
"  Micro" Questionnaire: For Parents/”You and Your Child  ”  

SECTION A
پرسشنامه رشد و تکامل کودک

  الف)  بخش اول (

  . مقدمه  ١  الف.

 رشتتتتتد و پیشرفتتتتتت کودکان بسیار ستتتتتریع صتتتتتورت می گیرد. امتتتتتا در یافتتتتتت این که رشتتتتتد آنتتتتتان در جهتتتتتت صحیح استتتتتت و
مراحل تکامل را به درستی طی می نایند کار آسانی نیست.

 بتتته عتتتنوان والتتتدین, مکن استتتت نتتتگرانی هتتتایی در زمینه بخشی از رفتتتتارهتتتای کودک ختتتود داشتتتته بتتتاشید, متتتگر آن که در
 است. معمولی و یکسانیابید که این رفتارها برای بچه های همسن و سال کودک شما رفتاری 

 مستتئله ستتاز وشتتتما نتتتگران کننده نتتتبوده هتتتم اکنون  احتتساس کنید رفتتتارهتتایی که قتتبل بتترای مکن استتتاز ستتتوی دگتتتر, 
موجب نگرانی است و می بایست در اولین فرصت یا توسط خودتان یا توسط یک متخصص کودک رسیدگی شود.

 ختتتواهتتتد کرد تتتتا مشکلت و نتتتارستتتایی هتتتا راپتترستتشنامتته بتته شتتما کمک  هستتتتتتتید, این کودکتان  نتتتگران رشتتتد و تکامتتتلاگر
  بتتترقتتتراری تتتتاسبرایرا بتتتتتتته متخصصین ویا متتتتتتتراکز حتتتتتتترفتتتتتتته ای پتترستتشنامتته شتتما شتتتتتناستتتتتایی کنید. عتتتتتلوه بتتتتتراین این 

راهنمایی میکند.
 پتتتترستتتتشنامتتتته در ابتتتتتدإ بتتتتا ستتتتئوال هتتتتای عتتتتمومی در ارتتتتتباط بتتتتا رشتتتتد و پیشرفتتتتت کودکان شتتتتروع میشود و ستتتتپس بتتتتهایتتتن 

سئوال های جزیی تر بویژه در زمینه رشد و تکامل کودکتان ادامه می یابد.

 تا پرسشنامه رشد و تکامل کودک دانلد شود.لطفأ این قسمت را کلیک کنید

   توضیح پرسشنامه  .  ٢  الف.

 پرسشنامه شتامتل اطتلعاتی استت دربتاره نتگرانی هتای احتتمالی در متورد رشتد و تکامتل عتمومی کودکتان. تتوصیهایتتن 
 می کنیم که بتتا ستتئوال هتتا زیر شتتروع کنید. این ستتئوال هتتا بتته شتتما کمک ختتواهتتد کرد تتتا در یابید که نیاز بتته اطتتلعتتات

بیشتری در زمینیه رشد و تکامل کودک خود دارید.

  فتتقط راهتتنمایی هستتت کهکتودکتتتان نیتستت. آزمتتونی بتترای محک زدن تتتوانتتاییهای پرسشنامهایتتن لتتطفأ تتتوجتته فتترمتتایید که 
کمکتان می کند تا در یابید که رشد و پیشرفت کودکتان بصورت عادی است یا نه؟

 متتتخصص گتتفتار, دکتر ختتانتتواده و غیره هتتتم چتتتون، روانتتتشناس کودک, متخصصیپترستشنامته جتایگزین هیچگونته ایتتن 
  اگتتتر نتتتگران و دلتتتواپتتتس رشتتتد و پیشرفتتتت کودکتان هستتتتید, پیشنهاد می کنیم در اولین فتتترصتتتت مکن بتتته یکنی شتتود.
 کودک مراجعه کنید.متخصص

   پرسشنامه  راهنماي  .   ٣  الف.

