


 سن  حرکات خشن حرکات ظریف روابط فردی اجتماعی  زبان 

 هفتگی   2 نطرفآحركت سر از اینطرف به  توجه و نگاه به صورت زنگصداي با گردیدن هوشيار

چشم با جستجو به دنبال صدا 
 هایش

حالت خوابيده در بلندكردن شانه ها  تعقيب اشيا با نگاه با عبور از خط وسط با لبخند   دادنپاسخ 
 شكمروي 

 ماهگی 2

فریاد می كشدوجيغ   -می خندد
 می زند

  -به دستهاي خودش نكاه می كند
 با اسباب بازي  بازي

تمایل براي  -تالش براي رسيدن به اشيا
 دست گرفتنبا  وچنگ زدن 

غلتيدن به -بلند شدن روي دست ها
 گردن گرفتن -روپشت و 

 ماهگی   4

سر وصداي نامفهوم ایجاد می 
 كند

شيشه شيرش را -خودش شير می خورد
 ميگيرد

اشيا از یك دست به دست  ی ایجابج
 دیگر

 ماهگی 6 به تنهایینشستن 

باكف دست ضربه  -باي باي ميكند كلمات ماما و بابا را ميگوید
 قایم موشك-ميزند

با گرفتن دستها به حالت ایستاده در  كوبيدن دو مكعب به هم
 ید می نشيندآ می

 ماهگی   9

غيرمشخص دوسيالبی   كلمات
 ميگوید

 ماهگی   12 می ایستد -خم می شود -راه می رود فنجان مكعب در انداختن  تقليددیگران-نوشيدن اب از فنجان

از  -كلمه می گوید 3-6
 دستورات پيروي می كند

كمك در  -استفاده از قاشق و چنگال
 كارهاي خانه

  2گذاشتن  -خط خطی كردن كاغذ
 مكعب روي هم

 ماهگی   15 رو به عقب راه می رود

به  -لباسهایش را در می اورد كلمه می گوید6حداقل 
 عروسكش غذا می دهد

 ماهگی   18 توپ را شوت می كند –دودمی  مكعب روي هم 4گذاشتن 

  -ميگوید ايجمله ي دو كلمه 
 بدن را می شناسداعضاي 

-ميشوید وخشك ميكنددستهایش را 
 لباس ميپوشد-می زندمسواك 

خط را كپی  –مكعب روي هم  6گذاشتن 
 می كند

اشيا را به  -از پله باال وپایين می رود
 باال پرتاب می كند

 سالگی 2

  -ميگوید ياكلمه  3جمله ي 
هایش توسط غریبه ها  صحبت 

 قابل فهم است

  -از قاشق به خوبی استفاده می كند
 پوشدمی  بلوزش را

مكعب روي هم چرخاندن   8گذاشتن 
 انگشتان دست دور هم

از پله ها به تناوب باال و پایين می 
 پرش طول -رود

 سالگی 3

صفت  -نام رنگ ها را می گوید
 ها را درك می كند

می  لباس  وبدون كمك مسواك ميزند 
 پوشد

انسان را با  -را كپی ميكند+ دایره و 
 عضو ميشناسد3

بر روي یك پا تعادلش را حفظ می 
 لی لی -كند

  سالگی 4

متضادها را درك   -می شمارد
 می كند

روي پنجه  –جست و خيز می كند  مربع را كپی می كند
 راه می رود

 سالگی 5

انسان را  -مثلث را كپی می كند كلمات را تعریف می كند
 عضومی كشد6با

ثانيه تعادل  6روي هر یك از پاها 
 خود را حفظ می كند

 سالگی 6



1       )دوره جنينی 

2)       ماهگی 1از بدو تولد تا : دوره نوزادي 

3)      سالگی 1ماهگی تا پایان  1از پایان : دوره شيرخوارگی 

4)       سالگی 3سالگی تا پایان  1از : دوره نوپایی 

5)       سالگی 5سالگی تا پایان  3از پایان ( : خردسالی)دوره پيش از مدرسه 

6)       سالگی 11سالگی تاپایان  5ازپایان ( : ميان كودكی)دوره مدرسه 

7)      سالگی 20سالگی تا  11از پایان : دوره نوجوانی 

8)      سالگی 40تا  20از : اوایل بزرگسالی 

9)      سالگی 60تا  40از : اواسط بزرگسالی 

10)     سالگی تا مرگ 60: اواخر بزرگسالی 

 



