
M-CHAT-R 

Та хүүхдийнхээ тухай дараах асуултуудад бүрэн хариулт өгнө уу. Та 
асуултын хариултыг сонгохдоо хүүхдийнхээ ихэвчлэн гаргадаг зан, үйлдлийн дагуу 
бөглөнө үү.   

1. Та өрөөний нөгөө талд байгаа зүйл рүү заахад, хүүхэд таны заасан зүйл рүү 
харж байна уу? (Жишээлбэл: Та ямар нэгэн тоглоомыг заахад хүүхэд тоглоом 
руу хардаг уу?) 

Тийм   Үгүй 
2. Та хүүхдээ дүлий байх вий хэмээн бодож байсан тохиолдол бий юу? 

Тийм   Үгүй 
3. Таны хүүхэд төсөөлөн тоглодог уу? (Жишээлбэл: хоосон аяганаас цай ууж 

байгаа мэт дүр үзүүлэх, утсаар ярих, хүүхэлдэйгээ хооллох гэх мэт) 
Тийм   Үгүй 

4. Таны хүүхэд аливаа зүйл рүү авирах дуртай юу (Жишээлбэл: гэрийн тавилга, 
шат, тоглоомын талбайн тоглоомууд)? 

Тийм   Үгүй 
5. Таны хүүхэд нүднийхээ ойролцоо хуруугаараа хэвийн бус үйлдэл үзүүлдэг үү 
       (жишээлбэл: нүднийхээ ойролцоо хуруугаа займчуулах)? 

    Тийм     Үгүй 
6. Таны хүүхэд авахыг хүссэн зүйлээ илэрхийлэхдээ хуруугаараа заадаг уу? 

(Жишээлбэл: өөрийх нь гар хүрэхээргүй газар байрлах тоглоом, хоол гэх мэт)  
    Тийм   Үгүй 

7. Таны хүүхэд сонирхсон зүйлсээ илэрхийлэхдээ хуруугаараа зааж, тухайн зүйл 
рүү таны анхаарлыг татдаг уу (Жишээлбэл: замаар явж байгаа том вагон эсвэл  
нисч байгаа онгоц зэргийг заах)? 

Тийм   Үгүй 
8. Таны хүүхэд бусад хүүхдүүдэд анхаарлаа хандуулах, тэднийг сонирхон хардаг 

уу (Жишээлбэл: таны хүүхэд бусад хүүхдүүдийг анхааралтай харах, тэдэн рүү 
харж инээх, тэдэнтэй тоглох гэж оролдох)? 

Тийм   Үгүй 
9. Таны хүүхэд танд үзүүлэх, харуулахаар аливаа зүйлсийг авчирж өгдөг үү 

(Жишээлбэл: чихмэл тоглоом, цэцэг, тоглоомон машин гэх зэрэг)? 
Тийм   Үгүй 

10. Та хүүхдээ нэрээр нь дуудахад танд хариу илэрхийлдэг үү (Жишээлбэл: тань 
руу харах, таньтай ярих, эсвэл таныг дуудах үед хийж байсан үйлдлээ болих)? 

								 Тийм		 	 Үгүй	
11. Хүүхэд рүүгээ инээмсэглэж харахад танруу хариу инээмсэглэдэг үү? 

Тийм   Үгүй 
12. Таны хүүхэд өдөр тутамд гардаг дуу чимээнд түүртдэг үү  (Жишээлбэл: тоос 

сорогч, чанга хөгжим дуугарахад уйлах, орилох)?  
Тийм   Үгүй 

13. Таны хүүхэд алхаж чадах уу? 
Тийм   Үгүй 

 
14. Та хүүхэдтэйгээ тоглох, ярих, хүүхдээ хувцаслах үед таны нүд рүү хардаг уу? 

Тийм   Үгүй 



15. Таны хийсэн үйлдлийг хүүхэд дуурайдаг уу (Жишээлбэл: Баяртай гэж гараараа 
даллах, алга даших, инээдтэй дуу авиа гаргах гэх мэт) 

Тийм   Үгүй 
16. Таныг өөр зүйлд анхаарлаа хандуулах үед хүүхэд таны харж байгаа зүйлийг 

харахаар өрөөг тойруулан хардаг уу? 
Тийм   Үгүй 

17. Хүүхэд өөрийхөө хийж байгаа зүйлийг таньд харуулахыг оролддог уу 
(Жишээлбэл: Намайг хардаа, энийг хараач гэх мэтээр)? 

Тийм   Үгүй 
18. Таны хүүхэд таны зааврыг биелүүлдэг үү (Жишээлбэл: Та гараараа 

үзүүлэлгүйгээр номоо сандал дээр тавь эсвэл даавуугаа надаа өг гэх зэрэг 
энгийн зааврууд өгөхөд биелүүлэх)? 

Тийм   Үгүй 
19. Ямар нэг шинэ зүйл тохиолдоход, хүүхэд таныг хэрхэн мэдэрч байгааг 

мэдэхийн тулд таны нүүр рүү хардаг уу (Жишээлбэл:  Ямар нэг танил бус дуу 
чимээ, эсвэл шинэ тоглоом авахыг хүсэхдээ таны нүүр рүү харах)? 

