
M-CHAT ™

Инструкция: Моля,  отговорете  с  ДА  или  НЕ  на  въпросите,  според  това  какво  е 
обичайното  поведение  на  Вашето  дете  в  посочените  ситуации. Опитайте  се  да 
отговорите  на  всеки  въпрос.  Ако  определено  поведение  се  проявява  рядко 
(наблюдавали сте го само един или два пъти) отговорете с НЕ.

1 Обича ли Вашето дете да го люлеете, да го друсате  на коленете си и 

др.?

ДА НЕ

2 Проявява ли Вашето дете интерес към другите деца? ДА НЕ
3 Обича ли Вашето дете да се катери, например по стълби? ДА НЕ
4 Радва ли се Вашето дете при игра на криеница? ДА НЕ
5 Преструва ли се детето Ви, например, че разговоря по телефона или че 

се грижи за куклата, или др. ?

ДА НЕ

6 Използва ли Вашето дете показалеца си, за да посочва, когато иска 

нещо?

ДА НЕ

7 Посочва ли с показалец Вашето дете, за да Ви покаже интереса си към 

нещо?

ДА НЕ

8 Може ли Вашето дете да играе правилно с малки играчки, (напр. коли 

или  кубчета)  без  просто  да  ги  поставя  в  устата  си, да  ги  върти  из 

ръцете си или да ги хвърля?

ДА НЕ

9 Вашето  дете  донасяло  ли  Ви  е  предмети  (на  родителя),  за  да  Ви 

покаже нещо?

ДА НЕ

10 Вашето дете гледа ли Ви в очите за повече от една-две секунди? ДА НЕ
11 Вашето дете изглеждало ли е някога свръхчувствително към шум (напр. 

да запушва ушите си)?

ДА НЕ

12 Усмихва ли се детето Ви в отговор на Вашето лице или усмивката Ви? ДА НЕ
13 Имитира ли Ви Вашето дете? ( напр. Вие правите гримаса -  Вашето 

дете ще я имитира ли ?)

ДА НЕ

14 Отговаря ли детето Ви, когато го повикате по име? ДА НЕ
15 Ако посочите играчка в стаята, детето Ви поглежда ли към нея? ДА НЕ
16 Вашето дете върви ли ? ДА НЕ
17 Гледа ли Вашето дете към нещата, които Вие гледате ?  ДА НЕ
18 Прави  ли  детето  Ви  необичайни  движения  с  пръсти  особено  около 

лицето си?

ДА НЕ

19 Вашето дете опитва ли да привлече вниманието Ви към това, което 

прави ?

ДА НЕ

20 Питали ли сте се някога дали детето Ви е глухо? ДА НЕ
21 Вашето дете разбира ли какво казват другите хора? ДА НЕ
22 Детето Ви втренчва ли се понякога в нищото или блуждае  безцелно? ДА НЕ
23 Вашето дете поглежда ли към лицето Ви, за да провери реакцията Ви, 

когато се изправи пред нещо непознато ?

ДА НЕ
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