نوزاد در این سن حركات صورت دیگران را تقليد می كند؛ به طور مثال اگر دهان خوود را جلوو او            
 .بووواز كنووويمم او هوووم دهوووانش را بووواز موووی كنووود و بيووورون آوردن زبوووان را تقليووود موووی نمایووود
هم چنين نوزاد یك ماهه قادر به تفكيك مزه هاست و واكنش هاي متفاوتی نسبت به مزه هاي شيرینم 

 .ترش یا تلخ نشان می دهد

نوزاد یك ماهه ميتواند دستش را مشت كندم ولی اگر اسباب             
بازي یا شیء دیگري را در دستش قرار دهيمم هم چنان هنوز بوه  

 .آن بی توجه است و آن را یا می اندازد یا به دهان می برد

او نسبت به صداي دیگران واكنش نشان موی دهود و موی                
تواند اشيایی را در مقابلش با چشم تعقيب نماید و براي حركت سر 

وي با دیدن مادر لبخند می زند و . در جهت محرك ها تالش كند
نوزاد یوك ماهوه   . صداي زنگ و جغجغه توجه او را جلب می كند

قادر به تفكيك كلی صداهاست و به صداي انسان توجه و عالقه 
 .بيشتري نشان می دهد

 



این كودك بعضی دستورات ساده را اجرا می كند؛ مثالً وقتی از او بخواهندم باي باي می كند و           
 .به دنبال اشياي دلخواهش در محلی كه قبالً آنها را دیده است به جست و جو ميپردازد

 

كودك یك ساله قادر است بوا كموك گورفتن از یوك                 
دست قدم برداردم براي مدت كوتاهی به تنهایی بایسوتد و در  

او می تواند یكوی دو كلموه را   .لباس پوشيدنش همكاري كند 
ادا كند و از حركات ارتباطی مثل اشاره كوردن و نشوان دادن   
استفاده نمایدم با شنيدن نامش با توليد صدایی از خود واكنش 
نشان دهد و بدون این كه باصوداهاي دیگور حواسوش پورت     

او بوا حركوات سور قوادر     . شودم  به سخنان دیگران گوش كند
 .است پاسخ منفی خود را ابراز نماید

كودك در یك سالگی به موسيقی یا آواز با لذت گوش              
ميدهدم به عكس و تصویر براي مدت بيش از یك دقيقه نگاه 
ميكندم از اشيایی مثل قاشق و فنجان اسوتفاده موی نمایود و    
بعضی كلمات مثل نوام خوود یوا نوه گفوتن دیگوران را درك       

 .ميكند



او می تواند . كودك سه ساله صاف تر می ایستد و راه رفتنش موزون و زیباست
. روي پنجه هاي پایش بایستد به جلوم عقب و طرفين قدم بردارد و حتی قادر است

او همچنوين قوادر اسوت توا ارتفوا       . براي او دویدن بيش از راه رفوتن جاببوه دارد  
كوودك  .س از سطح زمين بپرد و عاشق پریدن از آخرین پله پلكان است  30حدود

سه ساله براي مدت كوتاهی قادر است روي یك پاي خود بایستد و ممكون اسوت   
 .چند بار لی لی كنان بپرد

او از نقاشیم جوركردن تكه هاي یك اسباب بازي و بوازي بوا خميور    
. كودك سه ساله می تواند با یك حركت دست دایره بكشد .لذت می برد

طبيعی است كه او به جاي آنكه مداد را بوين انگشوتان شصوت و سوبابه     
او حاالت مختلف در دست گرفتن مداد را . بگيردم در مشت خود نگه دارد

تجربه می كند تا بتواند وضعيتی را بيابد كوه راحوت تور اسوت و كنتورل      
 .بيشتري برآن دارد

. در سال سوم زندگیم ارتباط بوا همسواالن تغييور عموده اي موی كنود      
كودك از این به بعد از تنها بازي كردن یا تماشاي بوازي دیگوران كمتور    

 . استقبال می كند و بيشتر دوست دارد با كودكان دیگر ارتباط برقرار كند



می توانود تووازن   . سالگی از كارهاي پر تحرك لذت می برد و بازي هاي پر سروصدا را دوست دارد 5كودك در 
 .او به تنهایی موهایش را شانه و دندانهایش را مسواك می زند. بدن را به خوبی حفظ كند

قيچوی كوردن و   . بهترین اسباب بازي براي كودك در این سنم لگو یا بلوك هاست كه با آن ها ساختمان بسازد
بریدن عكس ها و و چسوباندن آن  . سوراخ كردن كاغذ فعاليتی است كه كودك در این دوره سنی به آن عالقه دارد 