Тийм   Үгүй 
 

20.  Таны хүүхэд хөдөлгөөнт байдлаар тоглох  дуртай юу? (Жишээлбэл: Таны 
өвдгөн дээр үсрэх, савлах) 

Тийм   Үгүй 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1. Та өрөөний нөгөө талд байгаа зүйл рүү заахад, хүүхэд таны заасан зүйл 
рүү харж байна уу? 

 
 

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Тийм	

Та	хүүхдийнхээ	хэрхэн	хариу	
үзүүлдэг	талаар	жишээ	дурьдана	
уу?	(хэрэв	эцэг	эх	нь	ямар	нэг	
хариу	өгөхгүй	бол	доорх	
асуултыг	асуу.)	

Тэнцэх		асуултууд:	
Тухайн	зүйлийг	харах																					Тийм						Үгүй	
Тухайн	зүйлийг	заах																							Тийм						Үгүй	
Тухайн	зүйлийг	хараад,	ямар	нэг	зүйл	хэлэх	 	
	 	 																					Тийм							Үгүй	
Аав	ээжийг	хуруугаараа	заагаад	хараач	гэж	хэлэхэд	
тухайн	зүйл	руу	харах	уу	 	 	 	 																																													
Тийм						Үгүй	
	

Үгүй	

Таныг	аливаа	зүйлс	руу	заахад	
таны	хүүхэд	ихэвчлэн	ямар	хариу	

өгдөг	вэ	

Унах	асуултууд:	
Аав	ээжийгээ		үл	оошойх	 	
																																		Тийм										Үгүй	
Өрөөг	тойруулан	харах	
																																		Тийм									Үгүй	
Аав	ээжийхээ		хуруу	руу	харах	
																																		Тийм									Үгүй		

Зөвхөн	тэнцэх	
асуултуудад	Тийм	гэсэн	
хариулт	өгвөл	

Тэнцсэн	

Тэнцэх	болон	унах	аль	
аль	асуултанд	Тийм	гэж	
хариу	өгвөл	

Зөвхөн	унах	
асуултуудад	Тийм	гэсэн	
хариулт	өгвөл	

	

Дээрх	асуултуудаас	
алийг	нь	ихэвчлэн	
хийдэг	вэ?	

Тэнцэх	асуултуудын	
үйлдлийг	илүү	хийдэг	

Унах	асуултуудын	
үйлдлийг	илүү	хийдэг	

	

Тэнцсэн	

	

Унасан	

	

Унасан	



Хүүхэд...	
Ихэвчлэн	дуу	чимээг	анзаардаггүй	юу?						Тийм									Үгүй	
Ихэвчлэн	хүмүүсийг	анзаардаггүй	юу?							Тийм									Үгүй	

2.	Та	хүүхдээ	дүлий	байж	магадгүй	гэж	хэлсэн	байна.	Таныг	юу	ингэж	бодоход	хүргэсэн	
бэ?	

	 																																																														

	

	 							

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ХҮҮХЭД	БҮРЭЭС	АСУУХ	АСУУЛТ:	

	

	 	

Хоёуланд	нь	
Тийм	

Хоёуланд	нь	Үгүй	

	

Тэнцсэн	 Унасан	

Та	хүүхдийнхээ	сонсголыг	шалгуулж	байсан	уу?	

Тийм	 Үгүй	

Сонсголын	шалгалтын	хариу	ямар	байсан	бэ?	(Нэгийг	сонгох)	

Сонсгол	хэвийн	хүрээнд								
Сонсгол	хэвийн	хэмжээнээс	доогуур		
Шалгалтын	хариу	тодорхойгүй,	шийдвэрлэгдээгүй	



3.	Таны	хүүхэд	төсөөлөн	эсвэл	дүрд	орж	тоглодог	уу?	

	 	

Тийм	

	

Үгүй	

Та	хүүхдийнхээ	хэрхэн	төсөөлөн	тоглодог	
талаар	жишээ	дурьдана	уу?	(хэрэв	эцэг	эх	
нь	ямар	нэг	жишээ	дурьдахгүй	бол	доорх	
асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	асууна	уу)	

	

Таны	хүүхэд...	

