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(M_CHAT-R) Modified -Checklist for Autism in Toddlers-Revised 
 األطفال الصغار في للتوحدة والمنقحة المعّدل التحقققائمة 

 
 M-CHAT-R/F TM  الستخدام ضوابط
  المتابعة مع، األطفال الصغار في للتوحد والمنقحة لةالمعد   تحقققائمة ال

(M-CHAT-R/FTM    2009بارتون، و ، فين، روبينز؛ )تتم  مرحلتين من تتألف يريةتقر  مسحية داةاّ  وهي
 عند باضطراب طيف التوحد اإلصابة احتماالت تحري ل وذلك ،  الرعاية مانحى أو الوالدين من قبل عليهااإلجابة 
 .الصغار )الدارجين (  األطفال

M-CHAT-R/FTM   : للكشف عن احتمال اضطراب طيف التوحدمع المتابعة  قائمة التحقق المعّدلة والمنّقحة 
رغرا  األو السريري، والبحوث، لالستخدام  للتحميل مجانا ةمتاح .هذه القائمةعند األطفال الصغار الدارجين 

 .التعليمية
 .www.mchatscreen.com نم والمواد ذات الصلة TMR/F -CHAT-M تحميل  يتم

 .محمية  بحقوق الطبع والنشر  M-CHAT-R/F TMأداة المسح 
 يجب أن تتبع هذه اإلرشادات: M-CHAT-R/F TMوالستخدام  
ز، روبين  2009)المؤلف في الجزء السفلي  وق يجب أن يشمل حق  M-CHAT-R( إعادة طبع / نسخ من 1)

 دون الحصول على إذن من المؤلفين.بتعليمات، الإجراء أي تعديالت على البنود، ب سمحوال يفين، وبارتون(.
(2 )M-CHAT-R  .األدلة تشير إلى أن أيًا من المجموعات الفرعية من البنود ال و يجب أن تستخدم في مجملها

 الخصائص السيكومترية الكافية. يمكن أن توضح
 مقال فيفي الطباعة )على سبيل المثال، كتاب أو  M-CHAT-R / Fية في إعادة إنتاج ( األطراف المعن3)

مجلة( أو الكترونيا لالستخدام من قبل اآلخرين )على سبيل المثال، كجزء من السجل الطبي الرقمي أو حزم البرامج 
 (. DianaLRobins@gmail.com ) األخرى( يجب االتصال  ب ديانا روبينز لطلب إذن 

في الممارسة  M-CHAT-Rا كنت جزءا من الممارسة الطبية، وتريد إدراج أول  مرحلة من األسئلة ( إذ4)
 أنتم مدعوون للقيام بذلك.ف(، EMRالخاصة بك في السجالت الطبية اإللكترونية )

قية ومع ذلك، إذا كنت تريد توزيع الصفحة خارج الممارسة الخاصة بك، يرجى االتصال ب ديانا روبينز لطلب اتفا
 .بالنشر الترخيص

 
 : تعليمات االستخدام
صحة  لرعايةالروتينية  زيارةال أثناء يمكن أن يتم تطبيقها واجراء التقييم    R-CHAT-Mقائمة التحقق المسحي 

http://www.mchatscreen.com/
mailto:DianaLRobins@gmail.com
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. احتمال خطر التوحد  لتقييم رغيرهم من المهنيين أو من قبل المتخصصينيمكن أن تستخدم أيضا و  ،الطفل 
 الحاالت من أكبر عدد  لكشف عنازيادة ، وهذا يعني حساسيةال زيادةهو    R-CHAT-M من الهدف األساسي

 كل ليس هأن مما يعني، خاطئةاليجابية من االنسبة فسروجود ت   وهذه الزيادة.الضطراب طيف التوحد المحتملة 
 ،هذا معالجةل و.   لديهم الحقا تشخيص اضطراب طيف التوحد سوف يتمنقاط ايجابية  الذين يسجلون  األطفال

 .M-CHAT-R/Fالمتابعة  أسئلة تمت اضافة  وانقاص االيجابية الخاطئة 
أظهروا  من األطفال الذين البأس به ، فإن عدداالمتابعة حتى مع هعلى علم بأن يجب أن يكون المستخدمون  

 ضطراباتال هم عرضة هؤالء األطفال، ومع ذلك التوحد لديهم . تشخيص لن يتم  M-CHAT-Rالمسح  إيجابية
 ظهرت لديه نتائج ايجابية .  طفل ألي تقييممتابعة ال هناك ما يبرر، وبالتالي، نمائيتأخر  أونمائية أخرى 

M-CHAT-R :   أقل من  فيللتوحد عند األطفال الصغار )الدارجين ( والمنقحة المعدلة  قائمة التحققيتم تطبيق
 http://www.mchatscreen.comمن الموقع الوثائق ذات الصلة ها مع يمكن تحميل النتائج  تعليمات. دقيقتين

 
 : تقييم النتائج

 
 تشير إلى احتمال اضطراب طيف التوحد 12و  5و  2لجميع األسئلة  ما عدا   "ال " عند اإلجابة ب

  تشير إلى احتمال اضطراب طيف التوحد 12و  5و  2األسئلة البنود    نعم " على" اإلجابة ب
 :M-CHAT-R من الخصائص السيكومترية لل زيدالخوارزمية التالية ت

 
 M-CHAT توضيح النتائج عند تطبيق أداة النخل مجموع النقاط

0-2  
 احتمال ضعيف

يعاد التقييم مرة أخرى بعد عيد ميالده الثاني.  و شهر، فيكرر االستبيان 24إذا كان الطفل أصغر من  
متابعة التطور  ضرورة مع، ب نمائي يشير للتوحدواليستدعي أي اجراء ّاخر إال إذا لوحظ بالمراقبة اضطرا

 .النمائي عند كل زيارة روتينية لمراكز الرعاية الصحية األولية
3-7 

 احتمال متوسط 
ذلك مهم لمعرفة وتحديد المعرضين لخطر و    M-CHAT-R/FTM ) )يجب استكمال الكشف بمتابعة  