 پترسشنامه شتامتل اطتلعتات کلی در متورد زوایای گتونتاگتون رشتد و تکامتل کودکتان استت که مکن استتایتن 
موجب نگرانی شما شود. 

بتتترای متتتثال شتتتما مکن است بسیار نتتتگران پیشرفتتتت هتتتای کودک ختتتود در بخشی از فتتتعالیت هتتتای جسمی از 
 جتتتتمله حتتتترکت هتتتتای فیزیکی بتتتتاشید و در هتتتتمان زمتتتتان نیز نتتتتگرانی انتتتتدکی نیز در متتتتورد تتتتتوانتتتتایی هتتتتای کلمی,
 گتتتفتاری بتتترای کودکتان داشتتتته بتتتاشید. این در حتتتالی استتتت که هیچ نتتتقص و نتتتگرانی در متتتورد رشتتتد و فتتتعالیت

 کودک خود احساس نی کنید.اجتماعي و احساسيهای 
 از چتتهارختتانتته هتتای زیر را بتترای هتتر متتورد تیک بتتزنید. دقتتت فتترمتتایید بتته هتتنگام متتطالتتعه این قتتسمتیکیلتتطفأ  

 فتتقط کلیه متتواردی را که بتته شما ارتتتباط می بتتاید تیک بتتزنید. بتترای کسب اطتتلعتتات بیشتر درهتتر یک از زمینه
های خاص رشد و پیشرفت کودک خود, بر روی چهارخانه انتهای این قسمت کلیک کنید.
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من ( بسیار / قدری / کمی / به هیچ وجه ) نگرانی درباره:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 رشد  و پیشرفت. ١
کلی کودکم

 لطفأ برای آگاهی از
 جایی که می توانید

 کمک بگیرید این جا را
کلیک کنید

  و پیشرفترشد 
  کودکم (مثل,فيزيكي

وزن یا قد)

 لطفأ برای کسب
 اطلعات بیشتر در

 زمینه چگونگی رشد  و
 فيزيكيپیشرفت 

 کودکتان به این قسمت
کلیک کنید

 رشد  و پیشرفت. ٢
  کودکم (برایحرکتی

 مثال, چگونه کودکم
 به اطراف خود می
 چرخد یا چگونه از
 دست و انگشتهای
 خود استفاده می

کند)

 لطفأ برای کسب
 اطلعات بیشتر در

 زمینه چگونگی رشد  و
 حرکتیپیشرفت 

 کودکتان به این قسمت
کلیک کنید

 رشد  و پیشرفت. ٣
 اجتماعي و احساسی

 کودکم (برای مثال,
 چگونه کودکم

 احساسات خود را
بروز می دهد)

 لطفأ برای کسب
 اطلعات بیشتر در

 زمینه چگونگی رشد  و
 احساسیپیشرفت 

 کودکتان به این قسمت
کلیک کنید

 . رشد  و پیشرفت۴
 ذهني یا هوشی

 کودکم (برای مثال,
 چگونه کودکم

 مشکلت خود را رفع
 می کند یا چگونه با
 اسباب بازيها  بازی

)می کند

 لطفأ برای کسب
 اطلعات بیشتر در

 زمینه چگونگی رشد  و
 ذهني یاپیشرفت 

  کودکتان به اینهوشی
کلیک کنیدقسمت 

 . رشد  و پیشرفت۵
 کلمی و ارتباطی

 کودکم (برای مثال,
 چگونه کودکم نیازها
 و خواسته های خود

 را به من می
فهماند.)

 لطفأ برای کسب
 اطلعات بیشتر در

 زمینه چگونگی رشد  و
 کلمی وپیشرفت 
 کودکتان بهارتباطی 

کلیک کنیداین قسمت 
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به هیچ وجه ) نگرانی درباره:من ( بسیار / قدری / کمی / 
ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

  . چگونه کودکم از۶
 میخود مواظبت 

 توانایی های( کند.
 برایمستقل شدن.) 