Тоглоомон	аяганаас	юм	ууж	байгаа	юм	шиг	дүр	үзүүлдэг	үү?																																	Тийм										Үгүй	
Тоглоомон	халбага	сэрээгээр	хоол	идэж	байгаа	юм	шиг	дүр	үзүүлдэг	үү?												Тийм										Үгүй	
Утсаар	ярьж	байгаа	юм	шиг	дүр	үзүүлдэг	үү?																																																											Тийм										Үгүй	
Идэж	байгаа	хоолоороо	эсвэл	хоол	төсөөлөн	хүүхэлдэй	болон	
	чихмэл	тоглоомон	амьтдаа	хооллож	байгаа	мэт	тоглодог	уу?																															Тийм										Үгүй				
Машинаа	түрж	тоглохдоо	өөрөө	явж	байгаа	юм	шигээр	төсөөлдөг	үү?																		Тийм										Үгүй				
Өөрийгөө	робот,	онгоц,	баллетчин	зэргээр	төсөөлж,		
зүйлийнхээ	дүрд	орон	тоглож	байна	уу?																																																																				Тийм										Үгүй	
Тоглоомон	данхаа	цахилгаан	зуухан	дээр	тавьж	байгаа	юм	шиг	тоглодог	уу?							Тийм										Үгүй	
Хоол	хийж,	хутгаж	байгаа	юм	шиг	тоглодог	уу?																																																									Тийм										Үгүй	
Тоглоомын	баатар	эсвэл	хүүхэлдэйгээ	машинд	суулгаад	зорчигч	эсвэл		
Жолооч	болгон	тоглож	байна	уу?																																																																																Тийм										Үгүй	
Хивсээ	соруулах,	хогоо	шүүрдэж	байгаа	юм	шигээр	тоглож	байна	уу?																			Тийм										Үгүй	
Бусад	(тодорхой	хэлнэ	үү)																																																																																											Тийм										Үгүй		
	
___________________________________________________________________________________	

Аль	нэг	асуултанд	Тийм	гэж	
хариулбал	

Бүх	асуултанд	Үгүй	гэж	
хариулбал	

Унасан	Тэнцсэн	



4.	Таны	хүүхэд	аливаа	зүйлрүү	авирах	дуртай	юу?	

	 	

Тийм	 Үгүй	

Та	хүүхдийнхээ	авирах	дуртай	зүйлийн	талаар	
жишээ	дурьдана	уу?	(Хэрэв	эцэг	эх	нь	ямар	нэг	
жишээ	дурьдахгүй	бол	доорх	асуултуудыг	нэг	
бүрчлэн	асууна	уу)	

	

Таны	хүүхэд...	

Шат	уруу	авирах	дуртай	юу?																															Тийм										Үгүй	
Сандал		уруу	авирах	дуртай	юу?																								Тийм										Үгүй	
Тавилга	уруу	авирах	дуртай	юу?																								Тийм										Үгүй	
Тоглоомын	талбайн	ямар	нэг	хэрэгсэлрүү		
авирах	дуртай	юу?																																															Тийм										Үгүй	

Тэнцсэн	

	

Аль	нэг	асуултанд	Тийм	гэж	
хариулбал	

Бүх	асуултанд	Үгүй	гэж	
хариулбал	

Унасан	



5.	Таны	хүүхэд	нүднийхээ	ойролцоо	хуруугаараа	хэвийн		
					бус	үйлдэл	үзүүлдэг	үү?	

	

	 	Тийм	 Үгүй	

Ямар	хөдөлгөөн	хийдэг	талаар	жишээ	дурьдана	уу?	(	
Хэрэв	эцэг	эх	нь	ямар	нэг	жишээ	дурьдахгүй	бол	доорх	
асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	асууна	уу)	

	

Таны	хүүхэд...	
	
Гараа	хардаг	уу?								Тийм									Үгүй	
Нуугдаж	тоглохдоо	хуруугаа	
нүүрнийхээ	өмнө	хөдөлгөдөг	үү?	
		 	 	 	Тийм									Үгүй	

Таны	хүүхэд...	
	
Хуруунуудаа	нүднийхээ	өмнө		
ойрхон	авчирч	ганхуулж,		
хөдөлгөж	байна	уу?																					Тийм										Үгүй	
Гараа	өргөөд	нүднийхээ		
урд	барьж	байна	уу?																				Тийм									Үгүй	
Гарын	хаа	ар	талыг	нүднийхээ		
урд	барьж	байна	уу?																				Тийм									Үгүй	
Нүүрний	яг	урд	гараа	авчран	
алгаа	ташиж	байна	уу?																Тийм									Үгүй	
Бусад	(тодорхой	хэлнэ	үү)											Тийм									Үгүй	
________________________________________	Дээрх	асуултуудын	аль	нэгэнд	Тийм	

гэж	хариулбал	

Дээрх	асуултуудад	
бүгдэнд	нь	Үгүй	гэж	
хариулбал	

Аль	нэгэнд	нь	Тийм	
гэж	хариулбал	

Энэ	үзэгдэл	7	хоногт	2-с	олон	
удаа	тохиолддог	уу?	

Үгүй	 Тийм	

Унасан	

Тэнцсэн	

Тэнцсэн	



6.	Таны	хүүхэд	авахыг	хүссэн	зүйлээ	илэрхийлэхдээ	хуруугаараа	заадаг	уу	?	 	

Тийм	 Үгүй	

Тэнцсэн	 Таны	хүүхэд	хүссэн	зүйлээ	авмаар	байгаагаа	
хэрхэн	илэрхийлдэг	вэ	жишээ	дурьдана	уу?	(	
Хэрэв	эцэг	эх	нь	ямар	нэг	жишээ	дурьдахгүй	бол	
доорх	асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	асууна	уу)	

	

Таны	хүүхэд...	