 اإلصابة . 
ذا استمر الطفل بتسجيل  بقائمة المتابعة ، مع ايجابية االحتمال بفحص الطفل ، يجب   نقطة أو أعلى  2وا 

 اإلحالة فورا للتقييم السريري وتحديد األهلية للحصول على خدمات التدخل المبكر.
إال إذا ،  اليستدعي األمر اجراء ّاخر وفحص الطفل سلبي ،  1-0أما إذا كانت نتائج المتابعة من  

يجب إعادة التقييم خالل لخطر اضطراب طيف التوحد عندها أظهرت مراقبة الطفل احتمال تعرضه 
 .الزيارات الروتينية لمراكز الرعاية الصحية األولية

 

http://www.mchatscreen.com/
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7-20 
 احتمال كبير 

لتوحد أو اضطراب نمائي . ويجب إحالة الطفل  فورا للتشخيص والتدخل اإلصابة بااألطفال في خطر 
 M-CHAT-R/FTM  عةالخاصة بالمتاب قائمة التحققالمبكر  دون استكمال 

 
 إذا. مع األخذ بعين االعتبار أن اإلجابة تكون حول التصرفات االعتيادية للطفل. اإلجابة على هذه األسئلة يرجى
 ."ال"تكون  اإلجابة، وهو في العادة اليقوم بمثل هذا السلوك الرجاء بالسلوك نادرا أو بضع مرات يقوم   طفلك كان
 .شكرا جزيال. سؤال لكل يرجى اإلجابة نعم أو ال 
 

 قائمة التحقق المعدلة والمنقحة للكشف عن احتمال اإلصابة بالتوحد عند الدارجين نعم ال
( M-CHAT-R/TM ) 

 

 تشير إلى شيء ما في الغرفة، هل ينظر طفلك إلى ذلك الشيئ؟  تإذا كن   
 لعبة ؟مثال: عندما تشير إلى  لعبة ما )عروس أو حيوان(، هل ينظرطفلك إلى هذه ال

1)  

  (2 هل سبق لك أن تساءلت عما إذا كان طفلك أصم؟   
؟ مثال: اللعب التخيلي(أثناء اللعب ليجعلك تعتقد أنه يمثل دور ما) طفلك هل يتظاهر  

 التظاهر بالشرب من كوب فارغ، أو يّدعي التحدث على الهاتف، أو يتظاهر بإطعام اللعبة؟(
3)  

  (4 ، أو الدرج(معدات وأجهزة المالعب ثال: األثاث، هل يحب طفلك التسلق على األشياء؟ )م  
عيونه؟ مثال :يتالعب بأصابعه أمام طفلك أصابعه حركات رغير عادية قرب هل يحرك   

 يحركها( وهوويستمر بالنظر الى أصابعه  بدون سبب  عينيه
5)  

 لكي يسأل عن شيء أو للحصول على مساعدة ؟  )السبابة (هل يشير طفلك بإصبع واحد   
 مثال:يشير إلى وجبة خفيفة أو لعبة بعيدة عن متناول يده()

6)  

 ليظهر لك مايثير اهتمامه؟  )السبابة(هل يشير طفلك بإصبع واحد   
 )مثال: يومئ إلى طائرة في السماء أو شاحنة كبيرة على الطريق(

7)  

لهم، أو  هل يهتم طفلك باألطفال اآلخرين؟ )مثال: هل طفلك يراقب األطفال اآلخرين، يبتسم   
 يذهب إليهم؟(

8)  

ك إياها. لمشاركة ليري   لألعلى ويقدمها لك أويحملهاأ أمامكطفلك األشياء يستعر هل    
}حيوان ،أو لعبة وردة  كي ري  وليس للحصول على مساعدة، فقط للمشاركة؟ )مثال:  -االهتمام 

 (  أو شاحنة {

9)  

اداة اسمه هل ينظر لألعلى : عند منهل يستجيب طفلك عند مناداته باسمه / اسمها؟ )مثال   
 أو يتكلم، أو يتوقف عما يفعله عند مناداة اسمه  ؟( يبربر ،

11)  
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  (11 لطفلك، هل يبادلك االبتسامة  ؟ عندما تبتسم   
  (12 ؟(لصاخبةا االمكنسة الكهربائية أوالموسيق هل ينزعج طفلك من ضجيج الحياة اليومية؟ )مثال:  
  (13 ؟يستطيغ المشي  هل طفلك  
  (14 مالبسه  ؟ ، أو عند تغيير معه ، أوتلعبإليه  ينظر طفلك في عينك عندما تتحدث هل  
أو يقلد الضجة باي (، يصفق ، –؟ مثال: يلوح وداعا)باي هل يحاول طفلك تقليد ما تفعله  

 المضحكة التي تؤديها أنت ؟ 
15)  

 ليرى ما حوله رلتفت طفلك وينظ، هل ي ما في شيئ وتنظر أو تحدقبرأسك عندما تلتفت    
 إليه ؟ تنظر

16)  

ه او يقول لك أ نظر إلي علي ثني؟ )مثال: يلفت نظرك لت  يجعلك تراقبه ل يحاول طفلك أن ه  
 ني(،أو راقب

17)  

 ؟ تقول له أن يفعل شيئ ما  هل طفلك يفهم عندما   
مثل ضع الكتاب على ، ستخدام اإلشارة ت أن  له بدون   )مثال: هل يفهم طفلك ماتقول

 ي ،أو أحضر لي بطانية "؟الكرس

18)  

 حيال ذلك؟ نظر طفلك في وجهك ليرى كيف تشعر، هل ياجديد ئاً إذا حدث شي  
 )مثال: إذا سمع ضوضاء رغريبة أو مضحكة، أو رأى لعبة جديدة، هل ينظر إلى وجهك ؟

19)  