 مثال  غذا خوردن,
 لباس پوشیدن و تیز
 کردن خود را انام

)می دهد

 لطفأ برای کسب
 اطلعات بیشتر در

 زمینه چگونگی رشد  و
 توانایی هایپیشرفت 

  کودکتانمستقل شدن
 کلیکبه این قسمت 

کنید

  (.. شنوايی کودکم٧
 کودکم به برای مثال 

 نظر  می رسد هر
 نوع صدايی را نی

شنود)

 لطفأ برای آگاهی از
 جایی که می توانید

 اطلعات کسب کنید
کلیک کنیداین قسمت 

  (.. بینایی کودکم٨
 کودکم به برای مثال 

 نظر می رسد برای
  نزدیک ودیدن دور,

  کوچک و غیرهاشیأ
مشکل دارد)

 لطفأ برای آگاهی از
 جایی که می توانید

 اطلعات کسب کنید
کلیک کنیداین قسمت 

3 of 16 صفحه   



SECTION B

  دوم  بخش 
  . توضیح    ١  ب.

 مواردی کودک شماست. فيزيكي و جسمیرشد و پیشرفت ط با  در ارتباخاص بخش شامل اطلعاتی این 
توالت رفت.همچون قد کشیدن و رشد کردن, وزن کودکتان, میزان خوابیدن, خوردن و یا 

دقت کنید که با کلیک کردن به قسمت انتهای این بخش, به اطلعات آن که منجر به هدایت شما بهلطفأ  
منابع اجتماعی می شود, دسترسی خواهید یافت.

نشان دهید که تا چه حد با هر کدام از موارد این بخش  با تیک زدن در هر یک از چهارخانه های زیر     لطفأ    
     موافق هستید.

من ( بسیار / قدری / کمی / به هیچ وجه ) نگرانی درباره:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 کودکم به اندازه کافی وزن
نی کنداضافه 

 کودکم زیادی وزن اضافه می
کند

  تا حدودیکودکم به نظر
 کوتاهتر از بچه های همسن

و سال خود است
 کامل بلنتر ازکودکم به نظر

 بچه های همسن و سال خود
است

  خیلی کوچکسر کودکم
است

خیلی بزرگ استسر کودکم 

کودکم زیادی می خوابد

کودکم کافی نی خوابد

ردکودکم کافی نی خو

ردکودکم زیاد می خو

 کودکم مشکلت گوارشی
  يبوست یابرای مثال دارد (

اسهال)

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 
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SECTION C

  . توضیح    ١  ج.
  ترتيبي)  سئوالت این قسمت ارتباط به توانایی های جسمانی کودک شما دارد(

 مواردی جسمانی کودک شماست.ط با توانایی هایدر ارتباخاص بخش شامل است از اطلعات این  
 قابلیت های کودک شما در استفاده از دستانش, حرکت در اطراف خود و تا جایي که سنشهمچون 

اجازه میدهد مستقل عمل کند.

توجه کنید که کلیک کردن به نشانه انتهای این بخش شما را به دسترسی به منابعهاي اجتماعیلطفأ  
هدایت خواهد کرد.

نشان بدهید چه مقدارشما با هر موارد این بخش موافق هستید.  با علمت زدن هر چهارخانه     لطفأ      

من نگران که کودکم نی تواند:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 نیمه بالدستش را تا 
 ٣ معمول از آورد (
)ماهگی

  دارد (سرش را بال نگه
) ماهگی۴معمول از 

 دستش را به سوی اشیأ
 ٣ معمول از  کند (دراز

) ماهگی ۶تا 
 بنشیندبه تنهایي 

 ٩ تا  ۶ معمول از (
) ماهگی
 را با انگشتاشیأ 

 سبابه و شست بلند کند
 ١٢ تا ٩ معمول از (

)ماهگی
 راه رودچهاردست و پا 

 ٩ معمول از ویا بخزد  (
) ماهگی١٢تا 

  معمول( يستدباخودش 
) ماهگی١٢ تا ٩از 

 هازحالت نشست ب
 چهاردست و پاصورت 

 معمول در( حرکت کند
) ماهگی١٢

 به اثاث (با تکیه بچرخد
  معمول (خانه راه رود) 