Юмсыг	авахдаа	гартаа	барьж	авч	байнха	уу?																				Тийм					Үгүй	
Авахыг	хүссэн	юмруугаа	таныг	чиглүүлж	байна	уу?										Тийм					Үгүй	
Өөрөө	авахыг	оролдож	байна	уу?																																							Тийм					Үгүй	
Хүссэн	зүйлээ	ямар	нэг	дуу	авиа	болон	үгээр		
Илэрхийлж	байна	уу?																																																												Тийм				Үгүй	

Дээрх	асуултуудын	аль	нэгэнд	
Тийм	гэж	хариулбал	

	

Дээрх	асуултуудад	бүгдэнд	
нь	Үгүй	гэж	хариулбал	

	

Надад	харуулаач	гэж	хэлсэн	
тохиолдолд	хуруугаараа	зааж	
байна	уу?	

Тийм	 Үгүй	 Унасан	

Тэнцсэн	



7.	Ярилцлага	авч	байгаа	хүн	6-р	асуултыг	эхлээд	асуусан	бол	эндээс	эхлэнэ	үү:	Бид	сая	
авахыг	хүссэн	юмаа	асуухдаа	заадаг	талаар	ярилцсан,	тэгвэл	таны	хүүхэд	сонирхож	
байгаа	зүйлээ	тантай	хуваалцахын	тулд	хуруугаараа	зааж		танд	харуулж	байна	уу?	

	

	

	 	

Тийм	 Үгүй	

Танд	сонирхуулах	гэж	хуруугаараа	
заадаг	бол	жишээ	дурьдана	уу?	(Хэрэв	
эцэг	эх	нь	ямар	нэг	жишээ	дурьдахгүй	
бол	доорх	асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	
асууна	уу)	

	

Таны	хүүхэд	ямар	нэг	сонирхолтой	зүйл	танд	
харуулахыг	хүсч	байсан	уу?	

Тэнгэрт	нисэж	байгаа	онгоц?										Тийм						Үгүй	
Зам	дээр	явж	байгаа	машин											Тийм						Үгүй	
Газар	байгаа	шавж?																								Тийм						Үгүй	
Гадаа	байгаа	амьтан?																					Тийм						Үгүй	

Аль	нэгэнд	нь	Тийм	гэсэн	бол	

Бүх	асуултанд	Үгүй	гэж	
хариулсан	бол	

Таны	анхаарлыг	тэр	зүйл	дээр	татахын	тулд	яадаг	вэ?	нэг	
хуруугаараа	заадаг	уу?	

Унасан	

Тийм	 Үгүй	

Тусламж	авахын	тулд	биш	яг	
сонирхуулж	буй	зүйлээ	харуулж	
байна	уу?		 Үгүй	

	

Унасан	

Тийм	бас	сонирхуулж	бас	тусламж	авахын	тулд	харуулж	байвал	

Тэнцсэн	



8.	Таны	хүүхэд	бусад	хүүхдүүдийг	сонирхож	байна	уу?	

	

	

	 	

Тийм	 Үгүй	

Таны	хүүхэд	өөрийн	ах,	эгчээс	бусад	
хүүхдүүдийг	сонирхож	байна	уу?	

Тийм	 Үгүй	

Дэлгүүр,	тоглоомын	талбай	зэрэг	
газруудад	явж	байхдаа	бусад	хүүхдэд	
хариу	үйлдэл	үзүүлж	байна	уу?		

Тийм	 Үгүй	Хэрхэн	хариу	үйлдэл	үзүүлдэг	
вэ?	(Хэрэв	эцэг	эх	нь	ямар	нэг	
жишээ	дурьдахгүй	бол	доорх	
асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	асууна	
уу)	

	

Таны	хүүхэд	

Бусад	хүүхдүүдтэй	тоглож	байна	уу?																		Тийм						Үгүй	
Бусад	хүүхдүүдтэй	ярилцаж	байна	уу?															Тийм						Үгүй	
Шулганаж	дуу	авиа	гаргаж	байна	уу?																	Тийм						Үгүй	
Бусад	хүүхдүүдийг	харж	байна	уу?																					Тийм						Үгүй	
Бусад	хүүхдүүдрүү	харж	инээж	байна	уу?										Тийм						Үгүй	
Уулзаад	эхлээд	ичээд		
дараа	нь	инээж	байна	уу?																																				Тийм						Үгүй	
Бусад	хүүхдүүдийн	тухай	сонирхон	
	хүлээн	авч	байна	уу?																																											Тийм						Үгүй	
	

Бүх	асуултанд	
Үгүй	гэж	
хариулбал	

Унасан	

Аль	нэг	асуултанд	Тийм	гэж	
хариулбал	

Таны	хүүхэд	цаг	хугацааныхаа	талаас	
илүү	хувийг	бусад	хүүхдэд	хариу	
үйлдэл	үзүүлж	өнгөрөөж	байна	уу?	

Тийм		 Үгүй		

Тэнцсэн	 Унасан	

Тэнцсэн	



9.	Таны	хүүхэд	таньд	үзүүлэх,	харуулахаар	аливаа	зүйлсийг	таньд	авчирж	өгдөг	үү?	
Зөвхөн	тусламж	хүсэх	биш	сонирхуулах	зорилгоор?	