در این سون فهوم   . روي كاغذم نقاشی كردن با مداد رنگیم آبرنگ و ماژیك مدت زمان زیادي او را سرگرم می كند
سالگی  5در . مفاهيم وابسته به اعدادم اندازهم وزنم رنگم محتوام فاصله و موقعيت و زمان در كودك افزایش می یابد

كودك در این سون مشوتاک كسوب    . كودك داراي قوه تصور عالی است و از تماشاي نمایش نامه درام لذت می برد
گردشهاي دسته جمعی به مناطق و مكان هاي مختلف شهر مثل پاركم ایستگاه آتش . آگاهی از جهان اطراف است

 .  را دوست دارد... نشانیم كالنتري و

در . سالگی كودك شكل آدم را با بدنم صورتم دست و پا می كشد  5در 
این سن كودك بين تخيل و واقعيت در نوسان اسوتم از كوالم آهنوگ دار و    
قصه هایی كه قطعات تكراري دارند لذت می بردم معمووالً سوعی موی كننود     

 .آنچه رادیده اند بسازند
ميسوازد و ميتوانود   ( با مكعبوی داخول آن  )سالگی چهار ضلعی 5كودك در

او دربازیهاي جمعوی  . ساختمان هایی بسازدكه با دقت روي هم سوار شده اند
 .پخته تر است و ميتوانند فكرش را براي دوستانش توضيح دهد 



 ساله   7ویژگی هاي كودك 

بوازي هواي موورد    . آرام و شاد است ولی توأم با جوش و خروش نيز می باشود  بودهمكودك هوشيارتر از دوره قبل 
 .  و مشابه آن است و پسران از بازي فوتبال و پرتاب توپ لذت می برند( لی لی بازي)توجه دختران 

 ساله 8ویژگی هاي كودك 

كودك در هشت سالگی مبارزه طلب است؛ در برابر مشكالت ایستادگی و مقاومت نشان می دهودم خوود را توانوا و    
سرگرم و فعال است و از كارهاي تازه لذت می برد ولی گاهی اوقات دچار ترس از حيوانات و تاریكی . مقتدر می پندارد

  . می گردد و باالخره دوست دارد در جمع بزرگترها شركت كند

 ساله   9ویژگی هاي كودك  

از زبان خود استفاده بهتري موی كنود و   . كودك نُه ساله داراي هماهنگی بين دست و چشم ها به طور كامل است
. درباره انجام كارها و تصميم گيري منطقی تر فكر می كند. آن را در جهت انتقاد از دیگران مورد استفاده قرار می دهد

  . خود را مستقل فرض می كند

 ساله   11و  10ویژگی هاي كودك 

دستورهاي اعضاي خانواده و والدین  شدهممطيع . می شودكودك از سن ده و یازده سالگی حقيقت جو و اهل عمل 
كودكوان  .دختران از بلوغ اجتماعی بيشتري برخوردارند. را با ميل انجام می دهدم با دیگران نيز صميمی و مهربان است
می خواهند مانند آنها لباس بپوشندم حرف بزنند و راه . در این دوره سعی می كنند مانند گروه همساالن خود رفتار كنند

 .بروند



 :  طول قد 

سانتيمتر  8تا  5بين  مبه طورمتوسطساله و یك پسر با همين مشخصات 11افزایش طول قد یك دختر 
طول قد پسران تا حدودي كمتر می باشد كه معموال سانتيمتر  147است و تقریباً طول بدن آنان در حدود 

 . است

 :وزن بدن 

رشد این افزایش وزن نسوبت  . كيلوگرم در سال است 5/2تا  5/1افزایش وزن كودكان به طور متوسط 
 .به طول قد تا حدودي بيشتر است

 :تناسب بدن 

در طول مدت این دوره اختالف نسبت اندام هاي بی تناسب كه در دوران قبلوی وجوود داشوت از بوين     
 . ميرود ولی هنوز اندازه سر نسبت به سایر اعضاي بدن بزرگتر است

 :  مو دندان ها ن

كوودك در اواخور   . در این دوران تفاوت هاي زیادي از لحاظ رشد دندان ها در بين كودكان وجوود دارد 
دندان می باشد و چهار دندان باقيمانده كه دندان  28دندان دایمی داراي  32این دوره و شرو  دوره بلوغ از 

 هاي عقل ناميده می شوند در دوره نوجوانی ظاهر می گردند