) ماهگی١٢در

 ١٢ معمول در (ايستدب
)ماهگی

من نگران که کودکم نی تواند:
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ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار
 ر ظرفاشیأ را د

 ١٢ معمول از (بگذارد 
) ماهگی١٥تا 

 ١٢ معمول از (راه رود 
) ماهگی١٥تا 

  معمول(خط خطی کند 
) ماهگی١٨ تا ١٥از 

 وسایل خانه سازی را
 ذاردروی هم بگ

 ١٨ تا ١٥ معمول از (
)ماهگی

  معمول(از پله بال رود 
) ماهگی١٨ تا ١٥از 

 از پله پایین رود
 ١٨ تا ١٥ معمول از (

)ماهگی
 تا٢۴ معمول از(دود ب

) ماهگی٣٠

 از دو دست برای بازی
 (بچه هااستفاده کند 

 ٣ تا ٢معمول تا سن 
 سالگی بطور نادرست

 از دو دست خود
می کنند)استفاده 
 صحيح نگهمداد را 

 دارد (در بین انگشتان
 بجای مشت کردن)

  معمول در سن سه تا(
)چهار سالگی

 تقیچی را با یک دس
 باز و بسته کنند

  معمول در سن پنج(
)سالگی

 با استفاده از وسایل
 تركيب سهخونه سازی 

 بعدی (مثل پل ) بسازد
  معمول در سن پنج(

)سالگی

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 

SECTION D

  . توضیح    ١  د.
   کودک شما دارد  اجتماعي و احساساتي  سئوالت این قسمت ارتباط به توانایی های 
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 اجتماعی و احساساتی کودکط با توانایی هایدر ارتباخاص بخش شامل است از اطلعات این  
 قابلیت های کودک شما درایجاد ارتباط صحیح و قابل قبول با دیگران. بعلوه مواردی همچون شماست.

این بخش در برگیرنده اطلعاتی است در مورد نحوه بروز احساسات کودکتان.

توجه کنید که کلیک کردن به نشانه انتهای این بخش شما را به دسترسی به منابعهاي اجتماعیلطفأ  
هدایت خواهد کرد.

نشان بدهید چه مقدارشما با هر موارد این بخش موافق هستید.  با علمت زدن هر چهارخانه     لطفأ      

سئوالت این قسمت شامل اطلعاتی است در مورد چگونگی ارتباط کودکتان با دیگران

      نشان بدهید چه مقدارشما با هر موارد این بخش موافق هستید.  با علمت زدن هر چهارخانه     لطفأ

 

من نگران چگونه کودکم: 

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 با بچه های دیگر
کنار می یاید

 عموميمحیط در 
رفتار می کند

 خود را به تعقیرات
 قابل قبول سازگار

 می کند

 به اشیأ بیشتر
توجه دارد تا مردم 

 بنظراز دیگران
دوری می کند

  تنهابیشتر اوقات
بازی می کند

بنظر دوستی ندارد

 بنظر در دنیای
 خودش زندگی می

کند

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 

و چگونگی بروز احساساتش مربوط می شود.کودک شما احساسات سئوالت این قسمت به 

      نشان بدهید چه مقدارشما با هر موارد این بخش موافق هستید.  با علمت زدن هر چهارخانه     لطفأ

من نگران که کودکم:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار
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 چگونه کودکم
 احساسات خود را بروز

 ٣ معمول از  (می دهد
)سالگی

 کودکم اکثرأ ناراحت به
  (ایننظر می رسد

 حالت در هیچ سنی
نباید اتفاق بیفتد)

