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   اهميت غربالگري و پايش تكامل

شيرخواران و . توجهي بر تكامل كودك دارد ثير قابل أوضعيت زندگي در طول دوران شيرخواري و ابتداي كودكي ت  
تكامل مطلوب و مناسبي داشته باشند   كه براي آن محيطي هستند يا ) جسماني ( زيكي كودكاني كه داراي مشكالت في

 شوند خير تكامل دچار ميأنسبت به ساير اطفال بيشتر به اختالالت تكامل يا ت اين كودكان . اي هستند نيازمند توجه ويژه
ها  ، شنوايي و بينايي در آنهاي حركتي، ذهني، گفتاري درجات مختلفي از معلوليت ساز بروز انواع و و اين امر خود زمينه

خير أها و انجام مداخالت بموقع، از بروز ت اين امر الزم است با تشخيص زودرس مشكالت آن براي پيشگيري از . شود مي
كودكاني كه روند تكاملي  ،يك برنامه غربالگري مناسببا اين است كه  ماهدف . يا اختالل تكامل جلوگيري كنيم

با مداخله به موقع در جهت اصالح يا كاهش مشكالت اين كودكان  يمتا بتوان دهيمتر تشخيص  طبيعي دارند را سريعغير
  .كنيماز بروز معلوليت پيشگيري  و نهايتاً برداريمگام 

 ابزار غربالگري تكامل كودكان   

ماهگي III  ASQ 2در( استماهگي  60تا  4از گروه سني مختلف   19پرسشنامه براي 19حاوي ASQ  غربالگرآزمون 
در سال اول انجام غربالگري با اين تست  فواصل .شود مي تكميل والدين يا مراقب كودك كه توسط  )هم اضافه شده است

 24،36،33،30،27يكبار  ماه 3ماهگي، در سال سوم هر  24،22،20،18،16،14،12،10،8،6،4 بار  ماه يك 2 و دوم هر

ها  در اغلب موارد اين پرسشنامه. است ماهگي 36،60،54،48،42يكبار ماه  6چهارم و پنجم هر و در سال ماهگي 
ز دارند از كودكان سالم جدا هاي بيشتر يا مداخالت درماني زودرس نيا ني را كه به ارزيابيخوارا ي شيرخوبه توانند ب مي

تكامل كودك نوشته شده و در آن  است كه به زبان ساده در مورد حيطه 5در  سوال  30هر پرسشنامه حاوي . كنند
 5االت هر پرسشنامه به ؤس. تر مرتب شده است هاي سخت تر به فعاليت هاي آسان يتبه ترتيب از فعال هر حيطه االتؤس

 : كه عبارتند از است حيطه تكاملي تقسيم شده 
 ها درك معني گفتهگوش كردن و  دهان، وردن از آغون كردن، صدا درآ: مانند برقراري ارتباط حيطه.   1
 حركات تنه، بازوان و پاها : مانند حيطه حركات درشت.   2
 حركات ظريف دست و انگشتان : مانند حيطه حركات ظريف.   3
  ....كارهاي اجتماعي مثل بازي در جمع، بازي با اسباب بازي و ،بازي هاي فردي: مانند اجتماعي -حيطه فردي .   4
 ها  يادگيري و بازي با اسباب بازي : مانند حيطه حل مشكل. 5
 . شده است كلي والدين درنظر گرفته براي كسب نظرات  "كلي موارد" بخش به نامهر پرسشنامه يك  انتهاي در 
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 ASQهاي پرسشنامه  هاي سؤاالت هر يك از حيطه ويژگي

 .دهد ال قرار ميؤشاخص تكاملي مهمي را مورد س  -1
و در مورد را مطرح كرده ) ضريب تكاملي متوسط(100تا  75سني با ضريب تكاملي رفتار مناسب كودكان آن گروه  -2

 .نمايد ال ميؤكودك مورد نظر س
 . ال و امكان مشاهده رفتار مورد نظر در كودك براي والدين راحت باشدؤسعي شده درك س ،الؤدر طرح هر س  -3
بتوانند متوجه معني آن از كلماتي استفاده شده كه افرادي با سطح سواد پنجم ابتدايي پرسشنامه در طراحي متن   -4

 .االت را بهتر درك كنندؤضيحات كافي داده شده تا والدين سجا الزم بوده توهر . شوند
 . تر نمايد ال را روشنؤر كوچكي هم اضافه شده تا مفهوم سال تصويؤدر هر جا ممكن بوده در كنار هر س -5 
 . ال گنجانده شده استؤهايي از رفتار مورد نظر در س كه الزم و امكان پذير بوده مثال در جاهايي  -6

 :براي كدام كودكان انجام مي شود ASQتست غربالگري تكامل   

ماهگي به 12ماهگي و يا تزريق واكسيناسيون  12هاي روتين  كودكاني كه براي دريافت مراقبت( ماهه 12كودكان  .1

 )اند اه يا خانه بهداشت مراجعه كردهبهداشتي درماني، پايگمركز 

بر اساس بوكلت چارت كودك سالم  ماهگي 60هاي روتين تا  مراقبتبراي كليه كودكاني كه در زمان انجام  .2

مرتبط با سن كودك تكميل گرديده و  ASQنيازمند ارجاع هستند پرسشنامه ) بخش ارزيابي كودك از نظر تكامل(
اين دستور عمل باشند ) كودكاني كه نياز به ارجاع دارند(شرايط مندرج در بخش واجد يكي از شرايط  كه در صورتي

 . شوند ارجاع داده مي

. تعيين مي شوند "پرخطر اداره سالمت نوزاداننظام مراقبت و پيگيري شير خوار "بر اساس : خطرپر شيرخواران .3

و توسط ) نظام مراقبت و پيگيري شير خوار پرخطر اداره سالمت نوزادان(خواران بر اساس همان بستهاين شير 
كارشناسان مرتبط در حوزه برنامه سالمت نوزادان و با مديريت فوق تخصص نوزادان در كلينيك مراقبت نوزاد 

 .پرخطر بيمارستاني مراقبت خواهند شد

  براي تكميل پرسشنامهقابل توجه  موارد 

به عنوان  .كرد بر روي آن استفاده  قيد شده  سنماه بعد از يك توان از يك ماه قبل تا  هر پرسشنامه را تنها مي -1
 . ماهه استفاده كرد13تا  11توان براي كودكان  ماهگي را تنها مي 12مخصوص  مثال پرسشنامه 

سالگي، 2آيند بايد تا زمان رسيدن سن كودك به  مي بدنيا و كمترهفته  37، ترم پره براي كليه شيرخواراني كه -2
سن اصالح شده شيرخوار را مطابق دستور زير محاسبه و پرسشنامه اي مطابق با سن اصالح شده براي شيرخوار 

  آمده از سن هفته بدنيا 40براي محاسبه سن اصالح شده بايد كل هفته هايي كه شيرخوار زودتر از . تكميل كرد
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 )هفته 40هفته زودتراز  8( هفتگي 32ماهه اي كه در 6 بعنوان مثال براي شيرخوار. زمان مراجعه كودك كم شود
 .ماهگي را براي شيرخوار تكميل نمود 4كرده و پرسشنامه  ماهگي كم 6هفته يا دوماه را از سن  8بدنيا آمده بايد 

ادران بي سواد يا كم سواد لذا پدران و م. پايان ابتدايي طراحي شده استاين پرسشنامه براي والدين با تحصيالت  -3
 .همان خانه انجام دهند توانند خود آن را تكميل كنند بايد اين كار را به كمك يك فرد با سواد ديگر در  كه نمي

 . عالمت بزنددر اين صورت فرد باسواد بايد سواالت را براي پدر و مادر بخواند و پاسخ مورد نظر آنها را 

د كرد از ايشان نپرسشنامه همكاري الزم را نخواه والدين در بازگرداندن دزني كه به هر علت حدس مي در صورتي -4
در اين حالت  .آن را تكميل كنند) خانه بهداشت ، پايگاه بهداشتي يامركز بهداشت( كه در همان محل بخواهيد

ر فهم بهتر  ر تكميل پرسشنامه به سوال يا مشكلي برخورد كردند كمك به آنان د ر د و پدر و ماد چنانچه الزم بود 
زيرا  اري كرد  سشنامه در محلي خارج از منزل خودداالمكان بايد از پر كردن پر حتي البته .مطالب مجاز است

ينه، مداد و كاغذ، آ مانند ( موجود نباشدكار اين وسايل در محل  اشته باشيم كه ممكن است به وسايلي نياز د
كافي حوصله و توجه الزم را  قت  خارج از منزل ممكن است پدر و مادر د به عالوه )  ...اسباب بازي و ،مكعب

 .الزم را نداشته باشد ك نيز ممكن است در محيط بيگانه همكاري  از طرفي كود .دننداشته باش

 : نيستكه پرسشنامه مناسب آن سن موجود در سني   كودكمراجعه براي توجه قابل  موارد

ماهگي را در اختيار داريم و   48ماهگي و  42هاي  ماهه به ما مراجعه كرده ولي ما پرسشنامه  44مثال كودكي 
استفاده  توان از يك ماه قبل تا يك ماه بعد از گروه سني مورد نظر  گفتيم هر پرسشنامه را تنها مي همانطور كه قبالً 

ماهه   49تا  47ماهگي براي كودكان   48ماهه و پرسشنامه   43تا   41 ماهگي براي كودكان   42يعني پرسشنامه . كرد
دهيم و با توجه به  يرا براي تكميل به والدين م) ماهگي 42(تر  پرسشنامه سن پاييندر اين مورد . قابل استفاده است

 :كنيم متياز كسب شده به روش زير عمل ميا

تا دهيم  به والدين ميدر اين حالت پرسشنامه سن باالتر را . كودك به تمام سئواالت پاسخ بلي داده است. الف
به همراه ) سالگي 4(نمايند و هنگام مراجعه براي ويزيت بعدي براي كودك تكميل) ماهگي 48(در سن مربوط

 .ته باشندداش
 :كنيم ماهگي پاسخ تمامي سئواالت بلي نبود به روش زير عمل مي 42در صورتي كه در پرسشنامه . ب

 .كودك را ارجاع مي دهيم: بيش از نيمي از سؤاالت بلي نباشدپاسخ . 1
كودكاني كه نياز به ارجاع "مطابق بخش: باشد 1SD-برش   پايين  نقطهها  امتياز كودك در هر يك از حيطه. 2

)  ماهگي 48( سشنامه سن بعدي، پر)سالگي 4(در مورد اين كودك نيز در سن مراقبت بعدي . اقدام مي كنيم "دارند

 .بايد تكميل گردد
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به عنوان يك اصل كلي و به منظور ارتقاي سطح تكاملي اين كودكان و كليه كودكاني كه تست بررسي . ج
هاي متناسب با سن كودك براي رشد و يادگيري او درسنين  شوند، الزم است كه تمرين مي ASQتكاملي 
 .ل انجام شودپس از آموزش توسط والدين در منز) روش هايي براي شكوفايي استعداد كودكان(مربوطه 

 :براي والدين پرسشنامهنحوه تكميل  در موردات الزم توضيح

است كه والدين را  ين قدم بعدي ا) سن مناسب هر پرسشنامه بر اساس( پس از انتخاب كودكان جهت انجام اين تست
. دهمكاري فعال ايشان داري نياز به ها آمادگي شركت در برنامه ارزيابي تكاملي را دارد و  ن آ كه كودك  يدمطلع نماي

پيدا كردند قدم بعدي اين است كه  اهميت تكامل كودكان و غربالگري آنآگاهي كافي نسبت به  مادر وقتي پدر و
  :استدرباره پرسشنامه شامل موارد زيرالزم توضيحات   .دو چگونگي تكميل آن آشنا كني ها را با پرسشنامه  آن

لذت  كيد كنيد كه تكميل پرسشنامه را تبديل به يك بازي خانوادگي كنند تا همگي از آن أبه پدر و مادر ت   -1
 . ببرند

ي سواالت عمومي  بر اينكه بايد به تعداد ر صفحه اول هر پرسشنامه عالوه  د كه هيد به پدر و مادرتوضيح د  -2
پاسخ دهند بايد  ... )و اركودك، كد ملي سرپرست خانو نام و نام خانوادگي كودك، كدملي( در مورد كودك

 . پرسشنامه است كنند كه چه كسي در خانه مسئول پر كردن  مشخص

را گيرد  مورد سؤال قرار ميپرسشنامه  كه درهمه فعاليت هايي نتواند ممكن است كودك توضيح دهيد كه   -3
ه انجام مي اين موضوع است كه كودك چه فعاليت هايي را هميش براي تعيينانجام دهد و اين پرسشنامه 

  .دهد، گاهي انجام مي دهد و يا هنوز انجام نمي دهد

ارزيابي ، ي مورد نظر را در كودك خودها ها بايد هريك از فعاليت كنيد كه آن بر اهميت اين نكته تأكيد  -4
 . ت پاسخ دهندالاؤه سكرده و سپس ب

ارتباط، حركات درشت، بخش برقراري : بخش اصلي تقسيم مي شوند  5االت به ؤتوضيح دهيد كه س   -5
پاسخ دارد كه بايد   3الؤدر اين بخش هر س . اجتماعي -حركات ظريف، بخش حل مسئله و بخش فردي

 :ها در فضاي مربع كوچك كنار آن عالمت زده شود تنها يكي از پاسخ
 .است كه كودك درحال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد به معني آن » بلي« 
 .است كودك به تازگي شروع به انجام فعاليت مورد نظركرده به معني آن است كه » گاهي «

 . به معني آن است كه كودك هنوز شروع به انجام آن نكرده است» هنوز نه « 
حاضر  داده است ولي در حال  انجام مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً توضيح دهيد گاهي پيش مي -6

پرسيده  ال پرسشنامه درباره چهار دست و پا رفتن ؤمثال اگر س .دهد يا بندرت انجام ميدهد  آن را انجام نمي
يا مثال درباره  ،رود دهد و به جاي آن راه مي ن را انجام مي داده ولي ديگر انجام نميآكه كودك قبال  باشد،
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دستش مي  ن به نشستن همراه با تكيه دادن به دست ها سوال شده و اينك كودك بدون كمك و تكيه داد
به خوبي  گاهي پدر و مادر ( .بدهند "بلي" تواند بنشيند، در اين صورت بايد به سوال مورد نظر هم پاسخ

شوند يا اينكه فراموش كرده اند كه آيا چند وقت پيش كودك آنها فعاليت مورد نظر را  متوجه موضوع نمي
 ). ها را اصالح كنيد مكشان كنيد و پاسخ آنتوانيد ك انجام مي داده است يا خير، در اين صورت شما مي

كه پاسخ  استال ؤشش س اين بخش داراي. قرار دارد » كلي موارد «ي با عنوان بخش  در انتهاي پرسشنامه -7
 . نياز است والدين توضيحات الزم را بدهنددارند و گاهي   "خير "يا  "بلي"

آگاه شدند پرسشنامه  تكميل پرسشنامه كامالًپس از اينكه مطمئن شديد پدر و مادر در مورد چگونگي   -8
آينده به  به گروه سني كودك را در اختيار شان قرار دهيد تا در منزل تكميل كرده و ظرف چند روز مربوط 

 حتماً. نندموقع تكميل كرده و به شما برگرداكيد كنيد كه پرسشنامه را به أبه پدر و مادر ت. شما برگردانند
لي كه تعيين شده نام خود، آدرس و شماره تلفني كه والدين در صورت نياز بتوانند پرسشنامه در مح روي 

، داشته باشنددر مورد تكميل پرسشنامه  ال يا مشكليؤچه س تماس بگيرند را ذكر نماييد تا چنان با شما 
 . رفع كنند

 : تكميل شدهدهي نهايي به پرسشنامه هاي حوه امتيازن

 نقاط برش 

از به پيگيري و ارزيابي هاي براي تعيين اينكه كودك مورد نظر ني ASQ غربالگر ذكر شد، آزمون همانطور كه قبالً
در واقع امتيازي است كه عملكرد متوسط گروه كثيري از  نقطه برش .كند استفاده مي "نقاط برش"از  ،تر دارد يا نه دقيق

ش بعد از مطالعات اين نقاط بر .سازد تفكيك هر حيطه تكاملي نمايان مي كودكان را در يك گروه سني بخصوص و به

برش   نقاط "نقاط برش بر روي برگه  .شدهاي آماري بر روي تعداد زيادي از كودكان تعيين  گسترده و بررسي

دو ستون   دربراي هر سن بخصوص در حيطه تكاملي مورد نظر  "دركودكان ايراني پرسشنامه سنين و مراحل

 .استثبت شده  "ميانگين از تر پايين دو انحراف"و  "ميانگين از تر پايين انحراف يك"

 :داريم  مير به ترتيب قدم هاي زير را بربراي اين منظو
اگر تمام  .كنيد  ابتدا پرسشنامه را براي يافتن احتمالي سواالتي كه پدر و مادر بدون پاسخ گذاشته اند جست و جو -1

مطابق توضيحاتي كه در بخش  ،ولي اگر سوالي بي جواب مانده بود .داريدقدم دوم را بر  ،بودندسواالت داراي پاسخ 
 .كنيداقدام  "نحوه امتياز دهي به پرسشنامه هايي كه سواالت بي جواب دارند"يعني  ،بعدي

صفر امتياز و  »  گاهي« امتياز براي پاسخ   5 ،»بلي  « امتياز براي پاسخ  10االت، با در نظر گرفتن ؤبه هريك از س -2
 . ، در قسمت فضاي خالي كنار هر سوال، امتياز دهيد»هنوز نه « براي پاسخ



  
 

7 
 

گاهي ممكن است پيش بيايد كه كودك فعاليتي را كه در سوال مطرح شده است قبال انجام مي داده و هم اكنون  -3
در اين صورت بايد به آن  .انجام مي دهد) لياز نظر تكام( را ه تريديگر انجام نمي دهد و به جاي آن فعاليت پيشرفت

كودك عليرغم توضيحات كافي در اين خصوص بازهم به  حال احتمال دارد كه پدر و مادر هر هاما ب .سوال پاسخ بلي داد
را  10امتياز  ،در اين صورت بايد هنگام امتياز دهي باز هم .را عالمت زده باشند  »گاهي  « يا » هنوز نه« اشتباه پاسخ 

  .وري شده استاين موضوع يادآ جا كه الزم بوده براي اين منظور در پرسشنامه هر . خصوص قائل شده ن سوال بآ براي 
  .امتيازات مربوط به هر يك از حيطه هاي تكاملي را جمع بندي كنيد -4
نقاط برش پرسشنامه «  اعالم شده در برگه» نقطه برش« امتيازات مربوط به هر يك از حيطه هاي تكاملي را با  -5 

