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M-CHAT 
 

Երեխայի անունը        Երեխայի ծննդյան թուականը   
Հարցաթերթը լրացնողի անունը      Այսօրվա ամսաթիվը    
 

Խնդրում ենք եք պատասխանեք հետեւյալ հարցերին թե ձեր երեխայի վարքագիծը ինչպե՞ս է: փորձեք պատասխանել 
բոլոր հարցերին։ Եթե պահվածքը միայն մեկ կամ երկու անգամ եք տեսել, ապա պատասխանեք որ երեխան դա չի անում։ 

1. Ձեր երեխան սիրու՞մ է  թռվրալ խաղալ ձեր ծնկների վրա։ Այո    Ոչ 

2. Ձեր երեխան հետաքրքրվու՞մ է  ուրիշ երեխաներով։ Այո     Ոչ 

3. Ձեր երեխան սիրու՞մ է  մագլցել իրերի վրա, ասենք աստիճանների վրա։ Այո     Ոչ 

4. Ձեր երեխան սիրու՞մ է  պահմտոցի (թաքնվոցի) խաղալ կամ ծիկ անել։ Այո     Ոչ 

5. Ձեր երեխան երբևէ ձևացնու՞մ է, օրինակի համար, խոսէլ հեռախոսով կամ տիկնիկին հոգ      
տանել կամ ուրիշ բաներ   ձևացնել։ 

Այո     Ոչ 

6. Ձեր երեխան երբևէ իր հարցը տալուց մատնացույց անու՞մ է ցուցամատով։ Այո     Ոչ 

7. Ձեր երեխան երբևէ ցուցադրու՞մ է  հետաքրքրություն մատնացույց անելով։ Այո     Ոչ 

8. Ձեր երեխան կարո՞ղ է կանոնավոր ձևով խաղալ փոքր խաղալիքներով (օրինակի համար 
ավտոմեքենաներ, խորանարդիկներ) առանց բերանը դնելու, առանց ձեռքից գցելու։ 

Այո     Ոչ 

9. Ձեր երեխան երբևէ բէրու՞մ է  ձեզ (ծնողին) մի առարկա որևէ բան ցուց տալու համար։ Այո     Ոչ 

10. Ձեր երեխան նայու՞մ է  ձեր աչքերի մեջ մեկ կամ երկու վարկյանից ավել։ Այո     Ոչ 

11. Ձեր երեխան երբևէ ցուցադրու՞մ է գերզգայունություն աղմուկի նկատմամբ (այսինքն փակում 
է ականջները)։ 

Այո     Ոչ 

12. Ձեր երեխան ժպտու՞մ է երբ նայում է ձեր ժպտացող դեմքին։ Այո     Ոչ 

13. Ձեր երեխան կրկնօրինակու՞մ է ձեզ (այսինքն ձեր երեսի արտահայտությունները 
կրկնօրինակու՞մ է)։ 

Այո     Ոչ 

14. Ձեր երեխան պատասխանու՞մ է երբ  կանչում եք իր անունը։ Այո     Ոչ 

15. Երբ դուք մատնանշում եք խաղալիքը սենյակի վէրջում, ձեր երեխան նայու՞մ է այդ 
ուղղությամբ։ 

Այո     Ոչ 

16. Ձեր երեխան քայլու՞մ է։  Այո     Ոչ 

17. Ձեր երեխան նայու՞մ է առարկաներին նույն ուղղությամբ երբ դուք եք նայում նրանց։ Այո     Ոչ 

18. Ձեր երեխան տարօրինակ ձևով շարժու՞մ է իր մատները երեսի մոտ։ Այո     Ոչ 

19. Ձեր երեխան փորձու՞մ է ձեր ուշադրությունը գրավել իր արարքների վրա։ Այո     Ոչ 

20. Դուք երբևէ կասկածե՞լ եք, որ ձեր երեխան խուլ է։ Այո     Ոչ 

21. Ձեր երեխան հասկանու՞մ է երբ իր հետ խոսում են։ Այո     Ոչ 

22. Ձեր երեխան երբեմն սևեռած նայու՞մ է կամ մոլորված քայլում։ Այո     Ոչ 

23. Ձեր երեխան նայու՞մ է ձեր դեմքին ձեր ռեակցիան ստուգելու համար երբ մի բան անծանոթ է։ Այո     Ոչ 
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ԳնահատելուԳնահատելու   ձևըձևը   ևև   բացատրությունըբացատրությունը   

  
Երեխան չի անցնում քննությունը, եթե 2 կամ ավելի կարևորագույն հարցերի (ներքևի ցուցակի 
հետևյալ ընդգծված համարների հարցերին 2, 7, 9, 13, 14, 15) սխալ է պատասխանում, ԿԱՄԿԱՄ  էլ, եթե 

որևէ 3 հարցի ճիշտ չի պատասխանում։ Ներքևում նշված են M-CHAT հարցաթերթիկի հարցերին 

չբավարարող պատասխանները։ 
 

Քննությունը չանցած ոչ բոլոր երեխաները կհամարվեն Autism-ի ախտորոշման բնութագիրը 
բավարարող երեխաներ։ Սակայն այն երեխաները, որոնք չեն կարողացել բավարար ձևով 
պատասխանել հարցաթերթիկին, պետք է ավելի մանրակրկիտ ձևով ստուգվեն բժշկի կողմից 

 կամ էլ ուղղարկվեն մասնագետի մոտ, երեխայի զարգացման աաստիճանը ստուգելու համար։ 
 

1. Ոչ 6. Ոչ 11. Այո 16. Ոչ 21. Ոչ 

2. ՈՉՈՉ 7. ՈՉՈՉ  12. Ոչ 17. Ոչ 22. Այո 

3. Ոչ 8. Ոչ 13. ՈՉՈՉ  18. Այո 23. Ոչ 

4. Ոչ 9. ՈՉՈՉ  14. ՈՉՈՉ  19. Ոչ  

5. Ոչ 10. Ոչ 15. ՈՉՈՉ  20. Այո  

 
    