	

	 	Тийм	 Үгүй	

Таны	хүүхэд	танд	үзүүлж,	
харуулах	гэж	авчирдаг	
зүйлсийн	талаах	жишээ	
дурьдана	уу?	(Хэрэв	эцэг	эх	
нь	ямар	нэг	жишээ	
дурьдахгүй	бол	доорх	
асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	
асууна	уу)	

Таны	хүүхэд	танд	ямар	нэг	зүйл	авчирч	өгдөг	үү?	

Тоглоом	эсвэл	зураг	танд		
харуулах	гэж	авчирдаг	уу?																																								Тийм						Үгүй	
Зураг	зурж	дуусаад	авчирч	үзүүлдэг	үү?																	Тийм						Үгүй	
Түүсэн	цэцгээ	танд	үзүүлэх	гэж	авчирдаг	уу											Тийм						Үгүй	
Өвсөн	дээрээс	олсон	шавжаа	үзүүлдэг	үү?													Тийм						Үгүй	
Тоглоомоо	өрчихөөд	танд	үзүүлдэг	үү?																			Тийм						Үгүй	
Бусад	(тодорхой	хэлнэ	үү?)																																						Тийм						Үгүй	
____________________________________________________________
__________________________________	

Аль	нэг	асуултанд	
Тийм	гэж	хариулбал	

	

Бүх	асуултанд	Үгүй	
гэж	хариулбал	

	

Дээрх	асуултуудад	тусламж	
хүсэх	зорилгоор	биш	танд	
харуулах	гэж	авчирсан	уу?		

Тийм	 Үгүй	 Унасан	

Тэнцсэн	



10.	Та	хүүхдээ	нэрээр	нь	дуудахад	хариу	үйлдэл	үзүүлдэг	үү?		

	

	

	 	

Тийм	 Үгүй		

Нэрээр	нь	дуудахад	ямар	хариу	
үйлдэлл	үзүүлдэг	вэ	жишээ	дурьдана	
уу?	(Хэрэв	эцэг	эх	нь	ямар	нэг	жишээ	
дурьдахгүй	бол	доорх	асуултуудыг	
нэг	бүрчлэн	асууна	уу)	

	

Тэр	ямар	нэг	сонирхолтой	хөгжилтэй	зүйл	оролцоогүй	
байгаа	үед	нэрээр	нь	дуудахад	ямар	хариу	үйлдэл	
үзүүлдэг	вэ?	(Хэрэв	эцэг	эх	нь	ямар	нэг	жишээ	дурьдахгүй	
бол	доорх	асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	асууна	уу)	

	

Таны	хүүхэд...	(тэнцэх	асуултууд)	
	
Эргэж	хардаг	уу?																					Тийм						Үгүй	
Ярих	эсвэл	шулганадаг	уу?				Тийм						Үгүй	
Хийж	байгаа	зүйлээ		
зогсоодог	уу?																											Тийм						Үгүй	

Таны	хүүхэд...	(унах	асуултууд)	

Хариу	өгдөггүй	юу?																																							Тийм						Үгүй	
Сонсож	байгаа	санагдах		
боловч	тоохгүй	байна	уу?																												Тийм						Үгүй	
Зөвхөн	өөдөөс	нь	харж	байгаад		
дуудах	тохиолдолд	хариулж	байна	уу?						Тийм						Үгүй	
Зөвхөн	биед	нь	хүрсэн	тохиолдол		
хариу	үзүүлж	байна	уу?																															Тийм						Үгүй	

Зөвхөн	тэнцэх	
асуултанд	Тийм	гэж	
хариулбал	

Тэнцэх	болон	унах	асуултуудад	аль	алинд	нь	
Тийм	гэж	хариулсан	бол	

Зөвхөн	унах	
асуултанд	Тийм	гэж	
хариулбал	

	

Дээрх	хариу	үйлдлээс	алийг	нь	ихэвчлэн	
хийдэг	вэ?		

Тэнцсэн	 Унасан	
Тэнцэх	хариу	
үйлдлүүдийг		

Унах		хариу	
үйлдлүүдийг	



11.		Хүүхэд	рүүгээ	инээмсэглэж	харахад	танруу	хариу	инээмсэглэдэг	үү?	
	
	
	

	 	
Тийм	 Үгүй	

Таны	хүүхдийг	юу	инээлгэдэг	вэ?	(Хэрэв	эцэг	эх	
нь	ямар	нэг	жишээ	дурьдахгүй	бол	доорх	
асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	асууна	уу)	

	

Таны	хүүхэд...	(тэнцэх	асуултууд)	
	
Таныг	инээхэд	инээдэг	үү?							Тийм						Үгүй	
Таныг	өрөөнд	орж	ирэхэд	
	инээдэг	үү?																															Тийм						Үгүй	
Таныг	холдож	явчаад	буцаж		
ирэхэд	инээдэг	үү?																			Тийм						Үгүй	

Таны	хүүхэд...	(унах	асуултууд)	

Дандаа	инээж	байдаг	уу?																								Тийм						Үгүй	
Таны	хүүхэд	дуртай	тоглоом		
эд	зүйлээ	хараад	инээдэг	үү?																	Тийм						Үгүй	
Ганцаараа	эсвэл	юу	ч	тохиолдоогүй		
инээдэг	үү?																																															Тийм						Үгүй	

Зөвхөн	тэнцэх	
асуултанд	Тийм	гэж	
хариулбал	

	

Зөвхөн	унах	асуултанд	
Тийм	гэж	хариулбал	

	
Тэнцэх	болон	унах	асуултуудад	аль	алинд	нь	
Тийм	гэж	хариулсан	бол	

	

Дээрх	хариу	үйлдлээс	алийг	нь	ихэвчлэн	
хийдэг	вэ?		