  .مقايسه كنيد   ،براي همان حيطه تكاملي در گروه سني مورد نظر» سنين و مراحل 
 :بر اساس نقاط برشچنانچه امتيازات در هر يك از حيطه هاي تكاملي   -6 

 در حال حاضر مشكلي ندارد و بايد به پدر و مادرتوصيه شودكودك   باشد، ")-1SD ("مساوي يا بيشتر از  •
روش (يادگيري كودك درسنين مربوطه  هايي براي رشد و ارتقاي تكامل طبيعي كودك، تمرين تا به منظور

 . انجام دهند )هايي براي شكوفايي استعداد كودكان

تر ارجاع  هاي دقيق كودك بايد براي پيگيري و ارزيابي  باشد، ")-2SD ("نقطه برش مساوي يا كمتر از  •
  .شود

يادگيري  تمرين هايي براي رشد و مادر و بايد پدر، قرارگيرد " )-2SD ("و  ")-1SD( "بين اعداد  •

 مجددا هفته 2پس از  و دنانجام ده )روش هايي براي شكوفايي استعداد كودكان(كودك درسنين مربوطه 
 اعداد دو همچنان بين( قرارنگيرد " 1SD-) ("از بيشتر مساوي يا اگر  ،تست براي كودك انجام گيرد

 .دشوارجاع  تر هاي دقيق ارزيابيبراي پيگيري و كودك  )قرارگيرد  (2SD-) و) 1SD-( ستون

بخصوصي در مورد آيا نگراني  « الت عمومي ماننديك سري سوا )قسمت موارد كلي( پرسشنامه انتهايي در بخش -7

ن اي اهميت آن در اين بخش در امتياز دهي به كودك گنجانده نمي شود ولي  .به چشم مي خورد  ،» ؟خود داريد فرزند 
هايي از  با چنين نگراني  مي سازد، هر گاه آشنا  شاناحتمالي پدر و مادر در مورد فرزند» نگراني هاي « است كه ما را با 

 ،كرده ود موضوع را جدي تلقيشتوصيه مي  ،اخذ شده توسط كودك صرف نظر از امتياز  ،شديدسوي پدر و مادر مواجه 
  .دهيدارجاع  را  دقيق تر كودك اي ارزيابي هاي بر

 جواب دارند ا الت بيؤسدهي نهايي به پرسشنامه هايي كه نحوه امتياز

پاسخ صحيح اطمينان  به والدين در اين موارد معموالً. نداده باشندپدر و مادر به يك سوال پاسخ ممكن است گاهي  
در هر حال  .نگراني و شك دارند ،دهد يا نه ت مورد نظر را به درستي انجام ميها فعالي كه كودك آن يا در مورد اين ندارند 

 :استفاده كرد»  امتيازدهي نسبي« بايد از روش  ،اگر برخي از سواالت همچنان بدون پاسخ باقي ماند
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جمع امتيازات سؤاالت پاسخ با تقسيم كردن  تكاملي پاسخ داده نشده بود االت يك حيطهؤاز س يكيفقط به اگر  -1

 ،الت پاسخ داده شدهاؤبر تعداد س) ال بدون پاسخؤفتن امتيازي براي سبدون در نظر گر (داده شده همان حيطه 
نقطه ( ( مانند موارد ديگر با كنيم و اضافه ميسپس آن رقم را به امتياز نهايي  .بدست مي آيد 10تا   0بين  رقمي 
 . دهيم ميحيطه تكاملي مقايسه و اقدامات بعدي را مانند گذشته انجام  آن )) برش 

پاسخ  ماهگي  4تكاملي حركات درشت در پرسشنامه  سوال حيطه  6سوال از  5اگر پدر و مادري تنها به  به عنوان مثال 

و ) امتياز   5(  »گاهي «  سوال پاسخ   1، )امتياز  30مجموعا معادل(  »بلي «  سوال پاسخ  3باشند، كه از آن ميان  داده 
 : نحوه محاسبه به شرح زير است باشداشته  د) امتياز  0(  »هنور نه « يك سوال پاسخ 

بود، كه وقتي بر تعداد سواالت پاسخ  امتياز خواهد  35حركات درشت كودك آنها  جمع امتيازات حيطه تكاملي  •
  .بدست مي آيد 7، رقم ) 7مساوي   5تقسيم بر  35( تقسيم گردد  ) سوال  5( هداده شد

 ) 42مساوي  7+ 35( جمع مي كنيم) 35( را با جمع امتيازات حيطه تكاملي حركات درشت كودك  7اين رقم   •

مربوط  1SD- ط برشابا توجه به نق كودك از حيطه تكاملي حركات درشت است كه  امتياز نهايي   42عدد    •
ي حركات درشت حكايت از آن دارد كه تكامل كودك در حيطه تكامل) باشد مي  38,1كه ( ماهگي   4 سنبه 

 . قيق تر ندارد ارزيابي هاي د  نياز به ارجاع براي بررسي و رود و  طبيعي پيش مي بطور 

بوكلت چارت كودك  مراقبت بعدي برا ساس(به منظور ارتقاي تكامل كودك، والدين تا زمان مراجعه بعدي •
هايي براي شكوفايي استعداد  روش(هايي براي رشد و يادگيري كودك درسنين مربوطه  تمرين بايد )سالم

 .را انجام دهند )كودكان
 

را انجام  همان محاسبات قبلي  ، االت يك حيطه تكاملي بدون پاسخ باقي مانده بودؤاز س دو سوالكه  در صورتي -2

دون در نظر گرفتن امتيازي ب( از تقسيم كردن امتياز كلي آن حيطه تكاملي  با اين تفاوت كه رقم بدست آمده دهيد
 (ابتدا دو برابر  خو اهد بود،  10تا   0االت پاسخ داده شده را كه رقمي بين ؤبر تعداد س) االت بدون پاسخؤبراي س

  .نماييده امتياز كلي همان حيطه اضافه و سپس آن را ب كنيد) ضرب در دو 

 ماهگي  4تكاملي حركات درشت در پرسشنامه  سوال حيطه  6سوال از  4اگر پدر و مادري تنها به به عنوان مثال     
 امتياز  5(  »گاهي «  سوال پاسخ   1، )امتياز  20مجموعا معادل(  »بلي «  سوال پاسخ  2باشند، كه از آن ميان  پاسخ داده 

 : نحوه محاسبه به شرح زير استاشته باشد،  د) امتياز  0(  »هنور نه « و يك سوال پاسخ ) 
بود، كه وقتي بر تعداد سواالت پاسخ  امتياز خواهد  25حركات درشت كودك آنها  جمع امتيازات حيطه تكاملي  •

 .ست مي آيدبد 6,25عدد ، ) 6,25مساوي   4تقسيم بر  25( تقسيم گردد  ) سوال  4( داده شده

 آيد بدست مي 12,5عدد   ،) 12,5مساوي  2ضربدر  6,25( كنيدرا ضرب در دو  6,25عدد   •



  
 

9 
 

امتياز  ،) 37,5مساوي  25به اضافه  12,5( جمع شود) 25(مورد نظر با امتيازات حيطه تكاملي 12,5عدد   •
 . شود حاصل مي  37,50نهايي

 25,2كه  2SD-و نقطه برش  باشد  مي38,1 كه ماهگي  4 مربوط به سن 1SD- ط برشابا توجه به نق  •
 .باشد مي 2SD-و   1SD-باشد؛ عدد حاصل بين مي

 بايد )هفته بعد 2(والدين تا زمان مراجعه بعدي. مورد غربالگري قرار گيرد مجددًادو هفته ديگر كودك بايد  اين •
را انجام  )شكوفايي استعداد كودكانهايي براي  روش(هايي براي رشد و يادگيري كودك درسنين مربوطه  تمرين
 .دهند

 2بيش از اگر  بايد توجه داشت كه . دهند االت پرسشنامه پاسخ نميؤآيد كه پدر و مادر به تمام س گاهي پيش مي -3

. ن حيطه تكاملي ممكن نخواهد بود امتيازدهي صحيح به آ  بدون پاسخ باشد، هاي تكاملي از هر يك از حيطه سوال

ها  آن را از نظر االت مورد ؤپاسخ س اگر چنين وضعيتي پيش آمد ابتدا بايد تالش كنيد با پدر يا مادر صحبت كرده 
 .يدمطابق توضيحاتي كه در بخش قبلي آمده بود، عمل كن ريافت شد،  نظر د هاي مورد  چنانچه پاسخ. دريافت كنيد

ن هي به آ امتيازد  ،ر اخذ نماييم الت را با صحبت با پدر يا ماداؤس هيچ وجه نتوانستيم پاسخ آن  كه به در صورتي
 .و بايد حذف گردد  حيطه تكاملي ممكن نخواهد بود

  ثبت اطالعات  

 . شود بايگاني در پرونده كودكتكميل شده بايد  ASQفرم    •

 ASQسال بصورت 8مراقبت از كودكان زير فرم در پرونده خانوار در انتهاي ستون  ASQنتيجه انجام تست  •
 . طبيعي يا غيرطبيعي ثبت شود

براي بار  -2SDو  - 1SDبين ،  -2SDزير (ها  در هر يك از حيطه ASQدرصورت غيرطبيعي بودن تست  •
مراجعات  جدول هاي الزم در  اقدامات و پيگيري) در پاسخ به سؤاالت موارد كلي كودك مشكل دارد، اول و دوم

 .مراقبت ويژه پرونده خانوار ثبت شودو درماني كودك 

طبيعي  ASQغيرطبيعي در ستون سن مربوطه بصورت طبيعي يا  ASQتست  نتيجه در دفتر مراقبت كودكان •
  .ثبت شودغير طبيعي  ASQيا 

و نياز به ارجاع كودك به پزشك معين فرم ارجاع موجود در شبكه به  ASQدرصورت غيرطبيعي بودن تست  •
 .تكميل شده به مركز مورد نظر ارجاع شود ASQانضمام پرسشنامه 

ها و مراكز بهداشتي  هاي بهداشت، پايگاه براي كليه خانهكه از طرف دانشگاه   ASQبندي اطالعات  فرم جمع •
 هاي بهداشت و توسط غير پزشك تيم سالمت در مراكز بهداشتي توسط بهورز در خانه ،درماني ارسال شده است

 .گردد و به مركز بهداشت شهرستان ارسال مي شود تكميل مي درماني
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غربالگري  گزارش اطالعات" ي با نام ليست در   ،توسط كارشناس كودكانشهرستان جمع بندي اطالعات در   •

 ثبتموجود است پورتال اداره سالمت كودكان دفتر سالمت خانواده كه در   (ASQ)"  تكامل كودكان
  . گردد مي

  روش ارجاع

پزشك مركز  با ،گيري براي ارجاع كودك به پزشك معين و تصميم ASQمسؤليت تفسير نتيجه تست غربالگر 
در اين  .كسب خواهند كرد 1SD- بيشتر كودكان مورد ارزيابي، امتيازات باالتر از نقطه برش. درماني است بهداشتي
. ها در حال طي كردن يك روند خوب و طبيعي است نكه تكامل كودك آ به والدين تأكيد شودود ش توصيه مي صورت 

سنين  در رزيابيزماني است و بر اهميت تكرار ا ضمنأ بايد به ايشان يادآوري نمود كه زمان بررسي بعدي كودك چه 
درسنين مربوطه  اوهمچنين الزم است كه تمرين هاي متناسب با سن كودك براي رشد و يادگيري  . مختلف تأكيد نمود

اي از كودكان نيز شرايط زير را دارند كه نيازمند ارجاع  عده .را انجام دهند )روش هايي براي شكوفايي استعداد كودكان(
 . هستند

 دارندارجاع  به  نيازكودكاني كه 

 . باشد 2SD-پايين تر از نقطه برش مساوي يا كودكاني كه امتياز آنها در حداقل يكي از حيطه هاي تكاملي  -1

هفته  2بعد از  ،تكاملي در منزلارتقاي و بعد از انجام اقدامات بوده    2SD- و   1SD-در مراجعه اول بين   -2
مساوي  بوده و يا 2SD- و   1SD-بين  (باشد 1SD-كمتر از  و همچنان همجدد تست براي كودك انجام شد

  . )باشد  2SD-پايين تر از يا 

كودك مشكلي براي كودك وجود دارد و ايد كه  بندي رسيده در پاسخ به سؤاالت موارد كلي به اين جمع  -3
 .نيازمند ارجاع است
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 )مهم(نماييدطريق زير عمل   صورتي كه كودك نيازمند ارجاع بود بهدر 

 . و مادر پرهيز كرد آشفته كردن پدر از نگران و بايد  در هر حالتي،   -1

تماس تلفني و يا طي يك مالقات حضوري كه با پدر و مادر ترتيب مي دهيد، به آنها اعالم كنيد  طيهر چه زودتر  -2
بر روي توسط پزشك معين كه نتايج ارزيابي حكايت از اين داشته است كه بررسي هاي دقيق تر و تخصصي تر 

 . كودك آنها الزم است

اجتماعي آنها و ترجيحا به زبان مادري يا بومي  -با پدر و مادر به زبان كامال ساده و قابل فهم براي سطح تحصيلي -3
 . سخن بگوئيد ،آنها

 خودداري كنيدمانند آن و  » غير طبيعي» « رد شدن از تست «  » تست يا آزمون «از استفاده از كلماتي چون  -4

به معناي وجود اختالل تكاملي در كودك  بررسي انجام شده و ارجاع كودك به پزشك معين، الزاماٌ كنيد كهتاكيد  -5
 .  با بررسي هاي بعدي معلوم خواهد شد وضعيت كودك نيست و

 .معرفي نماييد را به والدين كودك شماره تلفن و خدماتي كه توسط ايشان قابل ارائه است آدرس،  پزشك معين؛ نام -6
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 F :2شاخص هاي برنامه ارتقاي تكامل كودكان1

تكميل شده براي  ASQ پرسشنامه تعداد : مساوي است با  ،ماهه 12در كودكان  ASQدرصد پوشش تكميل   -1

 . 100 ضربدرماهه  12ماهه تقسيم بر تعداد كل كودكان  12كودكان 

و يا بسيار مشكل  ممكن نيست در هر ماهماهه در شهرستان  12با نظر به اين كه شمارش كودكان  :توجه

 يعني. كنيم استفاده مي متولدين سال گذشته شهرستانبر مبناي ماهه  12تعداد كودكان ، از متوسط است
بديهي است كه . به عنوان مخرج در نظر مي گيريمبراي محاسبه ساالنه  را تعداد كودكان زير يكسال اول سال

تقسيم بر  تعداد كودكان زير يكسال اول سال الزم داشته باشيم،ماهانه  3در صورتي كه مخرج را براي شاخص  
و در صورتي كه مخرج را براي شاخص ماهانه الزم داشته باشيم، تعداد كودكان زير يكسال اول سال تقسيم   4

 . كنيم مي 12بر 
 

ماهه اي كه  12تعداد كودكان : ، مساوي است با 2F3)نيازمند ارجاع(غير طبيعي ASQماهه با  12درصد كودكان  -2

ماهه اي كه برايشان  12هستند، تقسيم بر تعداد كل كودكان  نيازمند ارجاعتكميل شده است و  ASQبرايشان 
ASQ  100تكميل شده، ضربدر  

داد تع: مساوي است با ،در حيطه برقراري ارتباط غير طبيعي نيازمند ارجاع ASQ ماهه با 12درصد كودكان  -3

تكميل شده است و در حيطه برقراري ارتباط نيازمند ارجاع هستند تقسيم بر تعداد كل  ASQكودكاني كه برايشان 
ASQ  100تكميل شده ضربدر  

: مساوي است با ،در حيطه حركات درشت غير طبيعي نيازمند ارجاع ASQ ماهه با 12درصد كودكان    -4
تكميل شده است و در حيطه حركات درشت نيازمند ارجاع هستند تقسيم بر  ASQتعداد كودكاني كه برايشان 

  100تكميل شده ضربدر  ASQتعداد كل 

تعداد : مساوي است با ،در حيطه حركات ظريف غير طبيعي نيازمند ارجاع ASQماهه با  12درصد كودكان  -5

تكميل شده است و در حيطه حركات ظريف نيازمند ارجاع هستند تقسيم بر تعداد كل  ASQكودكاني كه برايشان 
ASQ  100تكميل شده ضربدر  

                                                           
هر سه ماه در ليست پورتال اداره سالمت كودكان وارد شوند، براي بدست آوردن پنج شاخص بعدي از   93شاخص اول از ابتداي سال   ود  ٢

  .ريزي كنيد سال آينده برنامه
   :ذكر شده است، شامل 10كه  در صفحه است سه حالتي  ٣

 . باشد 2SD-پايين تر از نقطه برش مساوي يا كودكاني كه امتياز آنها در حداقل يكي از حيطه هاي تكاملي  -1

م شده و همچنان هفته مجدد تست براي كودك انجا 2بوده و بعد از انجام اقدامات ارتقاي تكاملي در منزل، بعد از    2SD- و   1SD-در مراجعه اول بين   -2
 ).  باشد  2SD-پايين تر از مساوي يا  بوده و يا 2SD- و   1SD-بين ( باشد 1SD-كمتر از 

 .ايد كه مشكلي براي كودك وجود دارد و كودك نيازمند ارجاع است بندي رسيده در پاسخ به سؤاالت موارد كلي به اين جمع  -3
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تعداد : مساوي است با ،غير طبيعي نيازمند ارجاع در حيطه حل مسئله ASQ ماهه با 12درصد كودكان  -6

ع هستند تقسيم بر تعداد كل تكميل شده است و در حيطه حل مسئله نيازمند ارجا ASQكودكاني كه برايشان 
ASQ  100تكميل شده ضربدر  

: مساوي است با ،اجتماعي -در حيطه شخصي غير طبيعي نيازمند ارجاع ASQ ماهه با 12درصد كودكان  -7
تكميل شده است و در حيطه شخصي اجتماعي نيازمند ارجاع هستند تقسيم بر  ASQتعداد كودكاني كه برايشان 

  100تكميل شده ضربدر  ASQتعداد كل 
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 فلوچارت اجرايي مديريت اختالالت تكاملي كودكان
 
 

           

 

  

        

             
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ١ماهه 12كودكان سالم  به جز  
 

 مردود قبول

 قبول

 

 مردود

 ٢توسط غير پزشك تيم سالمت ASQپرسشنامه پايش تكامل بر اساس 

 

 /معين شهرستانپزشک 

 ۵انجام تست تشخيصی 

٣اقدامات ارتقای تکامل در منزل   

 در هر ويزيتتوسط غير پزشك تيم سالمت  پايش عمومي تكامل بر اساس برنامه كودك سالم

 ١ماهه 12كودكان سالم  
 

 

