا دهانش را باز  کند. مثاًل برای فوت  کار م���ورد نظر را تک���رار  از ش���ما 

کند. کند شمع را خاموش  کند و در آخر تالش  گرد  دهانش را 
    

کودک بعضی از صداها را به صورت خود به خودی می گوید اما طبق دستور شما نمی تواند بگوید.
که از او  کند اما زمانی  کلمات را درس���ت تلفظ  کودکتان به ش���کل اتوماتیک صداها یا  ممکن اس���ت 
می خواهید آن صدا را برای شما بگوید آن را اشتباه تلفظ می کند، مثاًل در تفنگ بازی صدای /کیو 
کند آن را به اش���تباه /تیو تیو/  کیو/ را برای ش���ما تکرار  کیو/ را می گوید اما وقتی از او بخواهید /کیو 
کنید. مثاًل /کی+ یو/ و از کودک بخواهید  کلمات استفاده  بگوید. در چنین مواردی از بخش کردن 

کنید. گفتاردرمانگر مراجعه  کند. در صورت حل نشدن مشکل به  کلمه را تکرار  مانند شما 
گفتاری را به ش���کلی متفاوت بیان می کند مثاًل /ک/ را یک بار /ک/،  کودکتان هر بار صدای  گر  ا
بار دوم /ت/ و بار دیگر /گ/ می گوید، در این حالت توجه داشته باشید در هنگام بازی و حرف 
کنید.  کنید شمرده و واضح با او صحبت  کودکتان او چهره ش���ما را ببیند. همیش���ه س���عی  زدن با 
کند و بعد از ش���ما صداهای  می توانید با هم جلوی آینه بروید و از او بخواهید خوب به ش���ما نگاه 

کنید. گفتاردرمانگر مراجعه  کند. در صورت حل نشدن مشکل به  مورد نظر را تکرار 
کلمات ساده درست تلفظ  کند اما همان صدا را در  گفتاری را در  کودکتان صداهای  ممکن است 
کلمات طوالنی تر اش���تباه تلفظ  کند، مثاًل /ت/ را در /توت/ درست اما در /توت فرنگی/ اشتباه 
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کنید. مثاًل توت فرنگی را به شکل  کلمه ها استفاده  کردن  کند. در چنین مواردی از بخش  تلفظ 
کند. در صورت حل  کلمه را تکرار  کودک بخواهید مانند شما  گی/ بگویید و از  /توت + َف + َرن� + 

کنید. گفتاردرمانگر مراجعه  نشدن مشکل به 

بازی صداسازی )1(
کنید.  گوش دهید. به او لبخند بزنید و صداها را برایش تکرار  کودکتان می گوید  که  به صداهایی 

کودکتان بداند شما از صداسازی های او خوشحال هستید. بگذارید 
      

بازی صداسازی )2(
که  کند. بگذارید هنگامی  /، /آ/، /ای/ و /او/ را بیان  کودکت���ان بخواهید صداهای���ی مانند /اَ از 
کند. س���پس از او بخواهید مانند  کودکتان به صورت و دهان ش���ما نگاه  صداه���ا را بیان می کنید 

شما، حرکاتی را با دهان خود برای بیان صداها انجام دهد.

بازی صداسازی )3(
کند، او  کند و صداهای /با/، /پا/، /دا/، /ما/ را تکرار  کودکتان بخواهید خوب به ش���ما نگاه  از 
کودکتان بخواهید صداهای /ما ما ما ما/، /ما ما پا پا/،  کنید. از  کار تش���ویق  را برای انجام این 

کنید. /ما با با ما/ را بگوید و او را تشویق 
    

گفتار کردن  تمرین هایی برای قابل فهم تر 
کلمات تالش می کند. یعنی آهنگ  کودکتان برای بیان بعضی از  گوش بدهید تا بفهمید  با دقت 
کلم���ه را می گوید مثاًل به جای بابا می گوی���د »آ آ« یا به جای بده می گوید »ِا ِا«، در این حالت برای 
کنید  کند و او را تشویق  کودک می توانید از او بخواهید به صورت شما نگاه  گفتار  باال بردن وضوح 
کار را انجام دهد، ب���ه هیچ عنوان او را مجبور به  گر نتوانس���ت این  ت���ا /باب���ا/ بگوید. با این حال، ا
کنید. گفتاردرمانی مراجعه  کودکتان به  کلمه و صدا نکنید، و برای اصالح تلفظ  بیان درست آن 
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کلمه ها و تلفظ  کردن  تش���ویق کودک به تکمیل 
کامل آنها

کودکتان می تواند تع���دادی صدا مثل /آ /، / گ���ر  ا
کند، از او بخواهید  با/ ، /دا/ را به طور واضح بیان 
کلم���ه ب���ا آن صداه���ا بگوید. مث���اًل وقتی  تع���دادی 
می تواند /با/ را بگوید از او بخواهید /بابا/ بگوید.

کودک ش���ما در بی���ان هر یک از  گر  والدی���ن عزی���ز، ا
گفتاردرمانگر  که الزم است در اولین فرصت به  گفتاری مش���کل تلفظی دارد، ضمن آن  صداهای 
کلمات و  ک���ودک برای بیان درس���ت آن صداه���ا می توانی���د از  کنی���د، برای آماده س���ازی  مراجع���ه 

کنید. نام آواهای زیر در قالب بازی های آوایی استفاده 

صدای 
گفتاری

نام آواها و کلمه های ساده
صدای 
گفتاری

نام آواها و کلمه های ساده

عاعاعبیب بیب، به به ب

اوف اوف، فیش فیشفپیف پیف، پوف پوفپ

قان قان، قار قار، قام قامقتق تق، تاتی تاتیت

کیو کیوکجیک جیک، جوجوج

میگ میگگچیک چیک، صدای عطسه)عطچو(چ

ال اللخش خش، آخ، اوخخ

گاو )ما ما(، می میمَد َد، داداد صدای 

نه نه، نون، نی نی نصدای موتور)رررررر(ر

وای وای، یواش یواشوویز ویز، صدای زنگ )زززززز(ز

ها ها، هورا هوراهصدای ماشین در حال حرکت )ویژ ویژ(ژ

آی، یو یو، یکیهیس، صدای مار)سسسسس(، سهس

ُشرُشر، صدای جریان آب)ششششش(ش