	

Тэнцсэн	

	

Унасан	

	

Тэнцэх	хариу	
үйлдлүүдийг		

	

Унах		хариу	
үйлдлүүдийг	

	

Тэнцсэн	



12.	Таны	хүүхэд	өдөр	тутамд	гардаг	дуу	чимээнд	түүртдэг	үү	?	
	
	

Тийм	 Үгүй	

Таны	хүүхэд	доорх	дуу	чимээнд	сөрөг	хариу	үзүүлдэг	үү?	

Угаалгын	машин?																																											Тийм						Үгүй		
Хүүхдүүд	уйлах?																																													Тийм						Үгүй	
Тоос	сорогч?																																																			Тийм						Үгүй	
Үсний	сэнс?																																																					Тийм						Үгүй	
Замын	дуу	чимээ?																																										Тийм						Үгүй	
Хүүхдүүд	чарлаж,	хашгирах?																								Тийм						Үгүй	
Чанга	хөгжим?																																																Тийм						Үгүй	
Утас,	хаалганы	хонх	дугарах?																							Тийм						Үгүй	
Дэлгүүр,	хоолны	газар	гэх	мэт		
чимээтэй	орчин?																																												Тийм						Үгүй	
Бусад	(тодорхой	хэлнэ	үү?)																											Тийм						Үгүй	
________________________________________________	

Тэнцсэн	

2	ба	түүнээс	дээш	
асуултанд	Тийм	гэж	
хариулсан	бол	

Таны	хүүхэд	энэхүү	дуу	чимээнд	ямар	
зан	байдал	үзүүлдэг	вэ?	(Хэрэв	эцэг	эх	нь	
ямар	нэг	жишээ	дурьдахгүй	бол	доорх	
асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	асууна	уу)	

	

Таны	хүүхэд...	(тэнцэх	асуултууд)	
	
Тайвнаар	гараа	чихэн		
дээрээ	тавьдаг	уу?																												Тийм						Үгүй	
Энэ	дуу	чимээ	таалагдахгүй		
байгааг	танд	хэлдэг	үү?																				Тийм						Үгүй	

Таны	хүүхэд...	(унах	асуултууд)	

Орилдог	уу	?																																						Тийм						Үгүй	
Уйлдаг	уу?																																										Тийм						Үгүй	
Хямарч	чихээ	дардаг	уу?																		Тийм						Үгүй	

Зөвхөн	тэнцэх	
асуултанд	Тийм	гэж	
хариулбал	

	

Зөвхөн	унах	асуултанд	
Тийм	гэж	хариулбал	

	

Тэнцэх	болон	унах	асуултуудад	аль	алинд	нь	
Тийм	гэж	хариулсан	бол	

	

Дээрх	хариу	үйлдлээс	алийг	нь	ихэвчлэн	
хийдэг	вэ?		

	

Тэнцсэн	

	

Тэнцэх	хариу	
үйлдлүүдийг		

	

Унах		хариу	
үйлдлүүдийг	

	
Унасан	
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13.	Таны	хүүхэд	алхаж	чадах	уу?	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Тийм	 Үгүй	

Ямар	нэг	зүйл	барихгүйгээр	алхаж	
байна	уу?	

Тийм	 Үгүй	 Унасан	

Тэнцсэн	



14.	Та	хүүхэдтэйгээ	тоглох,	ярих,	хүүхдээ	хувцаслах	үед	таны	нүд	рүү	хардаг	уу?	

	

	

	 	

Тийм	 Үгүй	

Хэзээ	таны	нүдрүү	эгцэлж	хардаг	
талаар	жишээ	дурьдана	уу?	(Хэрэв	
эцэг	эх	нь	ямар	нэг	жишээ	
дурьдахгүй	бол	доорх	асуултуудыг	
нэг	бүрчлэн	асууна	уу)	

		

	

Таны	хүүхэд	нүдрүү	чинь...	
Ямар	нэг	юм	хэрэгтэй	болсон		
үед	хардаг	уу	?																																										Тийм						Үгүй	
Түүнтэй	тоглож	байхад	хардаг	уу?											Тийм						Үгүй	
Хооллож	байхад	хардаг	уу?																					Тийм						Үгүй	
Живхийг	нь	сольж	байхад	хардаг	уу?						Тийм						Үгүй	
Үлгэр	уншиж	өгч	байхад	хардаг	уу?									Тийм						Үгүй	
Түүнтэй	ярьж	байхад	хардаг	уу?														Тийм						Үгүй	
	Тийм	 Үгүй	

Тэнцсэн	

2	ба	түүнээс	олон	
асуултанд	Тийм	гэж	
хариулбал	

Тийм	

Таны	хүүхэд	өдөр	бүр	нүдрүү	чинь	
хардаг	уу?		