/ اقدامات تشخيصي

درماني و يا ارجاع به 

سطح باالتر در صورت 

 لزوم

  4پزشك عمومي

)تيم سالمت(   
 

 

 

 مراجعه كودك براي معاينات دوره اي مطابق بسته ادغام يافته كودك سالم  -1

 .پرستار انجام خواهد شد / در خانه بهداشت توسط بهورز و در پايگاه بهداشتي توسط ماما  -2

 اقدامات ارتقاي تكامل در منزل، مركز بهداشتي درماني يا مركزجامع تكامل كودكان  -3

توسط كارمند بهداشتي تيم سالمت مركز بهداشتي درماني روستايي يا شهري مجري   ASQتست  -4
انجام و جمع بندي و امتياز دهي ) كاردان بهداشت خانواده /پرستار / ماما ( پزشك خانواده و نظام ارجاع 

شده و حاصل تست به همراه كودك و سوابق سطح قبلي جهت ويزيت به پزشك خانواده مسئول فرستاده 
 .  ي شود م

در صورتي كه تست تشخيصي بيلي در شهرستان موجود است، بايد اين تست براي موارد ارجاعي  -5
ASQ  انجام و تفسير آن توسط پزشك معين آموزش ديده انجام شده و در مورد ادامه سير تشخيصي و

معين بر در صورت عدم و جود تست تشخيصي بيلي در شهرستان، پزشك . درماني تصميم گيري نمايد
در مورد ادامه سير تشخيصي و مداخالت الزم در مورد كودك تصميم خواهد  ASQ مبناي نتيجه تست

د و در ندر صورت وجود مركز جامع اختالالت تكامل كودكان به اين مركز ارجاع داده مي شو .گرفت
هاي مربوطه صورت عدم وجود مركز جامع اختالالت تكامل كودكان در صورت لزوم به هر يك از حيطه 

 .ارجاع داده مي شود....) كاردرمان ، گفتار درمان و روانشناس و (
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0B در كودكان  ايراني تست اط برش قن  

 

 

  حيطه
 يك انحراف پايين تر از

 ميانگين

دو انحراف 
پايين تر از 

 ميانگين

 

  حيطه
يك انحراف پايين تر از 

 ميانگين

دو 
انحراف 

تر  پايين
از 

 ميانگين

گی
اه

ر م
چها

 27.9 38.7 حيطه برقراري ارتباط 

گی
اه

ه م
زد

شان
 22.2 35.2 حيطه برقراري ارتباط 

 29.5 42.1 حيطه حركات درشت 25.2 38.1 حيطه حركات درشت

 28.5 39.5 حيطه حركات ظريف 22.9 35.8 حيطه حركات ظريف

 34.9 44.5 حيطه حل مساله 30.5 41.6 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 26.6 39.1   37.7 25.3 

گی
اه

ش م
 ش

 27.9 38.9 حيطه برقراري ارتباط

گی
اه

ه م
جد

هي
 22.2 35.4 حيطه برقراري ارتباط 

 34.5 45.2 حيطه حركات درشت 10.4 27.3 حيطه حركات درشت

 26.2 37.7 حيطه حركات ظريف 30.7 41.4 حيطه حركات ظريف

 28.3 39.2 حيطه حل مساله 31.3 41.7 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 20.8 34.2   42.9 31.9 

گی
اه

 م
شت

 28.8 40 حيطه برقراري ارتباط ه

گی
اه

 م
ست

 24.8 37.8 حيطه برقراري ارتباط بي

 32.5 43.7 حيطه حركات درشت 24.2 37.1 حيطه حركات درشت

 27.2 38.3 حيطه حركات ظريف 37.3 46.7 حيطه حركات ظريف

 32.6 42 حيطه حل مساله 36.5 45.8 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 29.2 41.1   40.9 29.7 
گی

اه
ه م

 د
 20.7 34.3 حيطه برقراري ارتباط

گی
اه

 م
دو

و 
ت 

يس
 25.7 38.7 حيطه برقراري ارتباط ب

 30.8 41.4 حيطه حركات درشت 17.2 32.3 حيطه حركات درشت

 25.8 36.1 حيطه حركات ظريف 36.1 45.4 حيطه حركات ظريف

 32.1 41.3 حيطه حل مساله 35.8 45 حيطه حل مساله

ياجتماع -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 20.2 33.8   43 33 
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  حيطه 
يك انحراف پايين تر از 

 ميانگين

دو انحراف 
پايين تر از 

 ميانگين

 

  حيطه
يك انحراف پايين تر 

 از ميانگين

دو 
انحراف 
پايين 
تر از 

 ميانگين

گی
اه

ه م
زد

دوا
 20.4 34.4 حيطه برقراري ارتباط 

گی
اه

ر م
چها

و 
ت 

يس
ارتباطحيطه برقراري  ب  41.8 29.6 

 30 41.2 حيطه حركات درشت 21.5 35.6 حيطه حركات درشت

 26.8 37.1 حيطه حركات ظريف 34.6 43.8 حيطه حركات ظريف

 29.4 39.9 حيطه حل مساله 33.7 43.3 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 18.3 32.4   38.5 26.1 

گی
اه

ه م
رد

چها
 25.9 37.9 حيطه برقراري ارتباط 

گی
اه

ت م
هف

و 
ت 

يس
 32.3 43.6 حيطه برقراري ارتباط ب

حركات درشتحيطه   21.2 35.1 حيطه حركات درشت 28.1 41.2 

 20.1 33.4 حيطه حركات ظريف 24.4 36.5 حيطه حركات ظريف

 31.2 42 حيطه حل مساله 33.4 43.5 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 24.9 38   33.8 20.8 

گی
اه

ی م
 س

 35.5 45.4 حيطه برقراري ارتباط

گی
اه

ت م
هش

و 
ل 

چه
 

 31.1 42.5 حيطه برقراري ارتباط

 25.1 38.1 حيطه حركات درشت 31.1 42.1 حيطه حركات درشت

 18.4 32.4 حيطه حركات ظريف 23.2 35.6 حيطه حركات ظريف

 20.2 31.4 حيطه حل مساله 34.1 43.9 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 31.8 42   39.6 27.3 

گی
اه

ه م
 س

 و
سی

 

 32.2 43.2 حيطه برقراري ارتباط

گی
اه

ر م
چها

و 
اه 

نج
 پ

 36 46 حيطه برقراري ارتباط

 26.4 39.5 حيطه حركات درشت 30.3 41.7 حيطه حركات درشت

 22.1 35.6 حيطه حركات ظريف 19.3 33.5 حيطه حركات ظريف

 25.8 36.1 حيطه حل مساله 36.4 45.7 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي  

اجتماعي -حيطه شخصي 30.5 41.2   41.2 29.4 
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  حيطه 
يك انحراف پايين تر از 

 ميانگين

دو انحراف 
پايين تر از 

 ميانگين

 

  حيطه
يك انحراف پايين تر 

 از ميانگين

دو 
انحراف 
پايين 
تر از 

 ميانگين

گی
اه

ش م
 ش

 و
سی

 33.3 44.1 حيطه برقراري ارتباط 

گی
اه

  م
صت

 ش

 36.9 45.7 حيطه برقراري ارتباط

 32.4 43.1 حيطه حركات درشت 28 40.5 حيطه حركات درشت

 15.3 29.5 حيطه حركات ظريف 21.3 35.2 حيطه حركات ظريف

 24.2 35.1 حيطه حل مساله 35.5 44.6 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 25.8 37.7   42.9 32.2 

گی
اه

  م
دو

و 
ل 

چه
 

 35.4 45.1 حيطه برقراري ارتباط
كات درشتحيطه حر      40.2 28.3 
 21.3 34.7 حيطه حركات ظريف    
 30.9 41.7 حيطه حل مساله    
اجتماعي -حيطه شخصي      38.1 26.2 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :ه نام تكميل كنند      ماه: ....... سن اصالح شده      :      /       /تاريخ تولد 

      :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                  :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز        :نام پرسشگر          :نام مركز

 ماهگي 60
 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل

بـه چنـد    ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه    ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :نكته مهم زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجب يـا  . كن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك مم -1
  .ناراحت نشويد 

 )كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتبـاط  ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در  -2
كه عمدتاً مربوط به حركات دست ها و (بخش حركات ظريف ) 3) (به حركات پاها و بازوها است  كه عمدتاً مربوط( بخش حركات درشت ) 2( 

كه عمدتاً مربوط بـه رفتارهـاي   (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4)  (انگشتان است 
 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » ي بخش كل« يك ). فردي و رفتارهاي اجتماعي كودك است 

مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ، حتماً بايد فعاليت مورد اشاره د رآن سوال را با كودك خود امتحان كنيد و سپس به سوال در  -3
 . پاسخ دهيد 

توجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكـي از پاسـخ هـا  عالمـت زده     . دارد » هنوز نه « و » ي گاه« ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در  -4
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « و در . شود 

  .عاليت مورد نظر را انجام دهد ف است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را  رد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليـت پيشـ  توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مو -5
آيا كودك چهار دست و پا  مي رود « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد ياد گرفته است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ  اگر كودك شما قبال ً چهار دست و پا مي رفته» ؟ 
پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب براي پاسخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و      -6

تكميل فرماييد و هر چه زودتر بـه محلـي    پس پرسشنامه را به موقع .انجام شود اقدام به موقع تكامل او ردر صورت وجود كوچكترين اشكال د ثانياً
 .كه از آن تحويل گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام     . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هم كودكتان از آن لـذت ببريـد    -7
 .پرسشنامه آماده بازي باشد  تكميل

كـودك اطالعـات بيشـتري    منظور كسي است كه در مورد . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد  -8
 .سيد در پرسشنامه بنوي باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . دارد و او است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

تمـاس   ايـد  نامه را از آنجا دريافـت كـرده   ي كه پرسشدر صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز -9
 .بگيريد

١٣٩١ 



  
  
 

    هنوز نه  گاهي  بله 

كند؟، شما بايد هر سه  ايد تكرار نكنيد، آيا كودك از سه دستوري كه ربطي به يكديگر ندارند پيروي مي اي آنچه را كه گفته اگر بدون هيچ اشاره -1
توانيد از كودك بخواهيد تا دستوراتي مثل  براي مثال، مي. ن آنها نمايد، ارائه دهيددوع به انجام دادستور را پشت سرهم و قبل از اينكه كودك شر

 .را انجام دهد" دست بزن، به طرف در برو، يا قلم را به من بده، كتاب راباز كن و بايست"

      ____  

لطفاً يك نمونه بنويسيد " خوام؟ من اون ماشينو مي"گويد،  ميبرد؟ براي مثال، آيا  اي را بكار مي آيا كودك جمالت چهار و پنج كلمه-2
. ....................................................  

      ____  

كار را ب" دويدم، پريد يا بازي كرديم"كند، آيا او كلماتي بازمان گذشته مثل  كودك در مورد چيزي كه قبالً اتفاق افتاده است صحبت مي زماني كه -3
  .بپرسيد) ما بازي كرديم( "شان چكار كرديد؟شما با دوستت توي خانه")من دويدم("شما توي حياط چكاركردي؟"برد؟ از كودك سئواالتي مثل مي

      ____  

ماشين بزرگه ": ير بپرسيدبرد؟ از كودك خود سئواالتي مثل سئواالت ز تر، يا كوتاهتر را بكار مي تر، قوي اي، مثل سنگين آيا كودك كلمات مقايسه -4
: لطفاً يك نمونه بنويسيد). كوچكتره( ".......هاپو كوچيكه، ولي مورچه "، )تره سنگين( "......گربه سنگينه، ولي آدم "، )بزرگتره( "......... ولي اتوبوس 

. ......................................  

      ____  

  دهد؟  آيا كودك به سئواالت زير پاسخ مي -5
توي رختخواب " "خوابم ،مي"كنم استراحت مي"،"زنم چرت مي": هاي قابل قبول شامل موارد زير هستند پاسخ( "كني؟ هستي چكار مي وقتي كه خسته"

  : .............................................. لطفاً پاسخ كودك را بنويسيد "نشينم مي"و  "كشم دراز مي"،"روم مي

  
  

  
  
  
  

  
  

  
____  

توانيد هر جمله را يكبار تكرار كنيد، اگر  كند؟ مي اند را پس از شما، و بدون هيچگونه اشتباهي، تكرار مي آيا كودك جمالتي كه در پايين نوشته شده-6
  .را عالمت بزنيد "گاهي"اسخ كند، پ را عالمت بزنيد واگر فقط يك جمله را بدون اشتباه تكرار مي "بله"هر دو جمله را بدون اشتباه تكرار كند پاسخ 

  .كند تا سارا پيدا كند هايش را پنهان مي مريم كفش
  .علي كتاب آبي را زير تختش خواند

      ____  

 ____ جمع كل    

  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 
  و ـبرد و توپ را به طرف جل آيا كودك در حالت ايستاده، بازويش را تا سطح شانه باال مي -1

  چنانچه توپ (كند؟  متري از او ايستاده است، پرتاب مي 2كه درفاصله حدود  و به سمت فردي
  خ ـاز دست كودك بيفتد، يا توپ رارها كند، ياتوپ رابدون باال بردن دستش پرتاب كند، پاس

  ).را عالمت بزنيد "خير"
  
  
  
 

      ____  

  گيرد؟ هر دو دستش ميكنيد، آيا آن را با  مي زماني كه يك توپ بزرگ را براي كودك پرت -2
  .ار به او دو يا سه بار فرصت دهيدمتر از كودك فاصله داشته و براي اين ك 5/1شما بايد حدود  

  
  
  
 

      ____  

  آيا كودك بدون اينكه به چيزي يا جايي تكيه دهد، بدون از دست دادن تعادلش و پايين گذاشتن  -3
  توانيد  ستد؟ قبل از اينكه به اين سئوال پاسخ دهيد، مياي ثانيه روي يك پا مي 5پايش، حداقل به مدت 

  .براي اين كار دو يا سه بار به كودك فرصت دهيد
  
  
  
 

      ____  

 .دهيدتوانيد نحوه انجام اين كار را به او نشان  رود؟ مي را روي پنجه پاهايش راه مي)بزرگ يك اتومبيل طول اندازه تقريباً به(متر 5/4حدود آياكودك مسافتي -4
 

  
  

    ____  

توانيد به كودك اجازه دهيد،  متر رابا يك پا و بدون اينكه پاي ديگرش رازمين بگذارد، به طرف جلو لي لي كند؟ شما مي 20/1-80/1آيا كودك مسافت  -5
  .را عالمت بزنيد "گاهي"لي كند، پاسخ  تواند لي اگر با يكي از پاهايش مي. تا اين كار را با هر كدام از پاهايش دوبار امتحان كند

 

      ____  

  ____        .توانيد نحوه انجام اين كار را به او نشان دهيد پرد؟ مي آيا كودك با جابه جا كردن متناوب پاهايش مي-6

 ____ جمع كل   

    

  .كرده ايد پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه     حيطه حركات درشت

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد    حيطه برقراري ارتباط



  

 

    هنوز نه  گاهي  بله 
آيا كودك هنگام كشيدن يك خط برروي خط زير، حداكثر تا .خط بكشداز كودك خود بخواهيد تا با يك مداد، روي خط زير و در امتداد آن يك-1

  .) را عالمت بزنيد "گاهي"اگر كودك سه بار از خط خارج مي شود پاسخ (شود؟  دوبار ازخط خارج مي
  

 

      ____  

اگر او  ".عكس يك دختر يا پسر را بكش"توانيد به كودك بگوييدمي.از كودك بخواهيد تا تصوير يك آدم را برروي يك ورق كاغذ سفيد بكشد-2
قاشي را كشيده است، به نكاغذي كه كودك روي آن اين . را عالمت بزنيد "خير"كند، پاسخ  رسم مي) سر، بدن، دستها، ياپاها(آدمي را فقط با سه جزء 

  .اين پرسشنامه ضميمه نماييد

      ____  

 آيا كودك بابازو بسته كردن.ديگر رسم كنيدبر روي يك تكه كاغذ، خطي از يك طرف آن به طرف-3
  ند، ـــك اه كودك از قيچي استفاده ميگهر(كند؟ قيچي، كاغذ را از روي خط تقريباً بطور صاف، قيچي مي 

  .)مه نرسانددحتماً مواضبش باشيد تابه خودش ص
  
  
 

      ____  

بايد از نظر طرح، مشابه اشكال زير .كندكند؟ آنچه او رسم مير زير هر كدام رسم ميآياكودك با نگاه كردن به شكلهاي زير شكلهايي مشابه آنها را د-4
تواند دو شكل را رسم  را عالمت بزنيد، اگر مي "بله"تواند هر سه شكل را رسم كند، پاسخ  اگر كودك مي. (توانند متفاوت باشند باشند، ولي اندازه آنها مي

  ). را عالمت بزنيد "گاهي"كند، پاسخ 
  
  
 

  
  

    ____  

ويسد؟ هربارتمام حروف به جزحرفي كه كودك بايد مشابه آن را نآيا كودك با نگاه كردن به حروف زير، حروفي مشابه آنها را در زير هر كدام مي-5
تواند دو يا سه  اگر كودك مي. زنيدرا عالمت ب "بله"ندن هستند پاسخ اتواند چهارتا از حروف را بنويسد، و حروف قابل خو اگر او مي. بنويسد، بپوشانيد

  .را عالمت بزنيد "گاهي"پاسخ هستند حرف را بنويسد، و اين حروف قابل خواندن 
  
  
 

      ____  

اگر او از . نويسد، ممكن است، برعكس، يا وارونه باشدتواند چيزي مشابه آن را بنويسد؟ آنچه كه كودك مي اسم كودك را بنويسيد، آيا كودك مي-6
 .م حروف، نصف آنها را نوشت، پاسخ گاهي را عالمت بزنيدتما

      ____  

 ____ جمع كل   

       

    هنوز نه  گاهي  بله 
  كند؟  آيا به كوچكترين دايره اشاره مي "كوچكترين دايره كدام است؟"پرسيد،  زماني كه از كودك مي -1

  .دن به كوچكترين دايره بپرسيدسئوال را بدون استفاده از اشاره، حركات چهره يا نگاه كر
  
  
 

      ____  

، سفيد يا )مشكي(آيا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، زرد، نارنجي، سياه  "اين چه رنگيه؟"پرسيد دهيد و مي زماني كه يك شي را به كودك نشان مي -2
 .را عالمت بزنيد"بله"برد؟ اگر كودك نام پنج رنگ را به صورت صحيح بيان كرد، پاسخصورتي را نام مي

      ____  

شمارد، پاسخ گاهي را عالمت  را بدون اشتباه مي 12اگر تا . را عالمت بزنيد "بله"شمارد؟ اگر چنين است، پاسخ  را بدون اشتباه مي 15تا1آيا كودك از  -3
 .بزنيد