  (21 ركبتيك  ( في حضنك علىالوثب هل يحب طفلك النشاط الحركي؟ )مثال: األرجحة أو   
 

 ة الكلية :الدرج
2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 

في المرحلة الثانية من   متابعةالبالخاصة ,تمت ترجمة قائمة التحقق المعدلة والمنقحة   د .سمر دقاق بدوي "
 TM(M-CHAT-R)النخل 

 "بعد موافقة رسمية من المؤلفين  
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M-CHAT-R Follow-Up (M-CHAT-R/F) TM 
 (المتابعة واستكمال القائمة المعّدلة والمنّقحة الحتمال التوحد عند األطفال الصغار )الدارجين

 اإلستخدام تصاريح
 المتابعة واستكمال القائمة المعّدلة والمنّقحة الحتمال التوحد عند األطفال الصغار )الدارجين (

 (M-CHAT-R/F) TM 
    من M-CHAT-R/F تحميل يمكن (M-CHAT-R) “  المنقحة هي المرحلة الثانية بعد القائمة المعدلة و 

www.mchatscreen.com 
 

 للمؤلفين . حفوظةم النشر و الطبع حقوق    M-CHAT-R/F استخدام قائمة 
  .عليميةالت و البحثية و التطبيقات الطبية فى تستخدم M-CHAT-R/F قائمةو  M-CHAT-R قائمة 
 رغرا في حال استخدامها أل النشر و الطبع بحقوق  محفوظة إنها إال األرغرا ، لهذه مجانى بشكل متاحتان  وهما

  . ؤلفينلمات بعد الحصول على الموافقة من االبرمجي أو مثل الكتب والمجالت تجارية
DianaLRobins@gmail.com 

 اإلستخدام تعليمات
 ؛ M-CHAT-R بالمرحلة الثانية بعد قائمة التحقق المعدلة والمنقحة  تستخدم M-CHAT-R/F قائمة المتابعة 

باضطراب  اإلصابة احتمال خطر  للكشف عن  شهر ( 30-16)-الدارجين –يتم تطبيقها على األطفال الصغار 
لتوحد علما أنه في عدد رغير قليل من الحاالت ، مع تطبيق  القائمة المعدلة والمنقحة ل .األطفال عند طيف التوحد 

باضطراب طيف التوحد  تشخيصهم يتم لنعند الدارجين , هناك عدد من حاالت االيجابية الكاذبة للتوحد ، هؤالء 
 لكل المتابعةتطبيق قائمة فإنه من الضروري  لذلك، و ، أخرى  نمائية بإضطرابات اإلصابة لخطر معرضين لكنهم 
 .لديه االحتمال ايجابيا للتوحد  طفل
 نتائج الطفل اظهر إذا لمعرفة النتائج  وبعد التقييم  (   M-CHAT-R   )حةئمة المعدلة والمنقالقا تطبيق عند

، يجب تطبيق قائمة  المتابعة ، ويتم فقط إعادة تقييم لالسئلة التي فشل في تحقيقها الطفل على القائمة ةإيجابي
 M-CHAT-Rالمعدلة والمنقحة 

الى جانبه أسئلة توضيحية يجب استكمالها جميعا سؤال في قائمة المتابعة خصص له صفحة ووضعت  كل
  .فشل أونجاح للوصول الى نتيجة واضحة ترمز ب 

http://www.mchatscreen.com/
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عندها يجب تحديد اإلجابة للسؤال ماهو   ، فتكون اإلجابة ممكن أو  أحيانا را ما تكون إجابة األهل محيّرة كثي
تي يلتبس فيها اإلجابة على األهل وفي الحاالت ال .أي تحديدا في معظم األوقات ، الغالب على سلوك الطفل 

  .عادة السؤال بشكل مبسط أو االستناد الى الحكم الشخصي بعد المراقبة ناإ يمكن
 أسئلة كل على تحتوى  والتى( M-CHAT-R/F ب توضع ضمن الصفحة المخصصة  سؤال كل إجابات

 M-CHAT-R   [فشل /نجاح] ب  { ال /نعم} مع مالحظة استبدال 
 المتابعة قائمة  أسئلة من سؤالين أى فى الطفل فشل  دعن :لخطر اإلصابة بالتوحد المتابعة يةايجاب -1مالحظة 

 الى االختصاصي لمتابعة التشخيص والتدخل المبكر . الطفل تحويل بشدة ينصح
فورا الطفل إحالة يجب إنهف :عند وجود الشك والقلق عند األهل أو مقدم الرعاية الصحية األولية  -2مالحظة 

 . M-CHAT-R/F أوM-CHAT-R    درجة عن النظر بغ لالختصاصي إلعادة التقييم والتشخيص 
 

 )النقاط تسجيل استبيان( للقائمة المعدلة والمنقحة الحتمال اإلصابة بالتوحد عند الدارجين   المتابعةقائمة 
 وحد عند الدارجينقائمة التحقق المعدلة والمنقحة للكشف عن احتمال اإلصابة بالت نجاح  فشل

( M-CHAT-R/FTM ) 
 

 تشير إلى شيء ما في الغرفة، هل ينظر طفلك إلى ذلك الشيئ؟  تإذا كن   
 مثال: عندما تشير إلى  لعبة ما )عروس أو حيوان(، هل ينظرطفلك إلى هذه اللعبة ؟

1)  

  (2 هل سبق لك أن تساءلت عما إذا كان طفلك أصم؟   
؟ مثال: التظاهر بالشرب اللعب التخيلي(ليجعلك تعتقد أنه يمثل دور ما)أثناء اللعب  طفلك هل يتظاهر  

 من كوب فارغ، أو يّدعي التحدث على الهاتف، أو يتظاهر بإطعام اللعبة؟(
3)  

  (4 ، أو الدرج(معدات وأجهزة المالعب هل يحب طفلك التسلق على األشياء؟ )مثال: األثاث،   
 بدون سبب  قرب عيونه؟ مثال :يتالعب بأصابعه أمام عينيه هل يحرك طفلك أصابعه حركات رغير عادية  

 يحركها( ويستمر بالنظر الى أصابعه وهو
5)  