  تغیرناگهان کودکم 
 حالت و رفتار می دهد

 (این رفتار نباید بعد از
 سن سه سالگی زیاد

بروز کند)
 بعد از هر ناراحتی

 کودکم به زمان طولنی
 برای آرام شدن نیاز

 دارد (این رفتار نباید
 بعد از سن سه سالگی

زیاد بروز کند)
 کودکم ناراحتی خود را

 به جای حرف زدن با
 رفتارهای فیزیکی بروز

 می دهد (این رفتار
 نباید بعد از سن سه

سالگی زیاد رخ دهد)
 رفتاری نشان میکودکم 

 دهد که با رفتار بچه
 های اطراف او

 هماهنگی ندارد (این
 رفتار نباید بعد از سن
 سه سالگی زیاد بروز

کند)
 دادن یابه کودکم 

 دریافت عاطفه فیزیکی
  (این حالتبي ميل است

 در هیچ سنی نباید
اتفاق بیفتد)

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 

  (در سنین معین) واین قسمت شامل اطلعاتی است درباره رفتارهایی که بیشتر کودکان بایستی داشته باشند
د موجب نگران باشد تواننبودآن در کودک شما می 

      نشان بدهید چه مقدارشما با هر موارد این بخش موافق هستید.  با علمت زدن هر چهارخانه     لطفأ

من نگران که کودکم نی تواند:
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ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 ارتباط چشمی با من و
  داشتهدیگران
 ٣ معمول از باشد(
)ماهگی

  معمول از (لبخند بزند
) ماهگی٣

  تا٣ معمول از  (بخندد
) ماهگی ۶

 نگاه کند و یک اسباب
 بازی را با چشم دنبال

 ٣ معمول از کند (
)ماهگی

 بغل كردن , بوسیدناز 
 یا نوازش كردن لذت

 ٣ معمول از  (ببرد
)ماهگی

 در بازیهای آسان جمعی
  معمول ازبکند (شرکت 

) ماهگی٩ تا  ۶
 بازی یا ایجاداقدام به 

 ارتباط با همسنان یا
  معمول ازبزرگان بکند (

) ماهگی١٢  تا ٩
 واكنشبه اسم خود 

  معمول از (نشان دهد
) ماهگی١٢  تا ٩

 بازیهاي کند که نیاز به
 ایجاد ارتباط دارد (مثل

  معمولقایم موشک) (
) ماهگی١٢از 

 خودش را درآیینه
 ١٥ معمول از بشناسد (

) ماهگی١٨تا 
 سهیم شودبا دیگران 

 ٢۴  تا ٢١ معمول از (
)ماهگی

من نگران که کودکم نی تواند:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

  معمول(بداند سنش را 
) ماهگی٣٠  تا ٢۴از 
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 جنسیت خود را بفهمد
 معمول((دختر یا پسر) 

  ماهگی ٣۶  تا ٣٠از 
(

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 

 این قسمت شامل پرسشهایی است درباره رفتارهایی از کودکتان که معمول قابل پزیرش برای شما و دیگران نیست

:زیر هستممن نگران رفتارهای 

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 زدن (این رفتار نباید
 بعد از سن دو سالگی

بروز کند)زیاد 
 گاز گرفت (این رفتار
 نباید بعد از سن دو

بروز کند)سالگی زیاد 
 داد زدن (این رفتار
 نباید بعد از سن دو

بروز کند)سالگی زیاد 
  (اینبداخلقی کردن

 رفتار نباید بعد از سن
 دو سالگی زیاد بروز

کند)

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 

SECTION E

  . توضیح    ١  ه.
سئوالت این قسمت مربوط به توانایی های ذهنی وهوشی کودک شماست

 مواردیذهنی و هوشی کودکتان است.ط با توانایی های  در ارتباخاص بخش شامل اطلعاتی این  
 در کنار آمدن با محیط اطراف خود, حل مشکلتش و همچین قابلیت های او درتوانای کودکتان همچون 