      ____  

  اي است كه زير آن خط كشيده شده است، تمام كند؟ ن متضاد كلمهاي كه معني آ تواند جمالت زير را با بكار بردن كلمه آيا كودك شما مي -4
  .سنگ سخت است، اما بالش نرم است: براي مثال

   :لطفا پاسخ كودك را در زير بنويسيد
  گاو بزرگ ، اما موش چي؟

  يخ سرد، اماآتش چي؟
  بينيم؟ بينيم، و خورشيد را كي مي ها را در شب مي ما ستاره

  آيد كجا؟ م باال، ميانداز وقتي كه توپ را مي
  را عالمت بزنيد "بله"اگر سه جمله از چهار جمله را بطور صحيح كامل كرد، پاسخ 

 .بطور صحيح كامل كرد، پاسخ گاهي را عالمت بزنيدرا اگر دو جمله از چهار جمله 

  
  

    ____  

اگر دو عدد از اعداد زير را شناخت و اسم آنها را گفت، . را عالمت بزنيد "بله"برد پاسخ  شناسد و نام مي اگر سه عدد زير را مي ؟داند آيا نام اعداد را مي -5
  .را عالمت بزنيد "گاهي"پاسخ 

  
 

      ____  

  
  .حروف را به ترتيب نپرسيد "اين چه حرفيه؟"برد؟ به حروف اشاره كنيد و بپرسيد، شناسد و نام مي آيا كودك حداقل چهار تا از حروف اسم خود را مي -6

  
  

  
  

  
  

 
____ 

  
  جمع كل  

  
  
 

____ 

    

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد حيطه حركات ظريف

  .ن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ داد  حيطه حل مسئله 



  
 

  
  
  

  خير  بله  
  تان خوب مي شنود؟ كر شما آيا كودبنظ-1

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد
   

  ؟  زند به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي-2
  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

   

  ؟ فهميد گويد، مي آيا شما اكثراً آنچه را كه كودكتان مي-3
  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

   

  ؟  رود دود و از وسايل باال مي رود؟ مي به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي -4
  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

   

  ؟  ي هر يك از والدين وجود دارد سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاء خانوادهآيا  -5
  .................................................................................................................................................توضيح دهيدبلهاگر

   

  ؟  به نظر شما كودكتان از نظر بينايي مشكلي داردآيا -6
  .................................................................................................................................................توضيح دهيدبلهاگر

   

  آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ -7
  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

   
  

 

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

دارد  يك كاسه بزرگ برمي تفاده از يك قاشق بزرگ ماست را ازبعنوان مثال با اس. كشد آيا با استفاده از وسايل آشپزخانه و غذاخوري خودش غذا مي-1
  ريزد ؟ و در ظرف خود مي

 

      ____  

  كند؟ تنهايي، دست و صورتش را با استفاده از صابون شسته و با حوله خشك مي آيا كودك بدون كمك به -2
 

      ____  

  كند ؟ مورد  از موارد زير را بازگو مي 4آيا كودك حداقل -3
  نام خانوادگي خودش) نام خودش                                                         د) الف
  دختر يا پسر بودن خودش) ج                                           سن خودش               ) ب
  شماره تلفن خودش) كند                             و شهري كه در آن زندگي مي) ج

  .داند خط بكشيد لطفا دور موردي را كه كودك مي
 

      ____  

  آورد؟ درميپوشد يا  آيا كودك بدون هيچ كمكي، خودش لباسهايش را مي-4
  بندد؟ هايي به اندازه متوسط و زيپ جلوي لباسش را مي دكمه

 

  

  

    ____  

حتي اگر .) كشد ريزد يا سيفون را مي شويد و آب مي نشيند، خودش را مي رود، مي او به مستراح مي(رود؟  آيا كودك خودش به تنهايي به مستراح مي -5
 .را عالمت بزنيد"بله"پاسخ دهد  اين كارها را با يادآوري شما انجام مي

      ____  

  
 شود؟كند و در چيزهايي كه در اختيار دارد باساير كودكان شريك مي آيا بطور معمول نوبت را رعايت مي-6

 

  

 

  

 

  

 

____  

    

  

 

  

  

 جمع كل

 
 

  

____ 

      

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد اجتماعي  –حيطه  شخصي 

   موارد كــلي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه: ....... شدهسن اصالح       :      /       /تاريخ تولد 

      :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                    :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز        :نام پرسشگر          :نام مركز

 ماهگي 54
 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل

به چند نكته  ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :مهم زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا   . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد  -1
  .ناراحت نشويد 

 )عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         كـه ( بخش برقـراري ارتبـاط   ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در  -2
كه عمدتاً مربوط به حركات دست هـا و  (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( بخش حركات درشت ) 2( 

كه عمدتاً مربـوط بـه رفتارهـاي    (ي اجتماع –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4)  (انگشتان است 
 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). فردي و رفتارهاي اجتماعي كودك است 

و سپس به سـوال   مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ، حتماً بايد فعاليت مورد اشاره د رآن سوال را با كودك خود امتحان كنيددر  -3
 . پاسخ دهيد 

توجه داشته باشيد كه بايستي فقـط يكـي از پاسـخ هـا  عالمـت زده      . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در  -4
 .واالت نوشته شود است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به س» خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « و در . شود 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .ليت مورد نظر نكرده است به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعا» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تري را ياد توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش -5
» آيا كودك چهار دست و پا  مـي رود ؟  « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد گرفته است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « اگر كودك شما قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
 دادن به سواالت پرسشنامه نگذرد و ثانياًپر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب براي پاسخ  -6

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلي كـه از   پس پرسشنامه را به موقع .انجام شود تكامل او اقدام به موقع ردر صورت وجود كوچكترين اشكال د
 .آن تحويل گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام     . يل نماييد ، تا هم شما و هم كودكتـان از آن لـذت ببريـد    پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبد -7
 .تكميل پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري    منظور كسي است كـه در مـورد   . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد  -8
 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . خ مي دهد دارد و او است كه به سواالت پاس

 .تماس بگيريد  ايد نامه را از آنجا دريافت كرده ي كه پرسشدادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز مشكل درپاسخ بروزهرگونه درصورت -9

  . تكميل نماييد ،از مركز دريافت كرده ماه بعد 6ايد يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را ب -10

1391 



  
  
 

    هنوز نه  گاهي  بله 

آيا چيزي  "توپت چه جوريه؟"كند؟ براي مثال اگر بپرسيد بگو آيا هنگام تعريف كردن در مورد چيزهاي آشنا، حداقل دو مورد را درباره آن بيان مي -1
  گويد؟ را مي "كنم انوشوت مي"،"بزرگه"،"ردهاون گ"مثل 

 

      ____  

از تمام  "آيي؟ شما هم مي"يا"يه اسباب بازي دارين كه باهاش بازي كنم؟". "رم من دارم به اون پارك مي"آيا كودك براي ساختن جمالت كاملي مثل -2
  .)روم مي هايي مثل در فعل "مي"،"آن"،"يك"براي مثال،(كند؟  كلمات الزم استفاده مي

 

      ____  

من دارم "، "بينم ها را مي من گربه"برد؟ براي مثال، آيا كودك شما چيزهايي مثل،  را دركلمات بكار مي "مي"،"َ م،يم-"،"ها"آيا كودك مواردي مثل  -3
  گويد؟ را مي "توپ را شوت كردم"،يا"كنم بازي مي

 

      ____  

كند؟، شما بايد هر سه  ايد، تكرار نكنيد، آيا كودك از سه دستوري كه ربطي به يكديگر ندارند پيروي مي فتهاي آنچه را كه گ اگر بدون هيچ اشاره -4
دست "توانيد از كودك بخواهيد تا دستوراتي مثل  براي مثال، مي. دستور را پشت سرهم و قبل از اينكه كودك شروع به انجام دادن آنها نمايد، ارائه دهيد

  .را انجام دهد "، يا قلم را به من بده،كتاب را بازكن و بايستبزن، به طرف در برو
 

      ____  

   "خوام من اون ماشينو مي"گويد،  برد؟ براي مثال، آيا مي اي را بكار مي آيا كودك جمالت چهار و پنج كلمه -5
  : .............................................. لطفاً يك نمونه بنويسيد

 

      ____  

من ("شما توي حياط چكاركردي؟"كند، آيا او كلماتي بازمان گذشته مثل زماني كه كودك در مورد چيزي كه قبالً اتفاق افتاده است صحبت مي-6
  بپرسيد؟) مابازي كرديم( "شان چكار كرديد؟ شما با دوستت توي خانه ")دويدم

 ............ .................................لطفاً يك نمونه بنويسيد

      ____  

 
 ____ جمع كل 

       

 

  

    هنوز نه  گاهي  بله 
  و بدون اينكه تعادلش را از دست بدهد، با پاي راست يا با پاي چپ خود لي لي كند؟ تواند حداقل يك بار آيا كودك مي -1
 

      ____  

  وپ را به طرف جلو و به سمت فردي كه در فاصـله برد و ت آيا كودك در حالت ايستاده، بازويش را تا سطح شانه باال مي -2
  چنانچه توپ از دست كودك بيفتد، يا توپ را رها كند، يا تـوپ را (كنــد؟  متـــري از او ايستاده است، پرتاب مي 2حدود 

  .را عالمت بزنيد "خير"بدون باال بردن دستش پرتاب كند، پاسخ 
  
  
  
 

      ____  

  حالت ايستاده و جفت پا، نيم متر به جلو بپرد؟تواند در  آيا كودك مي -3
 

      ____  

  متر 5/1گيرد؟ شما بايد حدود  كنيد، آيا آن را با هر دو دستش مي زماني كه يك توپ بزرگ را براي كودك پرت مي -4
  .ار به او دو يا سه بار فرصت دهيداز كودك فاصله داشته و براي اين ك 

  
  
  
 

  
  

    ____  

  ك بدون اينكه به چيزي يا جايي تكيه دهد و بدون از دست دادن تعادلش و پايين گذاشتن پايش، حداقل به مدتآيا كود -5
  .توانيد براي اين كار دو يا سه بار به كودك فرصت دهيد ايستد؟ قبل از اينكه به اين سئوال پاسخ دهيد، مي ثانيه روي يك پا مي 5 

  
  
  
 

      ____  

توانيد نحوه انجام اين كار را به  رود؟ مي را روي پنجه پاهايش راه مي) تقريباً به اندازه طول يك اتومبيل بزرگ(متر  5/4ود آيا كودك مسافتي حد-6
 .اونشان دهيد

      ____  

 ____ جمع كل   

        

  .به كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجر     حيطه حركات درشت

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حيطه برقراري ارتباط



  
  

 

  

    هنوز نه  گاهي  بله 
كند؟ البته او نبايد كاغذ خود را بر روي اين اشكال  ق كاغذ رسم ميآيا كودك با نگاه كردن به اشكال زير، حداقل سه تا از آنها را روي يك ور -1

  .تواند متفاوت باشد ايد، ولي اندازه آنها مي كند، ازنظر طرح بايد مشابه اشكالي باشند كه به او نشان داده آنچه كودك رسم مي.بگذارد و آنها را كپي كند
  
  
  
 

      ____ 

  .تواند از لباس خودش يا لباس عروسك استفاده كند كند؟ براي انجام اين كار، او مي ز ميها را با آيا كودك دگمه يا دگمه -2
 

      ____ 

متر از خطوط  سانتي 5/0هنگام رنگ كردن يك تصوير نبايد بيش از (كند؟ آميزي يك تصوير، اكثراً داخل خطوط آن رنگ مي آيا كودك هنگام رنگ -3
  .)تصوير بيرون برود

 

      ____ 

ط بر روي خط زير، حداكثر ختواند هنگام كشيدن يك  تواند با مداد يا خودكار، روي خط زير و در امتداد آن يك خط بكشد؟ او مي آياكودك مي -4
  .)را عالمت بزنيد "گاهي"از خط خارج شود و اگر سه بار از خط خارج شود پاسخ  دوبار

  
 

  
  

    ____ 

اگر او  ".عكس يك دختر يا پسر رابكش"توانيد به كودك بگوييد مي. م را برروي يك ورق كاغذ سفيد بكشداز كودك بخواهيد تا تصوير يك آد -5
كند،  رسم مي) سر، بدن، دستها، يا پاها(اگر آدمي را فقط به سه جزء . را عالمت بزنيد "بله"كند، پاسخ  ها و پاهايش رسم مي آدمي را با سر، بدن، دست

  .كاغذي كه كودك روي آن اين نقاشي را كشيده است، به اين پرسشنامه ضميمه نماييد. را عالمت بزنيد"خير"پاسخ 
 

      ____ 

و بسته كردن قيچي، كاغذ را از روي خط و تقريباً صاف  آيا كودك با باز. ديگر رسم كنيد بر روي يك تكه كاغذ، خطي از يك طرف آن به طرف-6
  ).كند، حتماً مواظب باشيد تا به خودش صدمه نزند مي هرگاه كودك از قيچي استفاده(كند؟ قيچي مي

  
  
  

      ____ 

 ____ جمع كل  

       

    هنوز نه  گاهي  بله 
، سفيد يا )مشكي(آيا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبي، زرد، سياه"اين چه رنگيه؟"گوييددهيد و مي زماني كه يك شي را به كودك نشان مي-1

  .را عالمت بزنيد "بله"تنها در صورتي كه كودك نام پنج رنگ را به صورت صحيح بكار برد، پاسخ برد؟ صورتي را نام مي
 

      ____  

كند كسي يا چيز ديگري است؟ براي مثال كودك ممكن است كه به وانمود مي"ادا درآوردن"هاي ديگران و  آيا كودك با پوشيدن لباس-2
  .ند كه يك مامان، بابا، برادر،خواهر،يايك حيوان يا موجود خيالي استهاي مختلفي لباس بپوشد و وانمود ك شكل

 

      ____  

بشمارد؟هنگام پرسيدن اين سئوال از "يك،دو،سه،چهار،پنج"تواند آنها را به ترتيب با گفتن،اگر پنج شي را مقابل كودك قرار دهيد، آيا مي-3
  .ن به او كمك كنيدكودك، نبايد با اشاره كردن، انجام حركت يا نام برد

 

      ____  

، حركات كند؟ سئوال را بدون استفاده از اشارهآيا به كوچكترين دايره اشاره مي"كوچكترين دايره كدام است؟"پرسيد، زماني كه از كودك مي-4
  چكترين دايره بپرسيد؟چهره يا نگاه كردن به كو

  
  
  
  
  
 

  
  

    ____  

گاهي را "شمارد پاسخ  را بدون اشتباه مي12اگر تا.را عالمت بزنيد"بله"شمارد؟ اگر چنين است، پاسخ اشتباه ميرا بدون  15تا1آيا كودك از-5
  .عالمت بزنيد

 

      ____  

را شناخت و اسم اگر دو عدد از اعداد زير .را عالمت بزنيد"بله"برد پاسخشناسد و نام مياگر سه عدد زير را مي ؟.داند آيا كودك نام اعداد را مي-6
  .راعالمت بزنيد "گاهي"آنها را گفت، پاسخ 

  

      ____  

 
  
 

   
  

 جمع كل 

 
 
 

____ 

 
  
 

      

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد حيطه حركات ظريف

 .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حل مسئله 



  
  
 

  
  

  خير   بله   
  تان خوب مي شنود؟ كبنظر شما آيا كود-1

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد
    

  زند؟ بنظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي-2
  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  ؟ فهميد گويد، مي آيا شما اكثراً آنچه را كه كودكتان مي-3
  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  رود؟ دود و از وسايل باال مي مي؟  رود يا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه ميبه نظر شما آ -4
  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  ؟  ي هر يك از والدين وجود دارد ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاء خانوادهسابقه آيا  -5
  .................................................................................................................................................توضيح دهيدبلهاگر

    

  ؟  به نظر شما، كودكتان از نظر بينايي مشكلي داردآيا -6
  .................................................................................................................................................توضيح دهيدبلهاگر

    

  خاصي داريد؟ آيا در مورد كودك خود نگراني -7
  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد 

    
  

 

    هنوز نه  گاهي  بله 

  كند؟ شويد و با حوله خشك مي آيا كودك بدون كمك و به تنهايي، دست و صورتش را با استفاده از صابون مي-1
 

      ____  

زماني كه اين سئوال را از . گويد،اين اسامي نبايد شامل اسم برادر وخواهرها باشد هايش را به شما مي چند نفر از همبازي آيا كودك اسم دو يا -2
  .ها يا دوستانش به او كمك كنيد پرسيد، نبايد با گفتن اسم همبازي كودك مي

 

      ____  

زند؟ البته شايد هنوز الزم باشد كه بر  هايش را مسواك مي و تمام دندان گذارد آيا كودك بدون هيچ كمكي، خميردندان را بر روي مسواك مي-3
  .مسواك زدن كودك نظارت كنيد و دوباره دندانهايش را مسواك بزنيد

 

      ____  

از يك كاسه بزرگ بعنوان مثال با استفاده از يك قاشق بزرگ ماست را . كشد آيا با استفاده از وسايل آشپزخانه و غذاخوري براي خودش غذا مي-4
  ريزد؟ دارد و در ظرف خود مي برمي

 

  

  

    ____  

  كند؟ مورد از موارد زير را بازگو مي 4آيا كودك حداقل  -5
  نام خانوادگي خودش) نام خودش                                                                د) الف
  دختر يا پسر بودن خودش) ج                                  سن خودش                               ) ب
  كند شهري كه در آن زندگي مي) ج
 شماره تلفن خودش)و

      ____  

  .داند، دايره بكشيد لطفاً دور مواردي راكه كودك مي
  
  آورد؟ پوشد يا در مي هايش را مي آيا كودك بدون هيچ كمكي، خودش لباس -6

 بندد؟ه متوسط و زيپ جلوي لباسش را ميهايي به اندازدكمه

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 
 

____  

    

 

  

  

  جمع كل

 

 
 
 

____ 

       

  .ه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد ك اجتماعي  –حيطه  شخصي 

   موارد كــلي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه: ....... سن اصالح شده      :      /       /تاريخ تولد 

      :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                    :روستا          :شهرستان           :ان است

  :شماره تلفن مركز        :نام پرسشگر          :نام مركز

 ماهگي 48
 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل

به چند نكتـه   ASQن ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه كه امكا، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :مهم زير توجه فرماييد 

از اين موضـوع متعجـب يـا    . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد  -1
  .شويد ناراحت ن

 )كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخـش برقـراري ارتبـاط    ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در  -2
كه عمدتاً مربوط به حركات دسـت هـا و   (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( بخش حركات درشت ) 2( 