Ганцхан	асуултанд	
тийм	гэж	хариулбал	

Бүх	асуултанд	үгүй	
гэж	хариулбал	

Бүх	л	өдрийн	турш	хүүхэдтэйгээ	хамт	байхад	доод	
тал	нь	5	удаа	таны	нүдрүү	хардаг	уу?		

Тэнцсэн	

Унасан	Үгүй	

Тэнцсэн	 Үгүй	Тийм	

	

Унасан	



15.	Таны	хийсэн	үйлдлийг	хүүхэд	дуйрайдаг	уу?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Тийм	

Зарим	дурайж	хийдэг	үйлдээс	
нь	жишээ	дурьдана	уу?	(Хэрэв	
эцэг	эх	нь	ямар	нэг	жишээ	
дурьдахгүй	бол	доорх	
асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	
асууна	

Унасан	Тэнцсэн	

Нэг	эсвэл	ямар	ч	
асуултанд	Тийм	гэж	
хариулаагүй	бол	

2	ба	түүнээс	дээш	
асуултанд	тийм	
гэж	хариулбал		

Таны	хийсэн	доорх	үйлдлүүдийг	дуурайдаг	уу?			
	
Хэлээ	гаргах?																																																				Тийм						Үгүй	
Хөгжилтэй	дуу	авиа	гаргах?																													Тийм						Үгүй	
Байртай	гэж	даллах?																																								Тийм						Үгүй	
Алгаа	таших?																																																				Тийм						Үгүй	
Чшшш	гээд	хуруугаа	урууландаа	хүргэх?							Тийм						Үгүй	
Үнсэлт	илгээх?																																																		Тийм						Үгүй	
Бусад	(тодорхой	хэлнэ	үү?)																													Тийм						Үгүй	
_________________________________________________	
	

Үгүй	



16.	Та	өөр	зүйл	харахын	тулд	толгойгоо	эргүүлэхэд	хүүхэд	тань	дагаж	тэр	зүгрүү	хардаг	
уу?		

	 	

Тийм	

Дээрх	хариу	үйлдлээс	
алийг	нь	ихэвчлэн	хийдэг	
вэ?		

	

Тэнцэх	болон	унах	асуултуудад	аль	
алинд	нь	Тийм	гэж	хариулсан	бол	

	

Зөвхөн	унах	
асуултанд	Тийм	гэж	
хариулбал	

	

Зөвхөн	тэнцэх	
асуултанд	тийм	гэж	
хариулбал	

Таны	хүүхэд	(унах	асуултууд)	

Таныг	тоохгүй	байна	уу?														Тийм						Үгүй	
Таны	царайруу	харж	байна	уу?			Тийм						Үгүй	

Таны	хүүхэд...	(тэнцэх	асуултаад)	

Таны	харж	байгаа	зүйлрүү		
харж	байна	уу?																																		Тийм						Үгүй	
Таны	харж	байгаа	зүйлрүү	
зааж	байна	уу?																																		Тийм						Үгүй	
Таны	харж	байгаа	зүйлийг	
	хайж	байна	уу?																																	Тийм						Үгүй	
	
	

Таныг	өөр	зүйлрүү	харахад	хүүхэд	тань	юу	
хийж	байдаг	вэ?	(Хэрэв	эцэг	эх	нь	ямар	нэг	
жишээ	дурьдахгүй	бол	доорх	асуултуудыг	
нэг	бүрчлэн	асууна	

	

Тэнцсэн	

Үгүй	

Унасан	

Унах					хариу	
үйлдлүүдийг		

	

Тэнцэх	хариу	
үйлдлүүдийг		

	
Тэнцсэн	



17.	таны	хүүхэд	анхаарлыг	тань	өөр	дээрээ	татахыг	оролдож	байна	уу?	

	

	

	 	
Тийм	

Таны	ахнаардаг	хэрхэн	татахыг	оролддог	
талаар	жишээ	дурьдана	уу?	(Хэрэв	эцэг	эх	нь	
ямар	нэг	жишээ	дурьдахгүй	бол	доорх	
асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	асууна	уу)	

Унасан	Тэнцсэн	

Бүх	асуултанд	үгүй	
гэж	хариулбал		

Аль	нэг	асуултанд	Тийм	
гэж	хариулбал	

Таны	хүүхэд...	

Тэрийг	хардаа	эсвэл	намайг	хардаа	гэж	хэлдэг	үү?																												Тийм						Үгүй	
Хийж	байгаа	зүйлээ	харуулахыг	оролдон	шулганаж	
	эсвэл	дуу	авиа	гаргаж	байна	уу?																																																										Тийм						Үгүй	
Магтаал	эсвэл	санал	авахын	тулд	танруу	хардаг	уу?																									Тийм						Үгүй	
Таныг	хараад	бвал	бас	үргэлжлүүлэн	хардаг	уу?																																Тийм						Үгүй	
Бусад	(тодорхой	хэлнэ	үү?)																																																																			Тийм						Үгүй	
________________________________________________	

Үгүй	

	



18.	Та	хүүхэддээ	ямар	нэг	зүйлд	даалгахад	ойлгож	байна	уу?		

