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سعي كنيد تمامي  لطفالطفاًدر سواالت زير مواردي را كه معموالً فرزندتان را در آن حاالت مي بينيد مشخص كنيد .

سوالها را پاسخ دهيد . اگر رفتاري را به ندرت مي بينيد(مثالً ، فقط يك يا دو بار آن را مشاهده كرده ايد ) آن را در 

 نظر نگيريد.

 
ي مشابه باال و پايين برده مي شود بازيهايا  آيا كودك شما از اينكه روي زانوي شما تاب داده و -1

 لذت مي برد؟  با آن
 خير              بلي  

 بلي                خير آيا كودكتان به ساير كودكان عالقه نشان مي دهد؟ -2

 بلي                خير آيا كودكتان از باال رفتن از اشياء لذت مي برد ؟ مثال باال رفتن از پله ها را دوست دارد؟ -3

 بلي                خير آيا كودكتان از بازي هايي مانند دالي و بگرد و پيدا كن لذت مي برد؟ -4

آيا كودكتان تا كنون شي و يا فعاليتي را بازنمايي و يا وانمود كرده است ؟ (مثال عروسك را -5

مانند كودك در آغوش بگيرد و يا وانمود كند كه دارد با تلفن صحبت مي كند و يا موارد مشابه با 

 آن ) 

 بلي                خير

 بلي                خير آيا كودكتان تاكنون براي درخواست شي و يا چيزي از انگشت اشاره استفاده كرده    است ؟ -6

آيا كودكتان تا كنون براي اشاره به شيئي كه برايش جالب است از انگشت اشاره استفاده كرده -7

 است ؟ 
 بلي                خير

آيا كودك شما مي تواند با اسباب بازي هاي كوچك مثل (ماشين و بلوك) بصورت مناسبي بازي -8

 بلي                خير كند بدون اينكه فقط آنها را در دهان بگذارد يا در دستش بي هدف بازي دهد يا بيندازد ؟ 

 بلي                خير آيا كودك شما تا كنون چيزي را آورده است كه به شما (والدين )نشان دهد ؟ -9

 بلي                خير آيا كودكتان مي تواند بيش از يك يا دو ثانيه به چشمان شما نگاه كند ؟ -10

حساس است (مثال آيا كودك شما تا كنون به نظر رسيده است كه به صدا بيش از اندازه -11

 "برعكس"گوشهايش را بگيرد)؟
 بلي                خير

 بلي                خير آيا كودك شما در پاسخ به ديدن صورت شما و يا لبخند شما لبخند مي زند ؟-12

 بلي                خير آيا كودكتان از شما تقليد مي كند (مثال شما شكلكي دربياوريد و كودكتان از آن تقليد كند)؟ -13

 بلي                خير آيا كودك شما در صورت صدا كردن اسمش ، به آن پاسخ مي دهد ؟ -14

اگر به اسباب بازي خاصي كه در گوشه اي از اتاق قرار دارد اشاره كنيد،  آيا كودكتان به آن -15

 نگاه مي كند ؟ 
 بلي                خير

 بلي                خير آيا كودكتان راه مي رود ؟ -16



 بلي                خير آيا كودكتان به چيزي كه شما نگاه مي كنيد ، نگاه مي كند؟ -17

آيا كودكتان با انگشتانش حركات عجيب و غريبي را در جلوي صورتش انجام مي دهد ؟ -18

 "برعكس"
 بلي                خير

 بلي                خير آيا كودك شما سعي مي كند كه توجه شما را به فعاليتي كه انجام مي دهد ، جلب كند؟ -19

 بلي                خير "برعكس"آيا تاكنون شك كرده ايد كه شايد كودك شما ناشنوا باشد؟ -20

خير     بلي            ساير افراد را متوجه مي شود؟  آيا كودكتان صحبت-21  

آيا كودك شما گاهي بدون هدف خيره مي شود و يا بدون هدف و سرگردان مي -22

 "برعكس"گردد؟
 بلي                خير

آيا هنگامي كه كودكتان به مورد ناآشنائي برخورد مي كند ، به چهره شما نگاه مي كند تا -23

 واكنش شما را ببيند؟  
 بلي                خير

  نهاييامتياز 

 

 1999دايانا روبينز، دبرافين و مريان بارتون 

مشخص شده اند (چهار  "برعكس"يك امتياز بدهيد به غير از مواردي كه در متن با كلمه  "خير "تذكر: در هر يك از سواالت به پاسخ هاي 

 امتياز مي گيرند.   "بلي"هاي  ) و در اين چهار مورد پاسخ 11٬18،20٬22سوال 

 اند) و يا سه مورد از موارد غير بحراني براي ارجاع كودك براي تشخيص كافي است. دار شده فوق خطوجود دو مورد از موارد بحراني (در متن 

 2012ويرايش شده در سال  -2007ترجمه سيد علي صمدي 

 

 