كه عمـدتاً مربـوط بـه رفتارهـاي     (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4)  (است انگشتان 
 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). فردي و رفتارهاي اجتماعي كودك است 

االت اگر شك داريد ، حتماً بايد فعاليت مورد اشاره د رآن سوال را با كودك خود امتحان كنيد و سپس بـه سـوال   مورد پاسخ هر كدام از سودر  -3
 . پاسخ دهيد 

توجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شود . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در  -4
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي «  و در. 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .فعاليت مورد نظر كرده است  به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام» گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تري را ياد توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش -5
» آيا كودك چهار دست و پـا  مـي رود ؟   « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد ،گرفته است

  .را عالمت بزنيد » بلي « اگر كودك شما قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
 و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه نگذرد و ثانيـاً  پر كردن -6

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از    پس پرسشنامه را به موقع .انجام شود تكامل او اقدام به موقع ردر صورت وجود كوچكترين اشكال د
 .ن تحويل گرفته ايد ، بر گردانيد آ

بهتـر اسـت كـودك هنگـام     . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد      -7
 .تكميل پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري    منظور كسي است كـه در مـورد   . مي نمايد كسي پرسشنامه  را تكميلكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد  -8
 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . دارد و او است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ايد امه را از آنجا دريافت كردهن ي كه پرسشدادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز مشكل درپاسخ بروزهرگونه درصورت -9

  . از مركز دريافت كرده و تكميل نماييد ماه بعد 6يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد  -10

1391 



  
  
 

    هنوز نه  گاهي  بله 

اسم چندتا خوراكي را به من "گوييد، برد؟ براي مثال، اگر شما به كودك مي آيا كودك حداقل سه مورد از يك مقوله متداول را نام مي -1
آيا  .اسم چندتا حيوان را به من بگو"يا اگر بگوييد،. برد را نام مي"غذا،ميوه،شيريني،و تخم مرغ "آيا كودك در پاسخ چيزهايي مثل،. "بگو

  برد؟ گاو،سگ،و فيل را نام مي"كودك در پاسخ چيزهايي مثل 
 

      ____  

  دهد آيا كودك به سئواالت زير پاسخ مي-2
ن بده خوام كه چيزي به م از كسي مي "،"خورم غذا مي":هاي قابل قبول شامل موارد زير هستند پاسخ("كني؟ وقتي گرسته هستي چكار مي"

  ..................................: ..................................................لطفاً پاسخ كودك را بنويسيد "خورم مي... و  نان، بيسكويت"و  "تا بخورم
 

      ____  

پت چه تو"كند؟ براي مثال اگر بپرسيد به بگو آيا هنگام تعريف كردن در مورد چيزهاي آشنا، حداقل دو مورد را درباره آن بيان مي -3
  گويد؟ كنم را مي انوشوت مي"،"بزرگه"،"اون گرده"آيا چيزي مثل  "جوريه؟

 

      ____  

برد؟ براي مثال، آيا كودك  نشانه استمرار را دركلمات بكار مي "مي"نشانه گذشته،"َ م،يم-"نشانه جمع، "ها"آيا كودك مواردي مثل  -4
  گويد؟ را مي "كردمتوپ را شوت "،يا"كنم ميرم بازي من دا"، "بينم را مي ها من گربه"شما چيزهايي مثل، 

 

      ____  

كند؟، شما  ايد، تكرار نكنيد، آيا كودك از سه دستوري كه ربطي به يكديگر ندارند پيروي مي اي آنچه را كه گفته اگر بدون هيچ اشاره -5
توانيد سه دستور زير را به  براي مثال، مي. ها نمايد، ارائه دهيدبايد هر سه دستور را پشت سرهم و قبل از اينكه كودك شروع به انجام دادن آن

  . "،به طرف در برو و بنشين)كف زدن("دست بزن"كودك ارائه دهيد
 

      ____  

شما هم "يا"يه اسباب بازي دارين كه باهاش بازي كنم؟". "رم من دارم به اون پارك مي"آيا كودك براي ساختن جمالت كاملي مثل  -6
 .)رومهايي مثل ميدر فعل"مي"،"آن"،"يك"براي مثال،(كند؟  از تمام كلمات الزم استفاده مي"ي؟آيمي

      ____  

 ____ جمع كل  

       

 

  

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 
  گيرد؟  كنيد، آيا آن را با هر دو دستش مي زماني كه يك توپ بزرگ را براي كودك پرت مي  -1

  ودك فاصله داشته و براي اين كار به او دو يا سه بار فرصت دهيد؟متر از ك 5/1شما بايد حدود 
  
  
 

      ____  

  خورد؟ هاي سرسره باال رفته و سپس از باالي آن  سر مي آيا كودك بدون اينكه كسي به او كمك كند، از پله -2
  
  
  
 

      ____  

  د و توپ را به طرف جلو و به سمت فردي كهبر آيا كودك در حالت ايستاده، بازويش را تا سطح شانه باال مي  -3
  چنانچه توپ از دست كودك بيفتد، يا توپ را رهـا (كند؟  متري از او ايستاده است، پرتاب مي 2در فاصله حدود  

  .)را عالمت بزنيد "خير"كند، يا توپ را بدون باال بردن دستش پرتاب كند، پاسخ 
  
  
 

      ____  

  يكبار و بدون اينكه تعادلش را از دست بدهد، با پاي راست يا پاي چپ خود لي لي كند؟ تواند حداقل آيا كودك مي -4
  

  
  

    ____  

  تواند در حالت ايستاده و جفت پا، نيم متر به جلو بپرد؟  آيا كودك مي  -5
 

      ____  

  يين گذاشتن پايش، آيا كودك بدون اينكه به چيزي يا جايي تكيه دهد و بدون از دست دادن تعادلش و پا -6
  ايستد؟ ثانيه روي يك پا مي 5حداقل به مدت 

  . توانيد براي اين كــار دو يا سه بار به كودك فرصت دهيد قبل از اينكه به اين سئوال پاسخ دهيد، مي 
 

      ____  

 ____ جمع كل   

       

  .ن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ داد     حيطه حركات درشت

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حيطه برقراري ارتباط



  

 
  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  دهد؟اگر اسباب بازي موجود نبود،  را بطور صحيح كنار يكديگر قرار مي)اي تكه 6پازل (اي هآيا كودك قطعات يك اسباب بازي جورچين شش تك -1
 آيا كودك شما آنها را بطور صحيح كنار يكديگر . يك صفحه از يك مجله را كه روي آن يك تصوير بزرگ است برداريد و آن را به شش قسمت ببريد

 دهد؟قرا مي

      ____  

  كند؟ و بسته كردن قيچي، كاغذ را از وسط و تقريباً در يك خط صاف، قيچي ميآيا كودك با باز  -2
  ).كند، حتماً مواظب باشيد تا به خودش صدمه نرساند اه كودك از قيچي استفاده ميگهر(

  
 

      ____  

  
ته او نبايد كاغذ خود را بر روي اين اشكال بگذارد كند؟ الب آيا كودك بانگاه كردن به اشكال زير، حداقل سه تا از آنها را روي يك ورق كاغذ رسم مي -3

  .تواند متفاوت باشد ايد، ولي اندازه آنها مي كند، از نظر طرح بايد مشابه اشكالي باشند كه به اونشان داده آنچه كودك رسم مي. و آنها را كپي كند
  
  
  
 

  
  

  
  

  
  

  

____  

  .تواند از لباس خودش يا لباس عروسك استفاده كند نجام اين كار، او ميكند؟ براي ا ها را باز مي آيا كودك دگمه يا دگمه  -4
  

  
  

    ____  

ها،بيني،دهان،گردن،مو،تنه،بازوها،  سر،چشم: كند آيا كودك در كشيدن تصوير افراد يا تصوير آدمك، حداقل سه مورد از موارد زير را رسم مي -5
  ؟)كف پا(ها،ران و يا پاها  دست

 

      ____  

متر از خطوط  سانتي 5/0هنگام رنگ كردن يك تصوير نبايد بيش از (كند؟ آميزي يك تصوير، اكثراً داخل خطوط آن رنگ مي آيا كودك هنگام رنگ -6
 .)تصوير بيرون برود

      ____  

 ____ جمع كل   

       

    هنوز نه  گاهي  بله 
، سفيد يا )مشكي(آيا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبي، زرد، سياه"چه رنگيه؟اين"گوييددهيد و مي زماني كه يك شي را به كودك نشان مي-1

  .را عالمت بزنيد "بله"برد؟ تنها در صورتي كه كودك نام پنج رنگ را به صورت صحيح بكار برد، پاسخ صورتي را نام مي
 

      ____  

هاي  كند كسي يا چيز ديگري است؟ براي مثال كودك ممكن است كه به شكلوانمود مي"ادا درآوردن"هاي ديگران و  آيا كودك با پوشيدن لباس-2
  .مختلفي لباس بپوشد و وانمود كند كه يك مامان، بابا، برادر،خواهر،يايك حيوان يا موجود خيالي است

  
 

      ____  

بشمارد؟هنگام پرسيدن اين سئوال از كودك، "ه،چهار،پنجيك،دو،س"تواند آنها را به ترتيب با گفتن، اگر پنج شي را مقابل كودك قرار دهيد، آيا مي-3
  .نبايد با اشاره كردن، انجام حركت يا نام بردن به او كمك كنيد

  
 

      ____  

هره كند؟ سئوال را بدون استفاده از اشاره، حركات چآيا به كوچكترين دايره اشاره مي"دايره كدام است؟ كوچكترين"پرسيد، زماني كه از كودك مي-4
  يا نگاه كردن به كودچكترين دايره بپرسيد؟

  
  
  
  
  
 

  
  

    ____  

گاهي را "شمارد پاسخ را بدون اشتباه مي12اگر تا.را عالمت بزنيد"بله"شمارد؟ اگر چنين است، پاسخ را بدون اشتباه مي 15تا1آيا كودك از-5
  .عالمت بزنيد

  
  
 

      ____  

اگر دو عدد از اعداد زير را شناخت و اسم آنها .را عالمت بزنيد"بله"برد پاسخشناسد و نام مياگر سه عدد زير را مي. داند آيا كودك نام اعداد را مي-6
  .راعالمت بزنيد"گاهي"را گفت، پاسخ

      ____ 
  

   
  
  
 

  

  

  

 جمع كل

 
 
 

  
____ 

 

       

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد حيطه حركات ظريف

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حل مسئله 



 

  
  

  خير   بله  
  تان خوب مي شنود؟ كبنظر شما آيا كود-1

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد
    

  زند؟ بنظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي-2
  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  فهميد؟  گويد، مي آيا شما اكثراً آنچه را كه كودكتان مي-3
  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  رود؟ دود و از وسايل باال مي رود ؟ مي به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي -4
  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  ي هر يك از والدين وجود دارد ؟  آيا سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاء خانواده -5
  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    

  آيا به نظر شما، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ -6
  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    

  آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ -7
  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    
  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

بعنوان مثال با استفاده از يك قاشق بزرگ ماست را از يك كاسه بزرگ . كشد و غذاخوري براي خودش غذا ميآيا با استفاده از وسايل آشپزخانه  -1
  ريزد؟ دارد و در ظرف خود مي برمي

 

     ____  

  كند؟ مورد از موارد زير را بازگو مي 4آيا كودك حداقل   -2
  نام خانوادگي خودش) د                 نام خودش                                               ) الف
  دختر يا پسر بودن خودش) سن خودش                                                                 ج) ب
  كند شهري كه در آن زندگي مي) ج
  شماره تلفن خودش ) و

  .داند، دايره بكشيد لطفاً دور مواردي راكه كودك مي
 

      ____  

  كند؟ شويد و با حوله خشك مي كودك بدون كمك و به تنهايي، دست و صورتش را با استفاده از صابون مي آيا -3
 

      ____  

زماني كه اين سئوال را از كودك . گويد،اين اسامي نبايد شامل اسم برادر وخواهرها باشد هايش را به شما مي آيا كودك اسم دو يا چند نفر از همبازي  -4
  .ها يا دوستانش به او كمك كنيد نبايد با گفتن اسم همبازيپرسيد،  مي

 

  

  

    ____  

زند؟ البته شايد هنوز الزم باشد كه بر  هايش را مسواك مي گذارد و تمام دندان آيا كودك بدون هيچ كمكي، خميردندان را بر روي مسواك مي  -5
 .يدمسواك زدن كودك نظارت كنيد و دوباره دندانهايش را مسواك بزن

      ____  

  
  )ها هاي فشاري، معمولي، زيپبه استثناي دكمه(آورد؟پوشد يا در ميهايش را مي آيا كودك بدون هيچ كمكي، خودش لباس-6

 

  

 

  

 

  

 

____  

    

 جمع كل 

 
 
 

____ 

       

  .ه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجرب اجتماعي  –حيطه  شخصيتي 

   موارد كــلي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه: ....... سن اصالح شده      :      /       /تاريخ تولد 

      :تلفن تماس تكميل كننده         :تكميل تاريخ     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز        :نام پرسشگر          :نام مركز

 ماهگي 42
 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل

به چند نكتـه   ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :مهم زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجب يـا  . وري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد پرسشنامه ط - 2
  .ناراحت نشويد 

 ) كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتبـاط  ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در  - 3
كه عمدتاً مربوط بـه حركـات دسـت    (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( ات درشت بخش حرك) 2(

كـه عمـدتاً مربـوط بـه     (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4)  (ها و انگشتان است 
 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). ي كودك است فردي و رفتارهاي اجتماع رفتارهاي

مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ، حتماً بايد فعاليت مورد اشاره د رآن سوال را با كودك خود امتحان كنيد و سپس به سوال در  - 4
 . پاسخ دهيد 

توجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكـي از پاسـخ هـا  عالمـت زده     . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « اسخ بخش اصلي ، هر سوال سه پ 5در  - 5
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « و در . شود 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  ال حاضر قادربه معني اين است كه كودك در ح» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را  ه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليـت پيشـ  توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد ك - 6
آيا كودك چهار دست و پا  مـي  « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد ياد گرفته است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ  اگركودك شماقبال ً چهار دست و»رود؟
پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب براي پاسخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و      - 7

تكميـل فرماييـد و هـر چـه زودتـر بـه        پس پرسشنامه را به موقع .انجام شود تكامل او اقدام به موقع ردر صورت وجود كوچكترين اشكال د ثانياً
 .محلي كه از آن تحويل گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام     . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هم كودكتان از آن لـذت ببريـد    - 8
 .تكميل پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري    منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد  - 9
 .ويسيد در پرسشنامه بن باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . دارد و او است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ايد، پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ي كهپرسشنامه با شماره تلفن مركز پاسخ دادن به سواالتدر بروزهرگونه مشكل درصورت -10

  . تكميل نماييد ،از مركز دريافت كرده ماه بعد 6يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد  -11

1391 



  
  
 

    هنوز نه  گاهي  بله 

آيا . "كتاب را زير صندلي بگذار"و  "كفش را روي ميز بگذار"بدون اينكه از هرگونه اشاره يا حركتي استفاده كنيد، به كودك بگوييد -1
  دهد؟ او هر دو دستور را به طور صحيح انجام مي

 

      ____  

شود يا چه چيزي اتفاق  دهد كه در هر تصوير چه كاري انجام مي كند، آيا توضيح مي زماني كه كودك به تصاوير كتاب نگاه مي-2
  كنه؟ چكار مي)يا بچه(توانيد بپرسيد، اين سگ  شما مي) "كنه گريه مي"،"خوره مي"،"دوه مي"،"كنه هاپ هاپ مي"براي مثال(افتد؟  مي

 

      ____  

زيپ را تا نيمه بكشيد،و از كودك  "ره ببين اين باال و پايين مي"رود، و بگوييد، به كودك نشان دهيد كه زيپ چگونه باال و پايين مي -3
زيپ آيا كودك  "پايين"گوييد كشد و هر بار كه مي ، آيا كودك زيپ را باال مي"باال"گوييد  هر بار كه مي. بخواهيد تا آن را پايين بكشد

  كشد؟ را پايين مي
 

      ____  

  گويد؟ اش را مي آيا در پاسخ نام و نام خانوادگي "اسمت چيه؟"پرسيد  زماني كه از كودك مي -4
 

      ____  

كند  ايد، تكرار نكنيد، آيا كودك از سه دستوري كه ربطي به يكديگر ندارند پيروي مي اگر از اشاره استفاده نكنيد و آنچه را كه گفته -5
  . "،به طرف در برو و بنشين)كف زدن("دست بزن"توانيد سه دستور زير را به كودك ارائه دهيد مثال، مي

 

      ____  

شما هم "يا"يه اسباب بازي دارين كه باهاش بازي كنم؟". "رم من دارم به اون پارك مي"آيا كودك براي ساختن جمالت كاملي مثل  -6
 .)رومهايي مثل ميدر فعل"مي"،"آن"،"يك"براي مثال،(كند؟  استفاده مياز تمام كلمات الزم "آيي؟مي

      ____  

 ____ جمع كل  

       
  
  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 
  پاي چپ روي يك پله است، و پاي راست روي(رود؟ آيا كودك با گذاشتن يك پا روي هر پله، از پلكان باال مي  -1

  توانيد در جاهايي كه داراي چنين امري را مي.(دستش را به نرده يا ديوار بگيردممكن است كه كودك .) پله بعدي است
  .)پلكان هستند، مثالً در پارك، يا در منزل مشاهده كنيد

  
 

      ____  

  ؟ثانيه روي يك پايش بايستد 1به چيزي يا جايي تكيه دهد براي حدود آيا كودك بدون اينكه  -2
  
  
  
 

      ____  

  برد و توپ را به طرف جلو و به سمت فردي كه ك در حالت ايستاده، بازويش را تا سطح شانه باال ميآيا كود  -3
  چنانچه توپ از دست كودك بيفتد، يا توپ را رهـا (كند؟  متري از او ايستاده است، پرتاب مي 2در فاصله حدود  

  .)ت بزنيدرا عالم "خير"كند، يا توپ را بدون باال بردن دستش پرتاب كند، پاسخ 
  
  
 

      ____  

  ؟سانتي متر به جلو بپرد 15جفت پا، حداقل حدود تواند  آيا كودك مي -4
  
  
  
 

  
  

    ____  

  متر 5/1گيرد؟بايد حدود  كنيد، آيا او آن را با هر دو دستش مي زماني كه يك توپ را براي كودك پرت مي  -5
  ؟ فرصت دهيد ر دو يا سه بااز كودك فاصله داشته باشيد و براي اين كار به او 

  
  
 