	

	

	 	

Тийм	

Та	түүнийг	ойлгосныг	хэрхэн	мэддэг	талаар	
жишээ	дурьдана	уу?		

Тэнцсэн	

Хэрвээ	жишээ	нь	хүүхдийг	
энгийн	даалгаварыг	дохио	
зангаагүй	ойлгож	байгааг	
нотолж	чадахгүй	байвал	

Хэрвээ	жишээ	нь	
хүүхдийг	энгийн	
даалгаварыг	дохио	
зангаагүй	ойлгож	
байгааг	нотолж	
байвал	 Оройн	хоолны	

цагаар	ширээн	дээр	
хоол	бэлэн	болсон	
үед	хүрч	ирээд	суу	
гэж	хэлэхэд	
биелүүлж	байна	уу?	

Үгүй	 Тийм	

Унасан	

Тэнцсэн	

Бүх	асуултанд	
үгүй	гэж	
хариулбал		

Аль	нэгэнд	нь	
тийм	гэж	
хариулбал	

Даалгаварын	үед	дохио	зангаа	үзүүлээгүй	
тохиолдолд	биелүүлж	байна	уу?		
(тийм	гэсэн	асуулт	авах	хүртэл	эсвэл	бүх	асуултыг	
асуух)																																			
1.	Надад	гутлаа	харуулаач	гэж	ямар	нэг	дохио	зангаа	
үзүүлэхгүй,	гуталруу	заахгүй,	ямар	нэг	санаа	өгөхгүй	
(гадаа	гарахаа	эсвэл	хувцас	өмсөөгүй	байхад)	асууж	
байхад	гутлаа	харуулж	байна	уу?																																											
Тийм						Үгүй	
2.	Надад	хөнжил	авчраад	өгөөч	гэж	дохио	зангаа	
үзүүлэхгүй,	заахгүй,	санаа	өгөхгүйгээр	асуухад	авчирч	
өгч	байна	уу?																								Тийм						Үгүй	
3.	Номыг	сандал	дээр	тавьчих	гэж	дохио	зангаа	
үзүүлэхгүй,	заахгүй,	санаа	өгөхгүйгээр	асуухад	тавьж	
байна	уу?																																Тийм						Үгүй	

Үгүй	 Тийм	

Даалгаварын	үед	дохио	зангаа	ашиглан	
үзүүлэхэд	биелүүлж	чадаж	байна	уу?	
Жишээлбэл	та	гарахаар	бэлдээд	хувцаа	өмссөн	
байхдаа	гутлаа	аваад	ирээ	гэхэд	биелүүлж	
чадаж	байна	уу?		

Үгүй	



19.	таны	хүүхэд	ямар	нэг	шинэ	зүйл	тохиолдох/болоход	таныг	хэрхэн	мэдэрч	байгааг		
мэдэхийн	тулд	нүүр	рүү		чинь	хардаг	уу?	

	

	 	
Тийм	

Тэнцсэн	

Тэнцсэн	 Унасан	

Тийм	 Үгүй	

Хүүхэд	тань	зарим	танил	биш	эсвэл	бага	зэрэг	
аймар	зүйлсдээ	нүүр	тулахдаа	танруу	хардаг	
уу?	

Тэнцсэн	 Тийм	 Үгүй	

Танихгүй	хүн	ойртож	
ирэхэд	хүүхэд	тань	танруу	
хардаг	уу?	

Үгүй	Тийм	

Таны	хүүхэд	ямар	нэг	аймар	дуу	чимээ	
сонсоод	хариулахаасаа	өмнө	таны	
царайруу	хардаг	уу?		

Үгүй	



20.	Таны	хүүхэд	хөдөлгөөнт	байдлаар	тоглох		дуртай	юу?	

	

	

	

Тийм	

Хүүхэд	тань	үсрэх	эсвэл	савлах	дуртай	
байна	уу?	

Тэнцсэн	

Тийм	 Үгүй	

Унасан	Тэнцсэн	

Бүх	асуултанд	үгүй	
гэж	хариулбал	

Аль	нэг	асуултанд	тийм	гэж	
хариулбал		

Таны	хүүхэд...	
	
Хөгжилдөн	инээж	эсвэл	инээмсэглэж	байна	уу?																							Тийм						Үгүй	
Ярьж	эсвэл	шулганаж	байна	уу?																																																	Тийм						Үгүй	
Гараас	нь	хөтлөн	дахин	хийхийг	хүсэж	байна	уу?																					Тийм						Үгүй	
Бусад	(тодорхой	дурьдана	уу?)																																																			Тийм						Үгүй	
_______________________________________________________________	
	

Таныг	үсэрч	эсвэл	савлах	үед	хүүхэд	чинь	
хэрхэн	хүлээн	авч	байна	вэ?	(Хэрэв	эцэг	эх	нь	
ямар	нэг	жишээ	дурьдахгүй	бол	доорх	
асуултуудыг	нэг	бүрчлэн	асууна	уу)	

	

Үгүй	