 هل يشير طفلك بإصبع واحد)السبابة ( لكي يسأل عن شيء أو للحصول على مساعدة ؟    
 )مثال:يشير إلى وجبة خفيفة أو لعبة بعيدة عن متناول يده(

6)  

 سبابة( ليظهر لك مايثير اهتمامه؟ هل يشير طفلك بإصبع واحد)ال   
 )مثال: يومئ إلى طائرة في السماء أو شاحنة كبيرة على الطريق(

7)  

هل يهتم طفلك باألطفال اآلخرين؟ )مثال: هل طفلك يراقب األطفال اآلخرين، يبتسم لهم، أو يذهب    
 إليهم؟(

8)  

وليس  -ك إياها. لمشاركة االهتمام ري  لي لألعلى هل يستعر  طفلك األشياءأمامك أويقدمها لك أويحملها   
 ك وردة ،أو لعبة }حيوان أو شاحنة {  (للحصول على مساعدة، فقط للمشاركة؟ )مثال: ي ري  

9)  
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يبربر أو  ،هل يستجيب طفلك عند مناداته باسمه / اسمها؟ )مثال: عند مناداة اسمه هل ينظر لألعلى    
 ه  ؟(يتكلم، أو يتوقف عما يفعله عند مناداة اسم

11)  

  (11 عندما تبتسم لطفلك، هل يبادلك االبتسامة  ؟   
  (12 ؟(لصاخبةا هل ينزعج طفلك من ضجيج الحياة اليومية؟ )مثال: المكنسة الكهربائية أوالموسيقا  
  (13 ؟يستطيع المشي  هل طفلك  
  (14 هل ينظر طفلك في عينك عندما تتحدث إليه ، أوتلعب معه ، أو عند تغيير مالبسه  ؟  
أو يقلد الضجة المضحكة التي باي (، يصفق ، –يحاول طفلك تقليد ما تفعله؟ مثال: يلوح وداعا)باي هل   

 تؤديها أنت ؟ 
15)  

  (16 تنظر إليه ؟ ليرى ما حوله وتنظر أو تحدق في شيئ ما ، هل يلتفت طفلك وينظربرأسك عندما تلتفت    
  (17 عليه او يقول لك أ نظر إلي ،أو راقبني( ؟ )مثال: يلفت نظرك لتثنييجعلك تراقبه هل يحاول طفلك أن   
)هل ينفذ األوامر البسيطة بدون استخدام اإلشارة مع تقول له أن يفعل شيئ ما  هل طفلك يفهم عندما   

 ؟ األمر(
مثل ضع الكتاب على الكرسي ،أو أحضر ، ستخدام اإلشارة ت أن  )مثال: هل يفهم طفلك ماتقول  له بدون 

 ؟(لي بطانية "

18)  

 ، هل ينظر طفلك في وجهك ليرى كيف تشعر حيال ذلك؟اجديد ئاً ا حدث شيإذ  
 )مثال: إذا سمع ضوضاء رغريبة أو مضحكة، أو رأى لعبة جديدة، هل ينظر إلى وجهك ؟

19)  

  (21 في حضنك على ركبتيك  (الوثب هل يحب طفلك النشاط الحركي؟ )مثال: األرجحة أو   

  
 الدرجة الكلية :
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ر إلى شيء ما في الغرفة، هل إذا كنِت تشي .1 إلى ذلك الشيئ؟ر ينظ
 

 

 ال نعم
 

يفعله طفلك حين  ماع هل يمكنك أن تذكر مثاالً 
 واضحا تشير الى شيئ ما )إذا لم يقدم األهل مثاال

  يجب أن تسأل كل سؤال من األسئلة كما يلي، 
 ( ااّلتية

عادة إذا كنت تشير إلى شيئ ما ، 
 فعل طفلك ؟ماذا ي

 الشئ                               الى ينظر
 الشئ إلى يشير
 الشئ على مع التعليق ينظر
  نظر عندما يقول له األهل أ   ينظر

 نعم □ ال □
 نعم □ ال □
 نعم □ ال □
 نعم □ ال □

 
 

 

 نعم □ ال □
 نعم □ ال □
 نعم □ ال □

 الوالدين يتجاهل
 بعشوائية الغرفة الى ينظر
 األهل اصبع إلى ينظر

 

 

 بنعم اإلجابة كانت إذا
 النجاح أمثلة من ألى  
 فقط

 من ألمثلة بنعم اإلجابة كانت إذا
 الفشل و النجاح

 بنعم اإلجابة كانت إذا
 فقط لفشلا أمثلة من ألى  
 

 األحيان؟ معظم فى يفعل ايهما
 

 مثال األحيان معظم فى
 للنجاح

 مثال األحيان معظم فى
 للفشل

 

 أمثلة النجاح 
 أمثلة الفشل

 فشل نجاح

 طفلك
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                         هل سبق لك أن تساءلت عما إذا كان .2 أصم، ماالذي جعلك تعتقد أنه كذلك؟
 
 

 

 ألحدهما نعم كليهمال ال
 

 
 نعم □ ال □
 نعم □ ال □

 

 هل طفلك 
 ؟  األصوات يتجاهل  لبا  غا 
 ؟األشخاص يتجاهل  لبا  غا 

 

 تقييم حاسة السمع عند الطفل  اجراء تم هل
 ؟
 

 ال نعم

 

 
 
 

o  
o  
o  

 اسأل األهل 
 اجابة اختر( السمع؟ اختبار نتائج ذا كانتما

 )واحدة
 الطبيعى المعدل فى السمع 
 الطبيعى المعدل من قلأ السمع 
 نهائية غير أو حاسمة غير النتائج 

 

 طفلك
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 نعم    

                   هل يتظاهر.3 ؟ اللعب التخيلي(أثناء اللعب ليجعلك تعتقد أنه يمثل دور ما)
 

 ال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
    
 
 
 

   

 ك أن تذكر مثااًل عن اللعب التخيلي )التظاهرهل يمكن
كما  واحد من أمثلة النجاحيقدم األهل  لم إذا(باللعب(   
  اسأل عن كل واحد على حدة ااّلتي ، 

