
طی روند رشد زبان در مراحل ابتدایی، زمانی که کودک  در سن  

ماهگی است، برای ارتباط و انتقال پیام از تک کلمه ها   21تا  21

استفاده می کند. اگر کودک شما از ای  محدوده سنی بنررگنتنر 

است اما هنوز از تک کلمه ها استفاده می کند باید به او کنمنک 

 کنید تا از ای  مرحله عبور کند.

کودکان طبیعی قبل از  اینکه بتوانند از ترکیب کنلنمنار بنرای 

کنلنمنه  05ارتباط  گفتاری استفاده کنند حداقل به توانایی بیان 

دست یافته اند. ای  کلمه ها متنوعند. برخی کلمار اسم و برخنی 

 فعل هستند. برخی ضمیر و برخی پرسش واژه هستند.

بنابرای  اگر کودک شما در مرحله تک کلمه است  به او کنمنک  

کنید تا کلمار متنوع را فراگیرد . برای مثال کلمار زیر را  به او 

 آموزش دهید:

ای ، م ، بابا، مامان، نی نی، هاپو، بده، نه، بینا، داداش، عنمنو، 

عمه، نون، به به، ال ال، آب، رفت، بای بای، توپ، شیر، نینسنت، 

افتاد، باشه، دست، پا، تخت، ماشی ، مه مه ، مو، بیب بیب، چنینه 

 کو، سالم 

به ای  کلمار تکی به دقت توجه کنید، می توانیم آنها را در زینر 

مجموعه اسم ها، فعل ها، پرسش واژه ها، ضمیرها، طبقه بنندی 

 کنیم :  

بابا، مامان، نی نی، هاپو، داداش، عمو، عمه، نون، بننه ها:  اسم

 به،توپ، شیر، دست، پا، تخت، ماشی ، مه مه ، مو و... 

                  

 

 بده،بیا،رفت،نیست،افتاد،باشهها:فعل

:منضمیرها،این 

:هاواژهکو؟پرسش،چیه؟ 

سالم،الال،بیببیب،بایبای،نه:کلماتسایر 

بهه  درصورتیکهکودکشماکلماتمتنوعرافراگرفت

بهابها تدریجکلماتراترکیبمیکند.برایمثال:ایننهه،

کو؟نینی،رفت 

میاستفادهکلمهتکازکودکاگراطرافیانووالدینکند

ههای کودکبایدپیامکودکرابرحسبموقعیتبهگفته

گهفهتههدوکلمه دادن ایتغییردهند.بهاینروشبسه 

 شود.می

 هایزیرتوجهکنید:بهمثال

.شودمیخارجمنزلازبابا:موقعیت 

میدربهاشارهکودک:بابا”گوید“ 

 مادردراینموقعیتبایدبگوید:بابارفت!

،نهمهایهش دربسیاریازشرای والدینبهتراستدرقالهب

:مثالبرای.دهندآموزشخودکودکبهراسازیجمله 

و موقعیت:کودکبااشاره،عروسکخودراطلبمیکهنهد

:گویدنی”مینی“ 

میوکندمیدرخواستدیگریفردازمادرموقعیتایندر

 گوید:نینیبده.

 

نیکلمهگفتنکهدهدمیآموزشکودکبهترتیببدین

بدهنینی:بگویدبایدونیستکافینی 

گویدمیوکندمیتوپبهاشارهکودک:من”موقعیت“ 

کندمیمالکیتاظهارکودکموقعیتایندر 

منتوپ:گویدمیدیگرفردبهمادر 

منکلمهگفتنکهدهدمیآموزشکودکبهترتیببدین

.منتوپ:بگویدبایدونیستکافی 

 گویدمیوکندمیتوپبهاشارهکودک:موقعیت”مهن“

.خواهدمیراتوپکودکموقعیتایندر 

.بدهتوپ:گویدمیدیگرفردبهمادر 

تهوان برایاستفادهازپرسشواژهابرایجملهسوالیمی

 نمایشیراترتیبداد.

 موقعیت:جستجویتوپ،عروسک،ماشین

از مادرهرکدامازاسباببازیهایکودکراپنهانکندو

 کودکیاشخصدیگرسوالکند.

و مادر:توپکو؟توپنیست!وباتکرارآن،توپراجستجو

 پیداکند.

جستجوراعروسک،آنتکرارباو!نیستنینیکو؟نینی

ماشین،آنتکرارباو!نیستماشینکو؟ماشین.کندپیداو

 راجستجووپیداکند.

 

 



 

 

 

 

 

 

راهنمای والدین برای افزایش توانایی کودک در ترکیب  

 کلمات و جمله سازی  

مادر نمایشی ترتیب دهند تنا در “  بیا” برای استفاده از فعل 

موقعیت های مختلف مثل مکالمه با تلف  یا از پنجره بینرون 

 را نگاه کنند . 

مادر با استفاده از گوشی تلف  نمایش بازی کند: بابنا سنالم،   

بابا بیا، بعد گوشی را به کودک بدهد و از او بخواهد با پدرش 

 حرف برند. 

روش تقلید: کودک را تشویق کنید واژه های شما را تنکنرار 

 کند.

نمایش عروسک بازی، خواباندن عروسک، غذا دادن بنه او، 

 بازی با توپ، خاله بازی، ماشی  بازی 

 موقعیت:  مطالبه توپ از  داداش 

 داداش بیا توپ بده.

ای اضافنه  به تدریج جمله های همپایه به گفته های دو کلمه

کنید.  از  دو فعل  و  دو اسم  برای ساخت جمالر همپناینه  

 استفاده کنید.

 هاپو بیا آب بخور  ←موقعیت: آب  دادن به هاپو 

موقعیت: افتادن توپ و از نظر پنهان شندن ینا دور شندن 

 توپ افتاد، توپ نیست، توپ افتاد بابا توپ بده.   ←آن

فعل ربط در گفتار محاوره به صورر واژه بست گفته می شود 

و بسیار پر کاربرد است کودکان در مراحل اولنینه تنرکنینب 

 کلمار از واژه بسط ها استفاده می کنند. 

                             

 مثل ای  توپه  ، ای  نی نیه، ای  اسبه، ای  مامانه  

 ای  هاپوئه، ای  جوجه س، ای  عمه س، ای  عموئه 

روش جذاب  سوال کردن از دیگنران بنرای “  ای   چیه ؟” سوال 

 کودکان است.

 ای  سوال را مکرر  بپرسید تا کودک نیر از شما سوال کند 

 موقعیت: اسباب بازی ها را بچینید و سوال کنید 

 ای  چیه ؟ ای  نی نیه، ای  چیه؟ ای   توپه 

 ای  چیه ؟ ای  ماشینه، ای  چیه ؟ ای  اسبه 

 ای  چیه ؟ ای  جوجوئه یا ای  جوجه س 

اظهار مالکیت،  با اظهار منه در گفته های کنودک در منراحنل 

نخست رشد زبان شکل می گیرد. از موقعیت اظهنار منالنکنینت  

استفاده کنید تا کودک ترکیب کلمار را بیشتر استفناده کننند . 

موقعیت: اسباب بازی های کودک و لوازم شخنینی کنودک را 

را استفاده کنند. “  مال منه” ی  بچینید و او را تحریک کنید تا گفته

 نی نی منه، هاپوی منه، ماشی  منه،  شیر منه.

 دانشکده علوم توانبخش  

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش

گروه آموزش  گفتاردرمای      

داماد، میدان مادر،خیابان شاه نظری، خیابان  تهران، متر

 مددکاران. 