.ون تشخیص رنگها ویا شکلهادرک و بیان مطالب اساسی همچ

توجه کنید که کلیک کردن به نشانه انتهای این بخش شما را به دسترسی به منابعهاي اجتماعیلطفأ  
هدایت خواهد کرد.
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نشان بدهید چه مقدارشما با هر موارد این بخش موافق هستید.  با علمت زدن هر چهارخانه     لطفأ      

من نگران که کودکم نی تواند:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 اسباب بازیها را به هم
  تا۶ معمول از بکوبد  (

) ماهگی٨
 خانه سازیبا وسایل 

 ٢ معمول از بازی کند (
)سالگی

 پازل ساده را کامل کند
) سالگی٢ معمول از (
 چیند (برای مثال اشیأب

 را از لاظ اندازه
 کوچکی و بزرگی بچیند)

 ٥.٢ معمول از (
)سالگی

 تطبيق را رنگهاي اصلي
  معمول از دو (دهد

)سال و نیمی
 داخل همچهار لیوان را 

 بگذارد (برای مثال
 چهار لیوان را بر

 اساس اندازها داخل
  معمول ازهم بگذارد) (

) سالگی٣
 انامبازیهاي نایشي 

 دهد (برای مثال در
 وانود كند فردبازی 

 معمول (دیگری است )
) سالگی٣از 

من نگران که کودکم نی تواند:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 نشان دهد دانش
 شناسایی شکلهاي

 معمولاصلي را دارد (
) سالگی٣از 

 نشان دهد دانش
 شناسایی بیشتر رنگها

 ۴ معمول از را دارد (
)سالگی

11 of 16 صفحه   



 اشیأ را یکی یکی
 ۴ معمول از بشمارد (

)سالگی
 وف رابعضی از حر

 ۴ معمول از (بشناسد 
)سالگی

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 

SECTION F

  . توضیح    ١  و.
سئوالت این قسمت مربوط به توانایی های کلمی و ارتباطی کودکان شماست

 زبان از سوی کودک شماست و این که آیا او قادرط با فهمیدن در ارتبا خاصیبخش شامل اطلعاتاین  
ن دهد که زبان شما را می فهمد.است به شما نشا

توجه کنید که کلیک کردن به نشانه انتهای این بخش شما را به دسترسی به منابعهاي اجتماعیلطفأ  
هدایت خواهد کرد.

نشان بدهید چه مقدارشما با هر موارد این بخش موافق هستید.  با علمت زدن هر چهارخانه     لطفأ      

من نگران که کودکم نی تواند:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 امر ساده را اجرایک 
 کند (برای مثال این را

  معمول ازبه من بده)  (
) سالگی٢

  دو تا سه گانه رامراحل
 اجرا کند (برای مثال
 برو اتاقت و کتابت را

 ٣ معمول از بیاور)  (
)سالگی

من نگران که کودکم نی تواند:
ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 به پرسش هایپاسخ 
 ساده آری یا نه بدهد

) سالگی٣معمول از (
 گوش کردن به

 داستانهاي کوتاه
) سالگی٣ معمول از (

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 

مطالب این قسمت مربوط به توانایی های کودک شما در استفاده از زبان است.
  نشان بدهید چه مقدارشما با هر موارد این بخش موافق هستید.با علمت زدن هر چهارخانه لطفأ
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من نگران که کودکم نی تواند:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 به مردم یا اشیأ اشاره
  معمول از یک (کند

)سالگی

 ببرداشیأ را نام 
) ماهگی١٨ معمول از (

 بگوید کلمه ۵٠حداقل 
) سالگی٢ معمول از (

  معمولبگوید (بله و نه 
) سالگی٢از 

 با استفاده از دو یا سه
 عبارت صحبت کند

  معمول از دو سال(
)نیم
 (ضمير استفاده کند از 

) سالگی٣معمول از 

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 

 کودک شما در استفاده از زبان در محیط های مطالب این قسمت شامل اطلعاتی است درباره توانایی های
اجتماعي برای برقراری ارتباط با دیگران.