 نعم □ ال □ الكوب من لعبة  بالشرب يتظاهر 
 نعم □ ال □ الشوكة أو الملعقة من لعبة  باألكل يتظاهر 
 نعم □ ال □ تف   وكأنه يتكلم بالها يتظاهر 
 نعم □ ال □ خيالى؟ أو حقيقى بأكل اللعبة )العروس أو الحيوان ( بإطعام يتظاهر 
 نعم □ ال □ ؟ تخيلى طريق على تسير كانت لو السيارة كما يدفع 
 أخرى  شخصية اى باليه أو راقصة أو طائرة أو ألى انسان بأنه يتظاهر 

 نعم □ ال □ ؟لديه مفضلة

 نعم □ ال □ تخيلى فرن  على )الوعاء اللعبة (اللعبة قدرال يضع 
 نعم □ ال □ في الوعاءمثل كأنه ي حرك الطعام ي   
 كأنها الشاحنة أو السيارة داخلتمثل شخصية معينة  دمية أو لعبة يضع 

 مسافر أو سائق
 نعم □ ال □

 نعم □ ال □ الحشائش تقليم أو األرضية مسح أو السجاد بكنس يتظاهر هل 
  ________________________ أخرى للتظاهر باللعب طرق  

 طفلك

كانت الطرق  إذا (أو سؤال ألى نعم
 ( ألخرى تمثل اللعب التخيليا

 ال لكل األسئلة 

نجاح          

     فشل  



لألطفال الدارجين ة والمنقحة التوحد المعّدل قائمة  
لألطفال الدارجين  ةمع المتابع قائمة التوحد المعّدلة والمنقحة  

 

2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton- Translated by Samar Dakkak Badawi. Page 11 

 

هل  4. التسلق على األشياء؟ يحب
 
   

  
 

  
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
   

 
 

   
 

 
 
 

  ...على الطفل بالتسلق يستمتع هل
 ال □ نعم  □ السلم؟

 ال □ نعم  □   الكراسى؟
 ال □ نعم   □  األثاث؟

 ال □ نعم   □  فى حديقة األلعاب؟ داتالتجهيزات والمع

 طفلك

 ال نعم

 يحب شئ هل يمكنك أن تذكر لي مثااًل عن 
 مثااًل ناجحاً  لم يقدم األهل إذا( التسلق عليه

 يلى،الرجاء السؤال عن جميع مايلي كما

 فشل    نجاح     

ؤال مما سبق   نعم ألي س  ال لكل األسئلة       
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  يقوم هل .5 ه؟عيني من بالقرب غيرعادية بتحريك أصابعه بطريقة

 

 طفلك

 نعم ال

 إذا( هل يمكنك أن توصف هذه الحركات 
 كما )ناجحًا(واضحاً  لم يقدم األهل مثاالً 

 ممايلي الرجاء السؤال عن كل يلى،

 )للفشل أمثلة يلى كل ما ) في أي وقت مضى طفلك هل
 

 ال □نعم   □ ؟ عينيه من بالقرب أصابعه تالعب أو هزهز
 ال □نعم    □ ؟ يه عين من بالقرب ضعهاو رفع  قبضة يديه و 

 بطرف نظرو ،عينيه بجانب يديه قبضة  ضعو 
 عينيه؟

 ال □نعم   □

 ال □نعم   □ ؟ وجهه من بالقرب بيده رفرف
 ال □نعم   □ ___ يجب توصيفها بدقة (( حركات أخرى 

 

نعم ألي سؤال مما سبق  السابقة لكل األمثلة  ال  نعم ألي مثال مماسبق 

 الحركات األخرى وأ

 األسبوع يحدث بتكرار أكثر من مرتين في هل 

 ال نعم

 فشل

 نجاح

 في أي وقت مضى  طفلك هل
  ال □ نعم □   يديه ؟ إلى نظر
 أصابعه كحر  

 لعب عندما
 ؟الغميضة 

  ال□  نعم □ 
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 طفلك                   .هل يؤشر      6  ؟  مساعدة على ليحصل أو ما شيئا   ليطلب واحد )السبابة ( بإصبع ،

 نعم
 ال

وجبة  مثل متناول يده ، فى ليس شيئا طفلك عندما يريد
 ، ماذا يفعل ليحصل لعبة ما أو  طا( خفيفة )رقائق بطا

واضحًا كما ناجحًا مثااًل  لم يقدم األهل  إذا( على مايريد ؟
 أدناه يلي ، يجب سؤال جميع األسئلة

 هل الطفل يحاول أن 
 نعم □ ال □ يده؟ بكل الشئ إلى يصل
 نعم □ ال □ الشئ؟ الى يقودك
 نعم □ ال □ ؟ الحصول على الشيئ بنفسه يحاول
 أو كلمات بإستخدام الشئ بيطل

 أصوات؟
 نعم □ ال □

 

ماسبق أعاله     ال لكل   

إذا طلبت من الطفل أن يريك 

الشيئ ! هل سوف يشير لما 

 يريد ؟

 

 ال نعم
 فشل

 نجاح

 نعم ألي من السابق أعاله  



لألطفال الدارجين ة والمنقحة التوحد المعّدل قائمة  
لألطفال الدارجين  ةمع المتابع قائمة التوحد المعّدلة والمنقحة  

 

2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton- Translated by Samar Dakkak Badawi. Page 14 

 

يئ شل  لطلب اإلشارة عن تكلمنا لقد ، بق نتابع مع األهل ونقول .مباشرة بعد السؤال السا7
 إهتمامه؟ يثير شيئا يريك أن لمجرد واحد بإصبع يشير هللكن اسأْل الجميع     ، ما
 

 
 

 ال نعم

كيف  مثاالً  هل يمكنك أن تذكر لي 
ى شيئ يؤشر طفلك ليلفت انتباهك إل

 مثاالً قدم األهل ي لم إذايهتم به )
يجب السؤال عن  واضحا كما يلي ،

  جميع األسئلة التالية 
 

إلى  يلفت انتباهك  طفلك هل
 مايثيراهتمامه مثل 

 