      ____  

  ____        خورد؟ هاي سرسره باال رفته و سپس از باالي آن سر مي كسي به او كمك كند، از پلهآيا كودك بدون اينكه  -6

 ____ جمع كل   

        

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   طحيطه برقراري ارتبا

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد حيطه حركات درشت



    
  

 
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  .اي مثل دايره شما بكشد او بخواهيد تا دايرهكنيد، از  بيند كه يك دايره را رسم مي پس از اينكه كودك مي -1
  ؟كند آيا اوبا كشيدن يك دايره از شما تقليد مي. كودك نبايد دايره خودش را روي دايره شما بكشد

 

      ____  

  كنيد، از او بخواهيد خطي بيند كه خطي را از يك طرف كاغذ به طرف ديگر آن رسم مي پس از اينكه كودك مي -2
  آيا او با كشيدن يك خط در جهت افقي، . كودك نبايد خط خودش را روي خط شما بكشد. رسم كند مثل خط شما

  كند؟ از شما تقليد مي
  

      ____  

  
  كند تا كاغذي را با قيچي مخصوص كودكان ببرد؟ الزم نيست كه كودك حتماً كاغذ را ببرد، بلكه سعي ميآيا كودك  -3

  توانيد نحوه استفاده از قيچي مي. (دارد، قيچي را با دست ديگرش باز و بسته كند نگه مي بايد در حالي كه كاغذ رابايك دست
  .)كند، حتماً مواظب باشيد، تا به خودش صدمه نرساند هرگاه كودك ازقيچي استفاده مي. رابه كودك نشان دهيد

  
 

      ____  

زرگسال، يعني بين انگشت شست و ساير انگشتانش، هنگام نقاشي كردن، مداد يا خودكار را مانند يك بآيا كودك   -4
  رد؟مي گي

 

  
  

    ____  

بازي موجود نبود،  دهد؟ اگر اسباب را بطور صحيح كنار يكديگر قرار مي) اي تكه 6پازل (اي  بازي جورچين شش تكه قطعات يك اسبابآيا كودك  -5
آيا كودك شما آنها را بطور صحيح كنار يكديگر . ن را به شش قسمت ببريديك صفحه از يك مجله كه روي آن يك تصوير بزرگ است برداريد و آ

  ؟دهد قرار مي
 

      ____  

بدون اينكه كاغذ خود (تواند شكلي مشابه آن را با استفاده از مداد يا مداد رنگي بر روي يك ورق كاغذ بكشد؟  با نگاه كردن به شكل ميآيا كودك  -6
كند، بايد از نظر طرح مشابه شكلي باشد كه به او نشان  آنچه كودك شما رسم مي. كندرا بر روي شكل بگذارد و كپي 

  .)تواند متفاوت باشد ايد، ولي اندازه آن مي داده

      ____  

 ____ جمع كل   

       

    هنوز نه  گاهي  بله 
 كودك در پاسخ،آيا"اين چيه؟"پرسيد،كنيد و از كودك خود مي به تصوير زير اشاره ميزماني كه-1

  "دختر"،"مرد"،"پسر"،"آدم برقي"هايي مثل  باشد؟ پاسخ گويد كه به معني يك شخص مي اي مي كلمه
  : ..............................................................لطفاً پاسخ كودك را در اينجا بنويسيد. صحيح هستند "بابا"و
 

      ____  

كند؟ نبايد اين اعداد را تكرار كنيد در صورت اي تكرار مي، آيا كودك همين دو عدد را با آن ترتيبي كه گفته"بگوهفت، سه"،گوييدزماني كه مي-2
را براي  "بله"كودك فقط بايد يك جفت اعداد را به طور صحيح تكرار كند تا پاسخ  "هشت، دو"لزوم، دو عدد ديگر از اعداد را امتحان كنيد و بگوييد،

  .ئوال عالمت بزنيداين س
 

      ____  

 .توان با چند مكعب، جعبه، يا قوطي يك پل مشابه شكل مقابل ساخت به كودك نشان دهيد كه چگونه مي-3
  كند؟ ايد از كار شما تقليد مي آيا او باساختن چيزي مشابه آنچه شما درست كرده

 

      ____  

كند؟ شما نبايد اين اعداد را تكرار كنيد اي تكرار ميا كودك همين سه عدد را با آن ترتيبي كه گفته، آي"بگوپنج، هشت، سه"گوييد،زماني كه مي-4
كودك فقط بايد يك مجموعه را به طور صحيح تكرار كند تا پاسخ  "شش، نه، هفت"در صورت لزوم، دو عدد ديگر از اعداد را امتحان كنيد و بگوييد،

  .نيدرا براي اين سئوال عالمت بز "بله"
 

  
  

    ____  

كند؟ سئوال را بدون استفاده از اشاره، حركات آيا به كودچكترين دايره اشاره مي"كوچكترين دايره كدام است؟"پرسيد،  زماني كه از كودك مي-5
  چهره يا نگاه كردن به كودچكترين دايره بپرسيد؟

  
  

 

      ____  

هاي  كند كسي يا چيز ديگري است؟ براي مثال، كودك ممكن است به شكلدرآوردن وانمود مي"ادا"هاي ديگران و  با پوشيدن لباسآيا كودك-6
 .مختلفي لباس بپوشد و وانمود كند كه يك مامان ، بابا، خواهر، يا يك حيوان يا موجود خيالي است

      ____ 
  

   
  
  

 

  

  

  

 جمع كل

 
 
 

 

       

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد حيطه حركات ظريف

  .ن مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتا  حيطه حل مسئله 



  
 

  
  
  

  خير   بله  

  تان خوب مي شنود؟ كبنظر شما آيا كود-1

  .................................................................................................................................................توضيح دهيداگر نه

    

  زند؟ بنظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي-2

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  فهميد؟  گويد، مي آيا شما اكثراً آنچه را كه كودكتان مي-3

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  رود؟ دود و از وسايل باال مي رود ؟ مي به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي -4

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  ي هر يك از والدين وجود دارد ؟  آيا سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاء خانواده -5

  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    

  آيا به نظر شما، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ -6

  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    

  آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ -7

  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ؟كند يا اسم خودش را بيان مي "من"گويد  آيا در پاسخ مي "توي آينه كيه؟"پرسيد، كند و مي نه نگاه ميزماني كه كودك به آي -1
 

      ____  

  پوشد؟ پالتو، ژاكت يا پيراهن خودش را بدون كمك ميآيا   -2
 

      ____  

  ؟دهد حيحي به اين پرسش ميآيا پاسخ ص "تو دختر هستي يا پسر؟"با استفاده از عين اين كلمات ، از او بپرسيد، -3
 

      ____  

  ماند؟ زماني كه يك كودك يا بزرگسال ديگر در نوبت است، او نيز نوبت را رعايت كرده و منتظر نوبتش ميآيا   -4
 

  

  

    ____  

  ق بزرگ ماست را از يكمثال با استفاده از يك قاشبعنوان . كشد با استفاده از وسايل آشپزخانه و غذاخوري براي خودش غذا ميآيا   -5
  ريزد؟ دارد و در ظرف خود ميكاسه برمي

      ____  

  
 كند؟بدون كمك و به تنهايي، دست و صورتش را با آب و صابون شسته و با حوله خشك ميآيا-6

 

  

 

  

 

  

 

____  

    

  

 جمع كل

 
 
 

____ 

       

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد اجتماعي –حيطه  شخصيتي 

   موارد كــلي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه: ....... سن اصالح شده      :      /       /تاريخ تولد 

      :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز      :نام پرسشگر       :نام مركز

 ماهگي 36
 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل

به چنـد نكتـه    ASQشنامه كه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرس، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :مهم زير توجه فرماييد 

از ايـن موضـوع متعجـب يـا     . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد  -1
  .ناراحت نشويد 

 ) كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بـاط  بخـش برقـراري ارت  ) 1: (بخش اصلي طراحي شده انـد   5سواالت براي  هر سن در  -2
كه عمدتاً مربوط بـه حركـات دسـت هـا و     (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( بخش حركات درشت ) 2(

كـه عمـدتاً مربـوط بـه رفتارهـاي      (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4)  (انگشتان است 
 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). فردي و رفتارهاي اجتماعي كودك است 

حان كنيد و سـپس بـه سـوال    مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ، حتماً بايد فعاليت مورد اشاره د رآن سوال را با كودك خود امتدر  -3
 . پاسخ دهيد 

توجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـود  . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در  -4
 .اسخ به سواالت نوشته شود است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پ» خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « و در . 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .ع به فعاليت مورد نظر نكرده است به معني اين است كه كودك هنوز شرو» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تري را يـاد  توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش -5
» آيا كودك چهار دسـت و پـا  مـي رود ؟    « شده است مثالً اگر سوال . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد گرفته است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « اگر كودك شما قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
 اي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه نگذرد و ثانيـاً پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بر -6

تكميل فرماييد و هر چه زودتر بـه محلـي كـه از     پس پرسشنامه را به موقع .انجام شود تكامل او اقدام به موقع ردر صورت وجود كوچكترين اشكال د
 .آن تحويل گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام     . ادگي تبديل نماييد ، تا هم شـما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد      پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانو -7
 .تكميل پرسشنامه آماده بازي باشد 

كودك اطالعات بيشتري دارد منظور كسي است كه در مورد . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد  -8
 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . االت پاسخ مي دهد و او است كه به سو

 .تماس بگيريد  ايد نامه را از آنجا دريافت كرده ي كه پرسشدادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز مشكل درپاسخ بروزهرگونه درصورت -9

  . تكميل نماييد ،از مركز دريافت كرده  ماه بعد 6عدي را بايد يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه ب -10

١٣٩١ 



  
  
 

    هنوز نه  گاهي  بله 

ها و غيره، اشاره كند،آيا حداقل هفت عضو بدن را بطور صحيح نشان  خواهيدتا به بيني، چشمها،مو،پاها،گوش زماني كه از كودك مي -1
  )تواند به اعضاي بدن خودش، شما، يا يك عروسك اشاره كند ام اين كار او ميدر انج(دهد؟ مي

 

      ____  

 : ...................................برد؟ لطفاً يك نمونه از اين جمالت را بنويسيد آيا كودك جمالتي را كه شامل سه يا چهار كلمه هستند بكار مي-2
 

      ____  

آيا . "كتاب را زير صندلي بگذار"و  "كفش را روي ميز بگذار"ونه اشاره يا حركتي استفاده كنيد، به كودك بگوييدبدون اينكه از هرگ -3
  دهد؟ او هر دو دستور را به طور صحيح انجام مي

 

      ____  

د يا چه چيزي اتفاق شو دهد كه در هر تصوير چه كاري انجام مي كند، آيا توضيح مي زماني كه كودك به تصاوير كتاب نگاه مي -4
  كنه؟ چكار مي)يا بچه(توانيد بپرسيد، اين سگ  شما مي) "كنه گريه مي"،"خوره مي"،"دوه مي"،"كنه هاپ هاپ مي"براي مثال(افتد؟  مي

 

      ____  

نيمه بكشيد،و از كودك زيپ را تا  "ره ببين اين باال و پايين مي"رود، و بگوييد، به كودك نشان دهيد كه زيپ چگونه باال و پايين مي -5
آيا كودك زيپ  "پايين"گوييد كشد و هر بار كه مي ، آيا كودك زيپ را باال مي"باال"گوييد  هر بار كه مي. بخواهيد تا آن را پايين بكشد

  كشد؟  را پايين مي
 

      ____  

  ____        گويد؟ ياش را م آيا در پاسخ نام و نام خانوادگي "اسمت چيه؟"پرسيد  زماني كه از كودك مي -6

 ____ جمع كل  

       
  
  
  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 
  تواند  آيا كودك بدون اينكه به چيزي يا جايي تكيه دهد، مي  -1

  ؟با پرت كردن پايش به سمت جلو به توپ ضربه بزند
  
 

      ____  

  پرد؟ آيا كودك جفت پا مي -2
  
  
  
 

      ____  

  پاي چپ روي يك پله است، (رود؟ پا روي هر پله، از پلكان باال ميآيا كودك با گذاشتن يك    -3
  چنين امري.(ممكن است كه كودك دستش را به نرده يا ديوار بگيرد.) و پاي راست رويپله بعدي است

  .)پلكان هستند، مثالً در پارك، يا در منزل مشاهده كنيد  توانيد در جاهايي كه داراي را مي 
  
  
 

      ____  

  ؟مي ايستدثانيه روي يك پايش  1آيا كودك بدون اينكه به چيزي يا جايي تكيه دهد براي حدود   -4
  
  
  
 

  
  

    ____  

  برد و توپ را به طرف جلو و به ســـمت  آيا كودك در حالت ايستاده، بازويش را تا سطح شانه باال مي   -5
  چنانچه توپ از دست كودك بيفتد،(كند؟  ميمتري از او ايستاده است، پرتاب  2فردي كه  در فاصله حدود 

   .)را عالمت بزنيد "خير"يا توپ را رهـا كند، يا توپ را بدون باال بردن دستش پرتاب كند، پاسخ  
  
  
 

      ____  

  ____        ؟سانتي متر به جلو بپرد 15تواند جفت پا حداقل حدود  ميآيا كودك  -6

 ____ جمع كل   

        

  .يدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ا   حيطه برقراري ارتباط

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد حيطه حركات درشت



    
  

 
  

  

    هنوز نه  هيگا  بله 

كنيد، از او  بيند كه با مداد يا خودكار خطي از باالي كاغذ به طرف پايين رسم مي پس از اينكه كودك مي -1
آيا او با كشيدن يك . كودك نبايد خط خودش را روي خط شما بكشد. بخواهيد خطي مثل خط شما رسم كند
  ؟كند خط در جهت عمودي، از شما تقليد مي

 

      ____  

  كند؟ بند كفش را از ميان يك مهره يا سوازخ بند كفش رد ميآيا كودك  -2
 

      ____  

كودك نبايد دايره خودش را روي دايره شما . اي مثل دايره شما بكشد كنيد، از او بخواهيد تا دايره بيند كه يك دايره رسم مي پس از اينكه كودك مي -3
  كند؟ ليد ميآيا او با كشيدن يك دايره از شما تق. بكشد

  
 

      ____  

كودك . كنيد، از او بخواهيد خطي مثل خط شما رسم كند بيند كه خطي را از يك طرف كاغذ به طرف ديگر آن رسم مي پس از اينكه كودك مي  -4
  كند؟ آيا او باكشيدن يك خط در جهت افقي، از شما تقليد مي. نبايد خط خودش را روي خط شما بكشد

  
  
 

  
  

    ____  

  كند تا كاغذي را با قيچي مخصوص كودكان ببرد؟الزم نيست كه كودك  سعي ميآيا كودك  -5
  دارد،قيچي را با دست ديگرش ه كاغذ را بايك دست نگه ميحتماً كاغذ را ببرد، بلكه بايد در حالي ك

  قيچي استفاده هرگاه كودك از . توانيد نحوه استفاده از قيچي را به كودك نشان دهيد مي. (بازوبسته كند 
  .)كند، حتماً مواظب باشيد، تابه خودش صدمه نرساند مي

 

      ____  

  نقاشي كردن، مداد يا خودكار را مانند يك بزرگسال، يعني بين انگشت شست و ساير آيا كودك هنگام  -6
 گيرد؟انگشتانش، مي

      ____  

 ____ جمع كل   

       

    هنوز نه  گاهي  بله 
 بيند، چگونه چهارشي مثل چهارمكعب يا ماشين را در يك رديف پشت كه كودك ميدرحالي-1

  چهارشي رادريك رديف در كنار يكديگر قرار ميدهد؟ كارراتقليدكرده دهيد،آيا او اين سرهم قرار مي
  ).كنيد هانيزاستفاده بازي كوچك،ياسايراسباب هاي نخ،جعبه هاي توانيدازقرقره مي(
 

      ____  

  ايستد؟ اي را پيدا كرده و بر روي آن ميرسد،آيا براي رسيدن به آن، صندلي،چهارپايه، ياجعبهكودك چيزي را بخواهد كه دستش به آن نمياگر-2
     

      ____  

 ايآياكودك درپاسخ كلمه"چيه؟اين"پرسيد،كنيد و از كودك مي زماني كه به تصوير زير اشاره مي-3
  .صحيح هستند "بابا"و"دختر"،"آدم برقي"هاي مثل  باشد؟ پاسخ خص ميگويدكه به معني يك ش مي 

  : ............................................................................................. لطفاً پاسخ كودك را در اينجا بنويسيد
  
  
 

      ____  

ايد تكرار مي كند؟ نبايد اين اعداد را تكرار كنيد در صورت و عدد را با آن ترتيبي كه گفتهآياكودك همين د "بگوهفت،سه،"گوييدميزماني كه-4
را براي "بله"كودك فقط بايد يك جفت اعداد را به طور صحيح تكرار كند تا پاسخ ."هشت،دو"لزوم، دو عدد ديگر از اعداد را امتحان كنيدو بگوييد،

  .اين سئوال عالمت بزنيد
 

  
  

    ____  

 توان با چند مكعب، جعبه،يا قوطي يك پل مشابه شكل به كودك نشان دهيد كه چگونه مي-5
  كند؟ ايد از كار شما تقليد مي آيا او باساختن چيزي مشابه آنچه شما درست كرده. مقابل ساخت 

  
 

      ____  

در . كه گفته ايد تكرار مي كند ؟ نبايد اين اعداد را تكرار كنيدآيا كودك همين سه عدد را با آن ترتيبي "بگو پنج،هشت،سه"زماني كه مي گوييد،-6
 "بله"، كودك فقط بايد يك مجموعه را به طور صحيح تكرار كند تا پاسخ "بگو شش، نه، هفت"صورت لزوم ، سه عدد ديگر را امتحان كنيد و بگوييد،

  .را براي اين سوال عالمت بزنيد

      ____ 
  

 
  
 

  
 

  

 جمع كل

 
____ 

 

 
  
 

      

  .را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت  حيطه حركات ظريف

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حل مسئله 



  
  
 

  
  
  

  خير   بله  

  تان خوب مي شنود؟ كبنظر شما آيا كود-1

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  زند؟ شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف ميبنظر -2

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  فهميد؟  يد، ميگو آيا شما اكثراً آنچه را كه كودكتان مي-3

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  رود؟ ايل باال ميدود و از وس رود ؟ مي به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي -4

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  ي هر يك از والدين وجود دارد ؟  آيا سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاء خانواده -5

  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    

  آيا به نظر شما، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ -6

  .................................................................................................................................................گر بله توضيح دهيدا

    

  آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ -7

  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    

  

 

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ؟)اگر چه ممكن است مقداري از غذار بريزد(خورد  خودش با قاشق غذا ميآيا  -1
 