  نشان بدهید چه مقدارشما با هر موارد این بخش موافق هستید.با علمت زدن هر چهارخانه لطفأ

من نگران که کودکم نی تواند:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

 به دیگران سلم کند
) سالگی٢ معمول از (

 در مکاله نوبت را رعایت
 ٣ معمول از  (کند

)سالگی
 دربارهً روزش صحبت

 ٢ معمول از  (کند
)سالگی

  معمولبله و نه بگوید (
) سالگی٢از 
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 ابتداییقسمتهاي 
 داستان را تعریف کند

) سالگی۵معمول از (
 تن صدایش را در

  تغییرط مختلف شرای
 ۶ معمول از (دهد 

)سالگی

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 

SECTION G

  . توضیح    ١  ز.
سوالت این قسمت ارتباط به توانایی های کودکتان در مواظبت و کمک به خود دارد

 در مواظبت ازتوانايی کودک شما ط با مواردی همچون است در ارتباخاصی بخش شامل اطلعات این 
خود.

توجه کنید که کلیک کردن به نشانه انتهای این بخش شما را به دسترسی به منابعهاي اجتماعیلطفأ  
هدایت خواهد کرد.

نشان بدهید چه مقدارشما با هر موارد این بخش موافق هستید.  با علمت زدن هر چهارخانه     لطفأ      

من نگران که کودکم نی تواند:

ارتباط نداردمطمئن نیستمهیچ کمی تا حدودیبسیار

  را با انگشتانشغذا
  تا٩ معمول از بخورد  (

) ماهگی١٢
 بنوشداز لیوان آب 

 ١۵ تا ١٢ معمول از (
)ماهگی

  قاشق استفاده کند (از
 ١۵ تا ١٢معمول از 

 )ماهگی 
 استفاده کنداز نی 

 ٢١ تا ١٨ معمول از (
)ماهگی

 از چنگال استفاده کند (
 ٣٠  تا ٢۴معمول از 

)ماهگی
 ساده را درلباسهاي 
 ٢١ معمول از بیاورد (

) ماهگی٢۴تا 
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  هایش را بشوید (دست
 ٢۴ تا ٢١معمول از 

)ماهگی

  گرفت دندانبا کمک
 هایش را مسواک بزند (

 ٣۶ تا ٣٠معمول از 
)ماهگی
  و مدفوع را درادرار

 دستشوی انام دهد
 ٣٠ تا ٢۴ معمول از (

)ماهگی
 لباسهاي آسان را

 ٢۴ معمول از (بپوشد 
) ماهگی٣٠تا 

کلیک کنیدلطفأ برای آگاهی از جایی که می توانید اطلعات کسب کنید این قسمت 

SECTION H

  . شگفتی ها و زیبایی های کودکتان  ١  ح.

 سئوالت زیر درباره شگفتی ها و زیبایی های کودکتان است. لطفأ ما را نیز در تربه های بیاد ماندنی خود سهیم
کنید و از تاثیرات خوشی که کودکتان به زندگیتان داده, برای ما بگویید.

آن کلمه چیست؟ و چرا؟اگر بخواهید کودکتان را با یک کلمه توصیف کنید, 

از کودکتان چه چیزی آموختید؟

 ی بوده اید؟ اگر آری لطفأ توضیح دهید چه چیزیآیا تا کنون شاهد بازی کودکتان به شیوه خاص یا بی مانند
را دیده اید؟

یشترین هنر و استعداد کودکتان در چیست؟ب

ی کودکتان را منحصر به فرد می کند؟چه چیز
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 آری لطفأ آنها راآیا کودک شما در برخورد با دیگران رفتار و عادات خاصی از خود بروز می دهد؟ اگر 
 توضیح دهید.
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