ائرة في السماء؟ط  نعم □ ال □ 
 نعم □ ال □ الطريق؟ على شاحنة
 نعم □ ال □ ؟ األر  على حشرة

 نعم □ ال □ ؟فناءال فى حيوان
 

 ماذا يفعل طفلك لكي يلفت 
هل  الشئ؟ لهذا انتباهك

 يؤشر باصبع واحد )السبابة (

 سبق مما سؤال يأل نعم
 

 سبق مما سؤال لكل   ال

 ال نعم

 اهتمامه، ليظهر يؤشر هل
 المساعدة اً طلبليس و 

 ال

 فشل

لكليهما  أو لمشاركة االهتمام ، نعم
ولطلب المساعدة  اإلهتمام لمشاركة

 انا  أحي

 نجاح

 طفلك
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                . هل يهتم 8 ؟باألطفال ااّلخرين 

 

ال لجميع األسئلة 

 السابقة 

 نعم ألي سؤال مماسبق 

 لم إذا( ؟ طفلك فعل رد يكون  كيف
، للنجاح  م األهل مثااًل واضحاً يقدِّ 

 يجب السؤال عن كل مايلي 
 

 كيف يتصرف حين يتواجد مع األطفال
 نعم □ ال □ خر؟اّ  طفل مع يلعب
 نعم □ ال □ ؟ خراّ  طفل مع يتكلم

 نعم □ ال □ ؟ عالية أصوات يصدر أو يثرثرربر أو يب
 نعم □ ال □ خر؟اّ  طفل يراقب

 نعم □ ال □ خر؟اّ  طفلمع  يضحك
 نعم □ ال □ يبتسم؟ ثم البدايةفي  يتصرف بخجل

  نعم □ ال □ ؟لوجود رغيره من األطفال يبتهج
 

يتفاعل بشكل  هل
مع ايجابي)يتجاوب(

أكثر  خريناالّ  األطفال
 ؟ لوقتا نصف من

 

 ال نعم 
 نجاح

 

 نعم
 

 ال
 

عندما يكون طفلك في األماكن العامة 
مثل الحديقة أو األسواق أو المالعب هل 

  يهتم لوجود األطفال ااّلخرين

 هل يهتم الطفل بأقرانه من األطفال عدا اخوته

 نعم
 

 ال
 

 ال نعم

 فشل

 طفلك
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                  هل . .9 لك يحملها أو لك أو يجلبها األشياءالتي تمتعه ي ريك بأن ه يشاركك اهتمام
 تراها؟ لكى مشاركته المتعة ؟ أجل من ولكن -مساعدة على الحصول لمجرد  وليس

 

 ال نعم

مثال عن شيئ  هل يمكنك ذكر 

ه لك أو ري  لك ان ي  يمكن لطف

لكى تراه. ( إذا لم  عاليايحمله 

ما يقدم األهل مثاالً واضحا ك

، يجب السؤال عن كل  يلى

 االّتي 

 

 هل يريك طفلك ليشاركك اهتمامه مثل التالي 

 نعم □ ال □  ؟ لك يريها أن لمجرد صورة أو لعبه
 نعم □ ال □ ؟ إحدى رسوماته 

 نعم □ ال □ ؟ زهرة قطفها 
 على أو الحشائشوجدها بين  ةحشر 

 ؟ األرض
 نعم □ ال □

 نعم □ ال □ ؟رتبها بطريقة معينة  المكعبات بعض
 ــــــــيجب توصيف الفعل(( أخرى  أشياء
     _________________ 

 نعم □ ال □

 

  سبق مما ألى نعم
 

 ماسبق     لكل ال

يشاركك  أن لمجرد احيانا هذا يفعل هل
 جل المساعدة اهتمامه وليس من أ

 
 المساعدة؟ أجل من
 

 نعم

 ال
 فشل

 نجاح

 طفلك
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                      هل يستجيب . 10 عند مناداته باسمه / اسمها؟

نعم   
  
 

 ال

 كيف تبين فيه مثاالً  أعطنى فضلك من
 لم ذا؟ )إ  بإسمه تناديه عندما طفلك يستجيب

يجب أن  يلى، ماك يقّدم األهل مثااًل واضحاً 
 يجيب عن كل سؤال من ااّلتي(

ع أو طفلك مستغرقًا في نشاط ممت إلذا لم يكن
اسمه ! ماذا يفعل  ناديتو  في اللعب المرح 

 يقدم األهل  لم إذا ( ؟ سمهاب تناديه عندما
يجب أن نسأل  يلى، ماواضحًا ك  مثال

 )جميع األسئلة األتية؟

 هل عندما تنادي طفلك باسمه  ؟ 

 نعم □ ال □ ؟ األعلى إلى ينظر
 نعم □ ال □  ؟ ينارغى أو يتكلم
 نعم □ ال □ ؟ به يقوم ما يوقف

 أمثلة نجاح  

 هل عندما تنادي طفلك باسمه

ال□ نعم □  اليستجيب! ؟ 

ال□ نعم □  يبدو لك أنه يسمعك ولكن يتجاهلك !؟ 

ال□ نعم □  يستجيب فقط إذا كنت أمامه مباشرة ! ؟  

ال□ نعم □  يستجيب فقط إذا لمسه أحد !؟ 

 أمثلة فشل 

 نعم ألي من األمثلة الناجحة 

 

لنجاح والفشل    نعم ألمثلة ا  نعم ألي من األمثلة الفاشلة   

 ؟غالباً  عندما تنادي باسمه  ماذا يفعل 

 

ستجابة  ناجحةا ستجابة فاشلةا   
 نجاح

 فشل

 طفلك
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                          ل. عندما تبتسم 11 بتسامة  ؟، هل يبادلك اال