      ____  

اش را به  بازي راند و اگر اسباب دهد و آنها را دور وسايل مختلف مي هايي مثل گاري، كالسكه يا كاميون كوچك را هل مي بازي اسبابآيا كودك   -2

  كشد؟ اي برد كه امكان دور زدن نبود، آن را از آنجا عقب عقب بيرون مي گوشه
 

      ____  

  كند؟ يا اسم خودش را بيان مي "من"يد گو آيا در پاسخ مي "؟توي آينه كيه"د، يپرس كند و مي زماني كه كودك به آينه نگاه مي -3
 

      ____  

  پوشد؟ ك ميپالتو، ژاكت يا پيراهن خودش را بدون كمآيا   -4
 

  

  

    ____  

  ____       .دهدآيا پاسخ صحيحي به اين پرسش مي"تودختر هستي يا پسر؟"با استفاده از عين اين كلمات، از او بپرسيد،  -5

  
 ماند؟آيا زماني كه يك كودك يا بزرگسال ديگر در نوبت است، او نيز نوبت را رعايت كرده و منتظر نوبتش مي-6

 

  

 

  

 

  

 

____  

    

  

 جمع كل

 
 

____ 

       

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد جتماعيا –حيطه  شخصيتي 

   موارد كــلي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه: ....... هسن اصالح شد      :      /       /تاريخ تولد 

      :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز      :نام پرسشگر       :نام مركز

 ماهگي 33
 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل

به چند نكتـه   ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :مهم زير توجه فرماييد 

از اين موضـوع متعجـب يـا    . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد  -1
  .اراحت نشويد ن

 ) كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخـش برقـراري ارتبـاط    ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در  -2
كه عمدتاً مربوط به حركـات دسـت هـا و    (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( بخش حركات درشت ) 2(
كه عمـدتاً مربـوط بـه رفتارهـاي     (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4)  (نگشتان است ا

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). فردي و رفتارهاي اجتماعي كودك است 

م از سواالت اگر شك داريد ، حتماً بايد فعاليت مورد اشاره د رآن سوال را با كودك خود امتحان كنيد و سپس بـه سـوال   مورد پاسخ هر كدادر  -3
 . پاسخ دهيد 

 توجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شود. دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در  -4
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « و در . 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .ه انجام فعاليت مورد نظر كرده است به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  ب» گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تري را يـاد  توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش -5
» آيا كودك چهار دست و پـا  مـي رود ؟   « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد فته است،گر

  .را عالمت بزنيد » بلي « اگر كودك شما قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
 ثانيـاً پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه نگذرد و  -6

كـه از  تكميل فرماييد و هر چه زودتر بـه محلـي    پس پرسشنامه را به موقع .انجام شود تكامل او اقدام به موقع ردر صورت وجود كوچكترين اشكال د
 .آن تحويل گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام     . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد      -7
 .تكميل پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري    منظور كسي اسـت كـه در مـورد    . ا تكميل مي نمايدكسي پرسشنامه  ركه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد  -8
 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . دارد و او است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ايد نامه را از آنجا دريافت كرده پرسش ي كهدادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز مشكل درپاسخ بروزهرگونه درصورت -9

  . تكميل نماييد ،از مركز دريافت كرده  ماه بعد  3يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد  -10
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    هنوز نه  گاهي  بله 

ها و غيره، اشاره كند،آيا حداقل هفت عضو بدن را بطور صحيح نشان  ا،مو،پاها،گوشخواهيدتا به بيني، چشمه زماني كه از كودك مي -1
  )تواند به اعضاي بدن خودش، شما، يا يك عروسك اشاره كند در انجام اين كار او مي(دهد؟ مي

 

      ____  

 : ...................................ن جمالت را بنويسيدبرد؟ لطفاً يك نمونه از اي آيا كودك جمالتي را كه شامل سه يا چهار كلمه هستند بكار مي-2
 

      ____  

آيا . "كتاب را زير صندلي بگذار"و  "كفش را روي ميز بگذار"بدون اينكه از هرگونه اشاره يا حركتي استفاده كنيد، به كودك بگوييد -3
  دهد؟ او هر دو دستور را به طور صحيح انجام مي

 

      ____  

شود يا چه چيزي اتفاق  دهد كه در هر تصوير چه كاري انجام مي كند، آيا توضيح مي ي كه كودك به تصاوير كتاب نگاه ميزمان -4
  كنه؟ چكار مي)يا بچه(توانيد بپرسيد، اين سگ  شما مي) "كنه گريه مي"،"خوره مي"،"دوه مي"،"كنه هاپ هاپ مي"براي مثال(افتد؟  مي

 

      ____  

زيپ را تا نيمه بكشيد،و از كودك  "ره ببين اين باال و پايين مي"رود، و بگوييد، دهيد كه زيپ چگونه باال و پايين مي به كودك نشان -5
آيا كودك زيپ  "پايين"گوييد كشد و هر بار كه مي ، آيا كودك زيپ را باال مي"باال"گوييد  هر بار كه مي. بخواهيد تا آن را پايين بكشد

  كشد؟  را پايين مي
 

      ____  

  ____        گويد؟ اش را مي آيا در پاسخ نام و نام خانوادگي "اسمت چيه؟"پرسيد  زماني كه از كودك مي -6

 ____ جمع كل  

       
  
  
  

    هنوز نه  گاهي  بله  

 تواند بدون اينكه دود و مي نسبتاً خوب ميآيا كودك -1
  ؟به چيزي برخورد كند يا بيفتد دويدنش را متوقف سازد

 
 
  

      ____  

  تواند  آيا كودك بدون اينكه به چيزي يا جايي تكيه دهد، مي -2
  با پرت كردن پايش به سمت جلو به توپ ضربه بزند؟

 
 
 
 

      ____  

  پرد؟ آيا كودك جفت پا مي    -3
 

 

 

 

      ____  

  روي يك پله است،  پاي چپ(رود؟ آيا كودك با گذاشتن يك پا روي هر پله، از پلكان باال مي   -4
  چنين امري.(ممكن است كه كودك دستش را به نرده يا ديوار بگيرد.) پله بعدي است و پاي راست روي

  .)پلكان هستند، مثالً در پارك، يا در منزل مشاهده كنيد  توانيد در جاهايي كه داراي را مي 
 

 

 

 

  
  

    ____  

   ؟ مي ايستدثانيه روي يك پايش  1يه دهد براي حدود آيا كودك بدون اينكه به چيزي يا جايي تك    -5
  
 

      ____  

  برد و توپ را به طرف جلو و به ســـمت  آيا كودك در حالت ايستاده، بازويش را تا سطح شانه باال مي  -6
  چنانچه توپ از دست كودك بيفتد،(كند؟  متري از او ايستاده است، پرتاب مي 2فردي كه  در فاصله حدود 

 .)را عالمت بزنيد"خير"يا توپ را رهـا كند، يا توپ را بدون باال بردن دستش پرتاب كند، پاسخ

      ____  

  
 

 ____ جمع كل 

       

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حيطه برقراري ارتباط

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد حيطه حركات درشت



    
  

 
  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

. ي مثل خط شما رسم كندكنيد، از او بخواهيد خط بيند كه با مداد يا خودكار خطي از باالي كاغذ به طرف پايين رسم مي پس از اينكه كودك مي -1
  كند؟ آيا او با كشيدن يك خط در جهت عمودي، از شما تقليد مي. كودك نبايد خط خودش را روي خط شما بكشد

  
  

      ____  

  كند؟ خ بند كفش رد ميد كفش را از ميان يك مهره يا سوراآيا كودك بن -2
  

      ____  

  كنيد،  ك طرف كاغذ به طرف ديگر آن رسم ميبيند كه خطي را از ي پس از اينكه كودك مي  -3
  آيا. كودك نبايد خط خودش را روي خط شما بكشد. از او بخواهيد خطي مثل خط شما رسم كند

  كند؟ او باكشيدن يك خط در جهت افقي، از شما تقليد مي 
 

      ____  

  .اي مثل دايره شما بكشد تا دايره كنيد، از او بخواهيد بيند كه يك دايره رسم مي پس از اينكه كودك مي   -4
  كند؟ آيا او با كشيدن يك دايره از شما تقليد مي. كودك نبايد دايره خودش را روي دايره شما بكشد

  

  
  

    ____  

  زند؟ آيا كودك صفحات كتاب را يكي يكي ورق مي -5
  

    

      ____  

  ببرد؟الزم نيست كه كودك  كند تا كاغذي را با قيچي مخصوص كودكان آيا كودك سعي مي  -6
  دارد،قيچي را با دست ديگرش حتماً كاغذ را ببرد، بلكه بايد در حالي كه كاغذ را بايك دست نگه مي

  هرگاه كودك از قيچي استفاده . توانيد نحوه استفاده از قيچي را به كودك نشان دهيد مي. (بازوبسته كند 
  .)رساندكند، حتماً مواظب باشيد، تابه خودش صدمه ن مي

      ____  

 ____ جمع كل   

       

    هنوز نه  گاهي  بله 
 ).اسم كودك را بكارببريد("كو؟............"كند، از او بپرسيد، زماني كه كودك در آينه نگاه مي-1

  كند؟ آيا كودك به تصوير خودش در آينه اشاره مي
  
  
 

      ____  

 دهيد،سرهم قرار ميتچهارمكعب ياماشين را در يك رديف پش بيند، چهارشي مثل در حالي كه كودك مي-2
  هاي نخ توانيد از قرقره مي(دهد؟ آيا اين كار را تقليد كرده و چهارشي را در يك رديف در كنار يكديگرقرارمي

  ).ها نيز استفاده كنيد بازي هاي كوچك، يا ساير اسباب جعبه
     

      ____  

 اي رارسد آيا براي رسيدن به آن، صندلي، چهارپايه،ياجعبهه دستش به آن نمياگر كودك چيزي را بخواهد ك-3
   ايستد؟ پيدا كرده و برروي آن مي

 

      ____  

باشد؟  ص ميگويدكه به معني يك شخاي ميآيا كودك در پاسخ كلمه"اين چيه؟"پرسيدكنيد و از كودك مي به تصوير زير اشاره ميزماني كه-4
 . ................................................................لطفاً پاسخ كودك را در اينجا بنويسيد. صحيح هستند"بابا"و"دختر"،"مرد"،"پسر"،"يآدم برف"لهايي مث پاسخ

 

  
  

    ____  

د؟نبايد اين اعداد را تكرار كنيد در صورت لزوم، كنايد تكرار ميآيا كودك همين دو عدد را باآن ترتيبي كه گفته"بگوهفت،سه"گوييد،زماني كه مي-5
را براي اين  "بله"كودك فقط بايد يك جفت اعداد را به طور صحيح تكرار كند تا پاسخ . "هشت،دو"دو عدد ديگر از اعداد را امتحان كنيد و بگوييد،

  .سئوال عالمت بزنيد
 

      ____  

توانيد براي  گويد كه چه چيزي رسم كرده است؟ ميكند، آيا به شما ميساده را رسم مي،حتي يك خط خطي"تصوير"پس از اينكه كودك يك -6
 ؟"اين چيه"يابپرسيد"برام بگوچي كشيدي"ترغيب كودك، بگوييد

      ____ 
  

 
  
  

  
   

 جمع كل

  

  
____ 

 

 
 

      

  .اسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پ حيطه حركات ظريف

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حل مسئله 



  
 

  
  
  

  خير   بله  

  تان خوب مي شنود؟ كبنظر شما آيا كود-1

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  زند؟ بنظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي-2

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  فهميد؟  گويد، مي آيا شما اكثراً آنچه را كه كودكتان مي-3

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  رود؟ دود و از وسايل باال مي رود ؟ مي به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي -4

  .................................................................................................................................................اگر نه توضيح دهيد

    

  ي هر يك از والدين وجود دارد ؟  آيا سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاء خانواده -5

  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    

  آيا به نظر شما، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ -6

  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    

  آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ -7

  .................................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيد

    

  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ؟)بريزد ار از غذااگر چه ممكن است مقداري (خورد  آيا خودش با قاشق غذا مي -1
 

      ____  

اش را به  بازي راند و اگر اسباب دهد و آنها را دور وسايل مختلف مي هايي مثل گاري، كالسكه يا كاميون كوچك را هل مي بازي آيا كودك اسباب  -2

  كشد؟ اي برد كه امكان دور زدن نبود، آن را از آنجا عقب عقب بيرون مي گوشه
 

      ____  

  پوشد؟ پالتو، ژاكت يا پيراهن خودش را بدون كمك مي آيا  -3
 

      ____  

  كشد؟ كنيد، آيا شلوارش را كامالً باال مي هاي شلواري كه تنگ نيست مي پس از اينكه پاهاي كودك را داخل پاچه  -4
 

  

  

    ____  

  ____        كند يا اسم خودش را بيان مي"من"يد.گوپاسخ ميآيا در"توي آينه كيه؟"،كند و مي پرسيد ودك به آينه نگاه ميزماني كه ك -5

  
 .دهدآيا پاسخ صحيحي به اين پرسش مي"تودختر هستي يا پسر؟"با استفاده از عين اين كلمات، از او بپرسيد،  -6

 

  

 

  

 

  

 

____  

    

  

 جمع كل

 
 

  

____ 

       

  .د فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمور اجتماعي –حيطه  شخصيتي 

   موارد كــلي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :جنس     :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه: ....... سن اصالح شده      :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز        :نام پرسشگر          :نام مركز

 هگي ما  6
 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل

به چند نكته مهم  ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :ييد زير توجه فرما

از اين موضوع متعجب يـا ناراحـت   . طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد  پرسشنامه-1   
  .نشويد 

ش بخـ ) 2) (كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در -2  
 ) كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 

اجتمـاعي  كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4( 
 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

اسـخ  مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ، حتماً بايد فعاليت مورد اشاره د رآن سوال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پ    در -3  
 . دهيد 

« در  و.ـود توجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده ش. دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « ، هر سوال سه پاسخ بخش اصلي  5در -4  
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  ت كه كودك در حال حاضر قادربه معني اين اس» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش توجه داشته باشيد-5  
ك شما اگر كود» آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  ثانيـاً پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و       -6  
تكميل فرماييد و هر چه زودتر بـه محلـي كـه از آن تحويـل      پس پرسشنامه را به موقع .انجام شود تكامل او اقدام به موقع رورت وجود كوچكترين اشكال دص

 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . ذت ببريـد  پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـ   -7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري دارد و او    منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  

 .در پرسشنامه بنويسيد  باالكودك را در قسمت به اين منظور نام و نسبت او با . است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد ي كه پرسش نامه را از آنجا دريافت كرده ايد ، گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركزدرصورت بروزهر-9  

  . تكميل نماييدماه بعد از مركز دريافت كرده ،2يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد-10 

1391 



  
  
 

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____           آيا كودك جيغ مي زند ؟-1

  ____        خرخر را در مي آورد؟قرقر يا مثلزماني كه كودك با صداي خودش بازي مي كند ، آيا از خودش صداهاي كلفت يا حلقي-2

  ____       زماني كه خارج از ديد كودك هستيد و او را صدا مي كنيد ،آيا به سمت شما بر مي گردد؟-3

  ____       زماني كه صداي بلندي مي آيد ، آيا كودك برمي گردد تا ببيند آن صدا از كجا آمد؟-4

  ____       را از خودش در مي آورد؟» با «  ،» گا «،»دا«آيا كودك صداهايي مانند -5

  ____        اگر صداهايي كه كودكتان از خودش در مي آورد را تقليد كنيد ، آيا آن صداها را بعد از شما تكرار مي كند ؟ -6

  ___جمع كل  

   

  
    

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____        ي كه بتواند آنها را ببيند ، باال مي آورد؟ درحالي كه كودك به پشت خوابيده است ، آيا پاهايش را تا حد-1

  ____        زماني كه كودك روي شكمش خوابيده است ، آيا دست هايش را از آرنج صاف كرده و سينه اش را كامالً از كف زمين باال مي آورد؟-2

  ____        ير تنه اش بيرون مي كشد ؟آيا كودك از حالت خوابيده به پشت ، روي شكم غلت زده و دست هايش را از ز-3

اگر پيش از اين خودش بدون تكيه (زماني كه كودك را روي زمين مي نشانيد آيا از دست  هايش به عنوان تكيه گاه استفاده مي كند ؟ -4
  دادن به دست هايش ، صاف مي نشسته است ، پاسخ بله را عالمت بزنيد؟

  
  
  

  

  

    ____  

  ودك را صرفاً براي حفظ تعادل وي بگيريد،آيا در حالي كه ايستاده است ، وزنش را روي پاهايش تحمل مي كند؟اگر هر دو دست ك -5
  
  
  
  

      ____  

  آيا كودك با قرار گرفتن روي دست ها و زانوهايش ، به حالت چهار دست و پا درمي آيد؟ -6
  

      ____  

  
  
 

   
___جمع كل 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     حيطه حركات درشت

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     حيطه برقراري ارتباط



 

 

  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 
هرگاه يك اسباب بازي را درمقابل كودك نگاه مي داريد، آيا آنرا مي گيرد؟و به آن نگاه مي كند ، به دو طرف حركت مي دهد ، يا براي  -1

 حدود يك دقيقه آن را در دهانش گذاشته و مي جود؟
      ____  

  ____       مي گيرد؟آيا كودك هم زمان هر دو دستش را به سمت اسباب بازي دراز مي كند و يا آن را-2

اگر پيش از اين نيز چيزي به انـدازه آن بر ( آيا كودك دستش را به سمت چيزي به اندازه نخود يا لوبيا دراز ميكند و به آن دست مي زند -3
  ).را عالمت بزنيد "بله  "مي داشته ، پاسخ 

  
  
 

      ____  

را در كف دستش به نحوي كه انگشتانش دور آن هستند ، نگاه آياكودك اسباب بازي كوچكي را بر مي دارد ، و آن  -4
  مي دارد؟ 

  
  
 

  
  

    ____  

چنگ بزند ) مطابق شكل( آيا كودك سعي مي كند تا چيزي به اندازه نخود يا لوبيا را با حركات انگشت شست خود همراه سايرا نگشتانش  -5
را عالمت  "بله  "نيز خودش چيزي به اندازه نخود يا لوبيا را بر مي داشته پاسخ  اگر پيش از اين(هر چند كه ممكن است نتواند آنرا بردارد؟

  ).بزنيد
  
 

      ____  

  آيا كودك بيشتر با يك دست شيء كوچك را بر مي دارد؟ -6
  

      ____  

  
  
 

