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ها و سایر متخصصین برای شناسایی کودکی  روانشناس   ها،لیست جهت قادر کردن والدین، معلم   چک  ارتباط  این

هر مورد را با دقت مدنظر قرار داده و مواردی  است، طراحی شده است.  یا یادگیری  که دچار مشکلت ارتباطی
ها ممکن است نشان  ، مشخص نمایید. تعداد باالی این رفتار را که ویژگی با ثبات رفتار ارتباطی کودک هستند 

 . استی مشکل زبانی باشد که نیازمند ارزیابی توسط آسیب شناس گفتار و زبان دهنده 
ها مناسب  است و ممکن است برخی آیتم ای طراحی شده ی سنی گسترده لیست برای پوشش دادن دامنه این چک 

 ع شما نباشد. سطح سنی فرزند، دانش آموز یا مراج 
 

 تولید
 شما یا اطرافیان، در فهم گفتار او دچار مشکل هستید. •
 خطاهای تلفظی زیادی دارد.  •
 های چند بخشی دچار مشکل است. در بیان واژه  •
 ی او اثر دارد. خطاهای تلفظی وی بر دیکته  •
 تکرار کند.ی خود را های او را متوجه شوند، اغلب مجبور است گفته برای اینکه دیگران گفته  •

 

 زبان
 ها مشکل دارد. های مدرسه یا دستورالعمل ها، مفاهیم یا دانش مورد استفاده در فعالیت در درک واژه •
 کند.می ن کرده و آنها را دنبال  ن ها شرکت گوو بطور مناسبی در گفت  •
 کند.می ناز واژگان مناسب سن خود برای سوال پرسیدن و پاسخ به سواالت استفاده  •
 . ستند کند و جملت او قابل فهم نینمی ها استفاده از ترتیب واژگانی درست در جمله •
 کند.از جملت کوتاه استفاده می  /باشد می نهایش مناسب سن وی  طول جملت و عبارت  •
 کند.می ناز ضمایر استفاده  •
 برد. می نهای افعال را بطور مناسب بکار  ان زم •
 کند.می ن و ... بطور مناسب استفاده  های جمع، نشانه از حروف ربط، اضافه •
 کند.می ن با همساالن خود و بزرگساالن بطور مناسب ارتباط برقرار  •
 کند.هایی مثل "چیز"و "همممم" استفاده می بیش از اندازه از پرکننده  •
 .(کند آن را حذف می  های مهم بخش داستان را کوتاه کرده و  داستان مشکل دارد) در بازگویی  •

 
 بازیابی واژه

 شلوارک.  بگوید   لواشکممکن است بجای ی مناسب اشکال دارد؛ مثل  در پیدا کردن واژه  •
 کند.نام اشخاص یا اشیا را به آسانی فراموش می  •
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 آگاهی واجی

 . (خواب  -تابمانند: های هم قافیه اشکال دارد) از واژه  بیان تعدادیدر  •
ب/ گوسفند:  -آ-تاب: تمانند: اش اشکال دارد) ها یا صداهای سازنده ها به بخش واژه  در تجزیه کردن •

 .فند( -گوس
 کند.در یادگیری صداها و اسم حروف کند عمل می  •

 
 روانی گفتار

 کند.تکرار می ها را  ها یا عبارت بطور مکرر صداها، واژه •
 کشد.ی صحبت کردن خود ناراضی است و یا خجالت می از شیوه  •
 گیرد. ی صحبت کردنش، مورد تمسخر قرار می شیوه  به دلیل   •
 شود.هنگام صحبت کردن در صورت یا بدنش، تنش دیده می  •

 
 رفتار
 هایی که مجبور است به مطلبی گوش کند، کم طاقت است. کم توجه بوده و در موقعیت  •
 شود.های شلوغ حواسش به آسانی پرت می در محیط  •
 برای انجام دادن یک کار به راهنمایی یا کمک مداوم یک بزرگسال نیاز دارد.  •
کند و دیر به  کند، وسایلش را گم می مدام تکالیفش را فراموش می  منظم و حواس پرت است؛ مثلنا •

 رسد.مدرسه می 
 

 ارتباط اجتماعی
تعجب(، زبان بدن و تون صدا)مثل باال رفتن   -ای)اخمهای اجتماعی از قبیل بیانات چهره نشانه در درک  •

 ی عصبانیت( اشکال دارد. صدا به نشانه 
 تر از خودش بازی کند. تمایل دارد به تنهایی یا با کودکان کوچک  •
 کند.کمتر از همساالنش مکالمه را شروع کرده و در مکالمات شرکت می  •
 پیروی از قوانین بازی یا مکالمه از قبیل نوبت گیری یا حفظ موضوع مکالمه اشکال دارد.در  •

 
 ی کالمی/ توالیحافظه
 های کودکانه اشکال دارد. در حفظ شعر  •
 حروف الفبا، روزهای هفته و شماره تلفن.  لعات شنیداری اشکال دارد؛ مثلآوردن توالی از اطدر به یاد  •
 آورد. عمل یا پیام را بخاطر می فقط بخشی از یک دستورال •
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: قبل از بیرون  شوند)مانند ترتیب اولویت، گفته نمی ها مشکل دارد، بویژه آنهایی که به  در درک راهنمایی  •

 رفتن، ناهارت رو بخور(. 

 
 درک
 در درک سواالتی مانند کی/ کجا/ چه کسی/ چطور و ... مشکل دارد. •
مفاهیم از قبیل زمان)پریروز چه روزی است؟(، ها یا اطلعاتی شامل دستورالعملدر درک  •

 اندازه)کم، مساوی(، ترتیب)اول، بعدی( و ... دچار اشکال است.
گیری از داستان ها، پیش بینی حوادث داستان یا نتیجهها، مفهوم کلی داستاندر فهم جوک •

 مشکل دارد.
)درخواست برای !چقدر سردهشود؛ بعنوان مثال: هوا های غیر مستقیم را متوجه نمیدرخواست •

 بستن پنجره(.
 ها اشکال دارد.المثلها و ضربدر درک استعاره •

 
 

آموز شما در تعدادی از موارد  توجه به موقع به هر یک از موارد باال، بسیار مهم و ضروری است. اگر فرزند یا دانش 
 باال دچار اشکال است، با ما تماس بگیرید. 

 
جود هر یک از موارد زیر، احتمال وجود تاخیر یا اختلل در گفتار، زبان و یا یادگیری را  شویم ودر پایان یادآور می 

 برد: باال می 
 ی مشکلت شنوایی از قبیل عفونت مکرر گوش وجود سابقه 

 وجود فردی در فامیل که دچار مشکلت گفتار، زبان یا یادگیری بوده است. 
 قرار داشتن در محیط دو زبانه به مدت طوالنی 

 
 
 

 
 