 نعم
 ال

ما الذي يجعل طفلك يبتسم ؟    إذا لم 

يقدّم األهل مثاالً واضحا لألمثلة 

الناجحة ، يجب طرح جميع األسئلة 

 االّتية 

 )أمثلة للفشل(يقوم بما يلي ك عادةهل طفل
 نعم □ ال □ يبتسم دائما ؟

لعبته ولكن مع يبتسم 
 نشاطه المفضل ؟ أو 

 نعم □ ال □

لوحده مع نفسه يبتسم 
 أو لشئ غير محدد؟

 نعم □ ال □
 

 

 هل طفلك يقوم بما يلي عندما تبتسم له

 نعم □ ال □ ؟ تبتسم عندما يبتسم
 فةالغر  إلى تدخل عندما يبتسم

 ؟
 نعم □ ال □

 كنت ما بعد تعود عندما يبتسم
 ؟ )تعود من العمل(بعيدا  

 نعم □ ال □

 

نعم فقط ألي من 

 أمثلة الفشل 

نعم فقط ألي من  نعم ألمثلة النجاح والفشل 

 األمثلة الناجحة 

ً ما الذي يفعله غالب ا  

 نجاح استجابة فاشلة     استجابة ناجحة   
 فشل

 طفلك 
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 طفلكهل  . 12 من ضجيج الحياة اليومية؟    جينزع

 نعم ال

 هل لدى طفلك ارتكاس سلبي عند سماع األصوات ااّلتية 
 نعم □ ال □ ؟ الغسالة
 نعم □ ال □ ؟طفلال بكاء

 نعم □ ال □ ؟ المكنسة
 نعم □ ال □ الشعر؟ مجفف

 نعم □ ال □ المواصالت؟
 نعم □ ال □  األطفال؟ صراخ وبكاء 

 نعم □ ال □ العالية؟ الموسيقى
 نعم □ ال □  التليفون؟ أو الباب جرس

 المزدحمة ذات الضجيج  األماكن
 المطعم؟ أو ماركت السوبر مثل

 نعم □ ال □

 )من فضلك اذكرها  أخرى  أشياء
_____________ 

 
 

 نعم □ ال □

 
 

 نعم لمثال واحد فقط 

 نعم لمثالين أو أكثر

 لم إذا( ؟هذا الضجيج  مع طفلك يتفاعل كيف
 يجب السؤال عن ااّلتي  يلى، امك للنجاح ال واضحاً مثايقددم األهل 

 )حدة على سؤال

هل يبدي طفلك االستجابة التالية عند سماع 

 الصوت

 يصرخ   ؟  نعم □ ال □

 يبكي      ؟  نعم □ ال □

 يغطي أذنيه بغضب ؟  نعم □ ال □

 

  

 هل يبدي طفلك االستجابة التالية عند سماع الصوت
 نعم □ ال □ ؟ بهدوء أذنيه يسد
 اهذ يحب ال انه لك يقول

 ؟الضجيج 
 نعم □ ال □

   

 نعم فقط ألي من اسئلة الفشل

 

 نعم ألمثلة النجاح والفشل 

 نعم فقط ألي من اسئلة النجاح 

 استجابة فاشلة  استجابة ناجحة 
 فشل نجاح

 نجاح

 ماالذي يفعله غالبا
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                                     .  هل 13 ؟يستطيع المشي

 

 
 

 ال نعم

 هل يمشي بدون استناد              ؟

 ال        نعم

    نجاح

 فشل 

 طفلك
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 ؟ مالبسه تغيير أو معه، اللعب معه، الكالم أثناء في عينيك              ينظر   هل.     14

 
 

 ال نعم

 ينظر كيف مثاالً  اذكر فضلك من
 ؟ عينيك فى طفلك

يقّدم األهل مثااًل واضحًا  لم إذا(  
كما يلي ، يرجى التأكد من كل 

 سؤال على حدة (
 

  ...عينيك فى طفلك ينظر هل
 نعم □ ال □  ؟ شئ يحتاج عندما 

 نعم □ ال □ ؟ معه ما تلعبعند
 نعم □ ال □ ؟ تطعمهعندما 

 نعم □ ال □ ؟الحفا  ر له تغي ماعند
 نعم □ ال □ قصة؟ له تقرأ عندما
 نعم □ ال □ معه؟ تتكلم عندما

 

سبق لكل سؤال مماال  نعم لسؤاٍل واحد   نعم لسؤالين أو أكثر   

 ال نعم

 يوم؟ كل  عينيك فى طفلك ينظر هل

 

 ر في تقضي اليوم كله مع طفلك هل ينظ عندما

 األقل؟ على مرات خمس عينيك فى 

احجن فشل ال نعم  

 نجاح
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                يحاول .   هل15  تقليد ماتفعل ؟
 

 
 
 
 
 

 ال نعم
 

موضحا   مثاال   اذكر لي فضلك من
 ؟التقليد  طفلك يحاول كيف

واضحا  مثاال  يذكر األهل  لم اإذ (
يجب التأكد من جميع  ،كما يلي 

 األسئلة ااّلتية.

 يقلدك أن طفلك يحاول هل
 ...عندما

 

 نعم □ ال □  ؟ لألمام نكلسا تخرج
 نعم □ ال □ ؟ مبهجة أصوات تصدر
 نعم □ ال □ ؟ باي(–يدك مودعا   )باي ب تشير

 نعم □ ال □ بيدك؟ تصفق
 كإشارة شفتيك على إصبعك تضع

  ؟أو "صه"  "اصمت"ل
 نعم □ ال □

 نعم □ ال □  الهواء؟ فى قبلة ترسل 
منع □ ال □ أي تقليد ّاخر  من فضلك اذكره ؟   

 

ين أو أكثر نعم لمثال  شئ ال أو واحد لمثال نعم 

نجاح           
 فشل 

 طفلك
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 هل ،.  عندما تلتفت برأسك وتنظر إلى شيئ ما 16 تنظر؟ ما إلى ليرى   يلتفت

 

 

 نعم 

 ال

ذكر إذا لم ي)ماذا يفعل طفلك عندما تنظر إلى شئ ما؟ 

ً  مثاالً األهل  يجب التأكد من جميع ما يلى، ك واضحا

 األسئلة االّتية ؟

 ))بع  األمثلة الناجحة عن التقليد           
   طفلك هل            

 نعم □ ال □  إليه؟ تنظر الذى الشئ إلى ينظر    
 نعم □ ال □ اليه؟ تنظر الذى الشئ إلى يشير    
 نعم □ ال □ إليه؟ تنظر ما ليرى  حوله ينظر     

  

 بعض األمثلة الفاشلة عن التقليد
 هل طفلك

ال□ نعم □ ؟ يتجاهلك   

ال□ نعم □ ؟ وجهك إلى ينظر  

 
 

 مثلةن األم سؤال  يأل نعم
 الفاشلة فقط

أمثلة من  و النجاح من ألمثلة نعم
 الفشل

 

 األمثلة الناجحة من ي سؤال أل نعم
 فقط

 غالباً ماذا يفعل طفلك      ؟ 

ستجابة ناجحة ا  استجابة فاشلة 
 فشل

 نجاح   

 طفلك
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 هل . 17 أن يلفت انتباهك لتنظر اليه ؟  يحاول

 

 
 

 

 طفلك

 ال نعم

  توضف فيه مثاالً  رجاءاً اذكر لي 

نظرك يلفت  أن طفلك يحاول كيف

 إليه لتشاهده    

 واضحاً كما مثاالً  يقدّم األهل لم إذا

، البد من السؤال عن كل  يلي 

 االّتي 

 ؟"شاهدنى" أو "إلي انظر" يقول
 ليجعلك ر أصواتاً  يصد أو يغمغم
 يفعله؟ ما تشاهد

 نعم □ ال □

منتظرًا أن تثني عليه أو  إليك ينظر
 ؟تعقب معلقًا عليه 

 نعم □ ال □

 نعم □ ال □ ؟نظر إليك ليرى هل تنظر إليهيتابع ال
 نعم □ ال □ يرجى وصفها(( أخرى أفعال 

 

 ألي من األمثلة السابقة  نعم

تمثل لفت   "أخرىأو "أفعال (
 انتباه األخرين له (

 شئ لال نعم

 فشل نجاح
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يفهم  . هل18 ؟أمر ما عندما تطلب منه تنفيذ
 

 طفلك

 ال نعم

  توضح هل يمكنك ذكر مثاالً 
 يفهمك أنه تعرف كيف

طفلك داللة، إذا أعطى الموقف ل

كنت ترتدى مالبس  مثال، إذا

طفلك أن  للخروج و أخبرت

 يحضر حذائه، هل سيفهم؟

 الطفل أن المثال أظهر إذا
 بسيطة أوامر يفهم أن يستطيع

 غيرلفظية تلميحات بدون
 )استخدام اإلشارة(

إذا لم يظهر المثال أن 

يستطيع أن يفهم  الطفل

بدون  أوامر بسيطة

 تلميحات غير لفظية

 ال نعم

 هل دالالت، أى الموقف يعطى ال عندما

 سبيل األمر؟على اتباع طفلك يستطيع

 كل تسأل أو بنعم إجابة على تحصل حتى اسأل(...المثال

 )األسئلة
 إشارة، بدون "كءحذادعني أرى " قلت إذا

 عندما) تلميحات إعطاء أو إيماءات أو

 مالبس المرتديا و خارجا لست تكون

  ه؟ءحذا ريكي هل ،)الخروج

 نعم □ ال □

 طلبت أو "البطانية لى احضر" قلت إذا

 أو إيماءات أو إشارة، بدون اخر شيئا

 لك؟ سيحضره هل تلميحات، إعطاء

 نعم □ ال □

 بدون "الكرسى فوق الكتاب ضع"قلت إذا  

 تلميحات أى إعطاء أو إيماءات أو إشارة،

 الكرسى؟ فوق الكتاب سيضع هل أخرى،

 نعم □ ال □

 

 وقت يكون دماعن
 علىواألكل العشاء 

 قلت و الطاولة،
 يجلس، أن لطفلك

 ليجلس سيأتى هل
 الطاولة؟ على

 ال نعم

 األمثلة لكل ال مثال ألى نعم

 نجاح

 فشل
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                      نظر ي هل جديد، شئ حدث إذا.19  ذلك؟ حيال تشعر كيف ليرى  وجهك إلى

  

 ال نعم
 

 مفاجئاً  أو رغريباً  اً صوت طفلك سمع إذا
ليرى ردّ   إليك عادة ينظر هل ،مخيفاً 
 ؟قبل االستجابة فعلك 

 نعم

 ال
 

 عندما يقترب  ينظراليك طفلك هل
 ؟ًا اليعرفه شخص منه

 نعم
 

 ال
 

رغير  شيئاً  يواجه عندما عندما ينظراليك طفلك هل
 ؟قليالً  مخيف أو مألوف

 

 ال
 

 نعم
 

 نجاح

 فشل

 طفلك
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 هل يحب                         .  النشاط الحركي ؟

 نعم
 
 
 
 
 

 ال

هل يستمتع بالقفز والوثب على 

األرجحةبالحضن أويستمتع   

   ال نعم
 

ه وتجعله يقفز عندما تلعب مع

كبتيك أو يتأرجف ،كيف على ر

وكيف يتفاعل يكون شعوره 

معك )إذا لم يقدم األهل مثاالً 

واضحا ، يجب السؤال عن كل 

 مايلي        

 هل طفلك 

 يبتسم أو يضحك  نعم □ ال □

 يتكلم ويريد المزيد من اللعب  نعم □ ال □

 نعم □ ال □
يطلب ذلك بأن يرفع يديه لتبدأ 

للعب معه ا  

 نعم □ ال □
يتجاوب بطرق أخرى يجب 

 توصيفها بدقة 

 

نعم  ألي سؤال أو إذا 

كانت الطرق األخرى 

هي استجابة ايجابية 

 وفعالة  

 ال لجميع األمثلة 

 فشل  نجاح      

 طفلك