   
___جمع كل         

    هنوز نه  گاهي  بله 
  ____       ا هر دو دستش را به سمت آن دراز مي كند؟زماني كه يك اسباب بازي مقابل كودك است ،آي-1
اگر پيش از اين نيز خودش ( زماني كه به پشت خوابيده است ،آيا براي پيدا كردن اسباب بازي اي كه انداخته است سرش را مي چرخاند ؟ -2

 ).را عالمت بزنيد "بله  "اسباب بازي را بر مي داشته پاسخ 
      ____  

  ____        به پشت خوابيده است،آيا براي برداشتن اسباب بازي كه انداخته است درصورتي كه بتواند آن را ببيند ، تالش مي كند؟زماني كه-3
  آيا كودك در اغلب موارد اسباب بازي ها را بر مي دارد و به دهانش مي برد؟-4
  
 

  
  

    ____  

  ____       مي دهد؟آيا كودك اسباب بازي را از يك دست به دست ديگرش-5
  
  
  
  آيا كودك با كوبيدن يك اسباب بازي بر روي زمين يا ميز ، بازي مي كند؟ -6

 

  
  
 

  

 

  
  
 

  

  
  
 

 

  

 
 
 
 
____  

      
 

  ___       جمع كل 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حركات ظريف

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حل مسئله 



 

  
  
  

  خير  بله  
     .............................................................................................................................................آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيدبنظر شما-1

     ................................................................................................................يدآيا كودك از دو دست خود در يك حد استفاده مي كند ؟ اگر نه توضيح ده-2

زماني كه به كودكتان كمك مي كنيد تا در حالت ايستاده قرار گيرد ، آيا در اكثر مواقع روي كف پاهايش مي ايستد؟ اگر نه توضيح دهيد -3

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده ي هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگربله توضيح دهيد  آيا سابقه ناشنوايي و -4

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    .........................................................................................................................آيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد-5

    .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد -6

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  دش غان و غون مي كند ؟زماني كه كودك شما روبروي يك آينه بزرگ قرار مي گيرد ، آيا به خودش لبخند مي زند يا با خو-1
  
  
 

      ____  

واكنش در مقابل افراد ( آيا كودك در برخورد با افراد غريبه رفتاري متفاوت از رفتاري كه با شما و ساير افراد آشنا دارد ، نشان مي دهد ؟  -2
 ) .ه ، اخم كردن ، كناره جويي ، يا گريه كردن باشدن غريبه ممكن است شامل خيره شد

      ____  

  در حالي كه كودك به پشت خوابيده است ، آيا با گرفتن پايش بازي  مي كند ؟-3
  
  
 

      ____  

زماني كه كودك در مقابل آينه بزرگ قرار  مي گيرد ، آيا دستش را براي كشيدن يا زدن روي آينه دراز مي -4
  كند؟

  
  
  
 

  
  

    ____  

  ____        پايش را به دهانش مي برد؟در حالي كه كودك به پشت خوابيده ، آيا  -5

  
او ممكن است براي گرفتن آن ، غلت بزند ، روي ( آيا كودك براي گرفتن اسباب بازي اي كه دور از دسترس اوست تالش مي كند ؟  -6

  ).شكم خود بچرخد يا چهار دست و پا برود

 

  
 

  
  
  

 
____  

      
  

  ___جمع كل    

  

 

  .درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را  اجتماعي  –حيطه  شخصي 

  مـــوارد كـــلي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQسواالت پرسشنامه  كه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد -1  
  .نشويد 

 ) كــه عمــدتاً مربــوط بــه ســخن گفــتن و شــنوايي اســت ( ش برقــراري ارتبــاط بخــ) 1: (بخــش اصــلي طراحــي شــده انــد  5ســواالت بــراي  هــر ســن در -2  
كه عمدتاً مربوط به حركـات دسـت هـا و انگشـتان     (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( بخش حركات درشت ) 2(

كه عمدتاً مربوط به رفتارهـاي فـردي و رفتارهـاي    (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4)  (است 
 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). اجتماعي كودك است 

ا كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ      مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ، حتماً بايد فعاليت مورد اشاره د رآن سوال را بدر -3  
 . دهيد 

  و در. توجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شود . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 .وضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود است و گاهي هم بايد ت» خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي «  

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است به معني اين است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش-5  
اگر كودك شما » آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  ودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانيـاً       پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن ك-6  

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن تحويـل     پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود تكامل او اقدام به موقع رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . ه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد     پاسخ به سواالت پرسشنام-7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

ارد و او كـودك اطالعـات بيشـتري د   منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  
 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،در صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز-9  

  . تكميل نماييد،از مركز دريافت كردهماه بعد2دآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايديا-10 

 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل
 :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه:....... سن اصالح شده       :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :كننده با كودك نسبت تكميل 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز      :نام پرسشگر       :نام مركز

 ماهگي   4
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    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____       آيا كودك در بيداري لبخند  مي زند ؟-1

  ____       زماني كه نزد كودك نيستيد و او گريه مي كند ، آيا با ديدن شما گريه اش را متوقف مي سازد؟-2

  ____       ش را متوقف مي سازد ؟آيا زماني كه صدايي غير از صداي شما مي شنود گريه ا-3

  ____       آيا جيغ مي زند ؟-4

  ____        آيا با صداي بلند مي خندد؟ -5

  ____       آيا زماني كه به اسباب بازي ها نگاه مي كند از خودش صدا در مي آورد ؟ -6

  ___جمع كل           

  

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____       ، آيا سرش را به طرفين حركت مي دهد؟)طاقباز( پشت خوابيده است درحالي كه كودك به-1

 بدون اينكه( در حالي كه كودك روي شكمش خوابيده و سرش را باال نگه داشته است آيا مي تواند خودش ، سرش را پايين بياورد؟ -2

 )سرش بي اختيار بيفتد؟

      ____  

 3ثانيه باال نگه مي دارد طوري كه فاصله با كف زمين حدود 15بيده ، سرش را به مدت حداقل زماني كه كودك روي شكمش خوا -3

  انگشت بسته باشد؟ 4يا 

  

  

 

      ____  

  حين انجام اين كار ، او مي تواند به (زماني كه روي شكمش خوابيده است ، آيا سرش را باال آورده ، به اطراف نگاه مي كند؟ -4

  .) ه دهد دست هايش نيز تكي

  

 

  

  

    ____  

  ____        زماني كه كودك را در وضعيت نشسته قرار مي دهيد ، آيا سرش را صاف نگه مي دارد ؟  -5

  

  در حاليكه كودك به پشت خوابيده ، آيا انگشتانش را روي سينه به هم مي رساند ؟ -6

  

      ____  

    

  ____     جمع كل

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     حيطه برقراري ارتباط

  .هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه     حيطه حركات درشت



  
  

 

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

 )در مقايسه با حالت مشت شده انگشتان در دوران نوزادي ( كودك انگشتان دست هايش  را به طور كامل و يا تا حدي باز مي كند ؟   آيا-1
  
  
  
  
 

      ____  

  ____        ست كودك مي گذاريد ،آيا آن را براي مدت كوتاهي تكان مي دهد؟دزماني كه يك اسباب بازي را در -2

  ____       ش را مي گيرد و يا به آن چنگ مي زند ؟آيا كودك لباس-3

زمانيكه يك اسباب بازي را در دست كودك مي گذاريد ، آيا در حالي كه حدود يك دقيقه نگاه داشته ، به آن نگاه ميكند ، آن را تكان -4
 مي دهد يا مي جود ؟

  
  

    ____  

  ____       بر روي شكمش قرار داده ايد ، آيا زمين جلوي خود را با انگشتان چنگ مي زند؟در حاليكه كودك را در وضعيت نشسته نگاه داشته ، يا  -5

  

زماني كه كودك را در وضعيت نشسته نگاه داشته ايد ،آيا براي گرفتن اسباب بازي نزديك خودش ، دستش را به طرف آن دراز مي  -6 
  كند ، هرچند كه ممكن است دستش به آن نرسد ؟

  
  

      ____  

  ___جمع كل                 

    هنوز نه  گاهي  بله 

به آرامي به طرفيـن حـركت مي دهيـــد ، آيا با چشم ) در فاصله تقريباً يك وجب ( زمانيكه يك اسباب بازي را مقابـل صـورت كودك -1
 هايش اسباب بازي را دنبال مي كند و گاهي نيز سرش را مي چرخاند؟

      ____  

به آهستگي به باال و پايين حركت مي دهيد ، آيا با ) در فاصله تقريباً يك وجب ( كه يك اسباب بازي را در مقابل صورت كودك زماني  -2
  چشم هايش اسباب بازي را دنبال مي كند ؟ 

      ____  

كه روي ميز يا زمين ) فنجان يا جغجغه در حدود اندازه يك ( زماني كه  كودك را در حالت نشسته نگاه داشته ايد ، آيا به اسباب بازي  -3
  در مقابلش قرار داده ايد نگاه مي كند ؟ 

      ____  

  ____       دست كودك خود قرار مي دهيد ، آيا به آن نگاه مي كند ؟ در زماني كه يك اسباب بازي را-4

  ____        به دهانش مي برد  ؟قرار مي دهيد ، آيا  آن  راخوددست كودكدر زماني كه يك اسباب بازي را  -5

  در حالي  كه كودك به پشت خوابيده ، آيا دستش را به اسباب بازي اي كه از باال آويزان كرده ايد حركت مي دهد ؟ -6
 

      ____  

  
  

    
  
  

  ___     جمع كل

  

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     حيطه حركات ظريف 

  .رده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه ك  حيطه حل مسئله 



 

  
  
  

  خير  بله  

     .............................................................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيد-1

     ................................................................................................................آيا كودك از دو دست خود در يك حد استفاده مي كند ؟ اگر نه توضيح دهيد-2

زماني كه به كودكتان كمك مي كنيد تا در حالت ايستاده قرار گيرد ، آيا در اكثر مواقع روي كف پاهايش مي ايستد؟ اگر نه توضيح دهيد -3

..............................................................................................................................................................................................................................................  

  

آيا سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده ي هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگربله توضيح دهيد  -4

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    .........................................................................................................................يي مشكلي دارد ؟ اگر بله توضيح دهيدآيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينا-5

    .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد -6

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  آيا كودك  به دست هايش نگاه مي كند ؟-1
  
  
  
  
  
 

      ____  

        

  ____        زماني كه  كودك  دست هايش  را به هم مي رساند ، آيا با انگشتانش بازي مي كند ؟   -2

    زماني كه كودك پستان مادر يا بطري شير را مي بيند آيا مي فهمد كه وقت شير خوردن است ؟ -3

  

    ____  

 شيشهيا هنگام شير خوردن از بطري سعي مي كند و را مي گيرد زماني كه كودك شير مي خورد آيا با دست آزاد خود پستان مادر-4
  شير را با هر دو دست خود نگاه دارد؟

      ____  

  ____       با او صحبت كنيد ، آيا با ديدن شما لبخند مي زند ؟ويالبخند بزنيد خود پيش از اينكه به كودك -5

  ____                     خودش غان و غون مي كند ؟د ، آيا به خودش لبخند مي زند يا با زماني كه كودك روبروي يك آينه بزرگ قرار مي گير -6

  ____جمع كل         

  

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد اجتماعي  –شخصي  حيطه

    مـــوارد كــــلي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

ناراحـت  از اين موضوع متعجـب يـا   . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد -1  

  .نشويد 
بخـش  ) 2) (كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در -2  

 ) انگشـتان اسـت   كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و       (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 
كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعي (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4( 

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

كدام از سواالت اگر شك داريد ، حتماً بايد فعاليت مورد اشاره د رآن سوال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ      مورد پاسخ هر در -3  
 . دهيد 

و در . ود ـشـ  توجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده. دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .وع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است به معني اين است كه كودك به تازگي شر» گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

يـاد گرفتـه   رفته تـري را  توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش-5  
اگر كودك شما » آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد است،

  . را عالمت بزنيد» بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  ثانيـاً پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و       -6  

به محلـي كـه از آن تحويـل    تكميل فرماييد و هر چه زودتر  پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود تكامل او اقدام به موقع رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد     -7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري دارد و او    منظور كسي است كه در مـورد  . رسشنامه  را تكميل مي نمايدكسي پكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  

 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،ه تلفن مركزدر صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شمار-9  

  . تكميل نماييد ،از مركز دريافت كرده  ماه بعد  2يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد -10  

 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل
 :جنس     :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه:....... سن اصالح شده       /  :      /     تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز     :نام پرسشگر       :نام مركز

 ماهگي8
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    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____        مت صداي شما بر مي گردد؟زماني كه خارج از ديد كودك هستيد و او را صدا مي كنيد ، آيا به س-1

  ____       زماني كه صداي بلندي مي آيد ،آيا كودك بر مي گردد تا ببيند آن صدا از كجا آمد ؟-2

  ____        اگر صدا هايي كه كودكتان از خودش در مي آورد ، تقليد كنيد ،آيا آن صدا ها را بعد از شما تكرار مي كند ؟-3

  ____       ش در مي آورد ؟درا از خو»با« و » گا « ، » دا «اهايي مانند آيا كودك صد-4

آيا كاري را كه در حال انجام آن است براي لحظه كوتاهي هم كه شده قطع » نكن « يا » نه « زماني كه به كودك با لحني قاطع مي گوييد  -5
 مي كند؟ 

      ____  

ممكن است اين صدا ها را براي ناميدن يك شيء  يا ( را از خودش در مي آورد ؟ » دادا« يا  » قاقا« ، » بابا«آيا كودك دو صداي مشابه مانند -6
  ).نبرد شخص خاص بكار

  

      ____  

  ____جمع كل          

  

  
    

  

    هنوز نه  گاهي  بله  

اگر پيش از اين ( ند؟زمانيكه كودك را روي زمين مي نشانيد آيا از دست هايش بعنوان تكيه گاه استفاده مي ك-1
  .)خودش بدون تكيه دادن به دست هايش ، صاف مي نشسته است ، پاسخ بله را عالمت بزنيد 

 

      ____  

  ____        آيا كودك از حالت خوابيده به پشت ، روي شكم غلت زده و در همين حالت  دست هايش را از زير تنه اش بيرون مي كشد؟ -2

  گرفتن روي دست ها و زانوهايش ، به حالت چهار دست و پا در مي آيد؟آيا كودك با قرار  -3
  
  
 

      ____  

اگر هر دو دست  كودك را صرفاً  براي حفــظ تعــادل وي بگيـريد ، آيا در حالي كه ايستـاده است، وزنش  -4
  را روي كف پاهايش تحمـل مي كند؟ 

  
 

  

  

    ____  

  به عنوان تكيه گاه چند دقيقه صاف مي نشيند ؟آيا كودك بدون كمك دست هايش  -5
  
  
 

      ____  

زمانيكه كودك را نزديك وسايلي مانند چهار پايه ، صندلي ، نرده تختش ، يا پشتي در حالت ايستاده قرار -6
 در وضعيت ايستاده نگه مي دهيد ، آيا بدون تكيه دادن سينه اش به آن وسيله ، با نگه داشتن دستش ، خودش را

 مي دارد؟

      ____  

  
  
 

    
  ____جمع كل    

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد      حيطه حركات درشت

  .ه يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهد   برقراري ارتباط حيطه



 

    هنوز نه  گاهي  بله 
اگر پيش از اين نيز چيـزي به آن اندازه بر (؟به آن دست مي زند وآيا  كودك دستش را به سمت چيزي به اندازه نخود يا  لوبيا دراز كرده -1

  ). "بله را عالمت بزنيد  "مي داشته ، پاسخ 
  
 

      ____  

  نگها كودك اسباب بازي كوچكي را بر مي دارد و آن را در كف دستش به نحوي كه انگشتانش دور آن هستند ، آي -2
  مي دارد ؟ 

  

      ____  

هر چند كه ممكن  ؟آيا كودك  سعي مي كند تا چيزي به  اندازه نخود يا لوبيا را با انگشت شست خود همراه با ساير انگشتانش بر دارد -3
  ).را عالمت بزنيد "بله  "اگر پيش از اين نيز خودش چيزي به اندازه نخود يا لوبيا را بر مي داشته پاسخ  .( آن را بردارداست نتواند 

  
 

      ____  

  آيا اسباب بازي هاي كوچك را  يك دستي بر مي دارد ؟  -4
  
  

  
  

    ____  

اگر پيش از (چنگ مي زند؟ ) مطابق شكل( شست خود همراه سايرانگشتانش آيا كودك چيزي به اندازه نخود يا لوبيا را با حركات انگشت  -5
  ).را عالمت بزنيد "بله  "اين نيز خودش چيزي به اندازه نخود يا لوبيا را برمي داشته پاسخ 

  
  
 

      ____  

داشته ك واسباب بازي فاصله بايد دست كود( آياكودك اسباب بازي كوچكي را با نوك انگشت شست خود وسايرانگشتانش برمي دارد ؟-6
  ) باشد

 

      ____  

   

 ____   جمع كل 
 .عالمت بزنيد  "بله  "را نيز  1سوال شماره .عالمت زده ايد  "گاهي  "يا  "بله  "را 5توجه اگر سوال شماره 

    هنوز نه  گاهي  بله 
  آيا كودك اسباب بازي را بر مي دارد و به دهانش مي برد ؟-1
  
 

      ____  

زماني كه كـودك به پشت خوابيـده است ،آيا براي برداشتن اسباب بازي اي كه انداخته است و در صورتي كه بتواند آنرا ببيند  ، تالش  -2
  مي كند؟

 

      ____  

  آيا كودك با كوبيدن يك اسباب بازي بر روي زمين يا ميز ، بازي  مي كند؟  -3
  
 

      ____  

  اب بازي را از يك دست به دست ديگرش مي دهد ؟ آيا كودك اسب -4
 

  
  

    ____  

  ____        دود يك دقيقه نگاه مي دارد؟ح،وانهارايكي را برداشته، با هر دستشآيا كودك دو اسباب بازي كوچك -5
  
  
  ه مقابلش قرار دارد مي كوبد ؟زماني كه كودك يك اسباب بازي را در دستش نگاه مي دارد ، آيا آن را به اسباب بازي ديگري ك -6
 

 

  
  

  
 

  

 

 

  

 
 
____  

  
  
 

  ___ جمع كل      

  .پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از  حل مسئله حيطه 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حركات ظريفحيطه



 

  
  
  

  خير  بله  
     .............................................................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيد-1

     ................................................................................................................كند ؟ اگر نه توضيح دهيدآيا كودك از دو دست خود در يك حد استفاده مي-2

وضيح دهيد زماني كه به كودكتان كمك مي كنيد تا در حالت ايستاده قرار گيرد ، آيا در اكثر مواقع روي كف پاهايش مي ايستد؟ اگر نه ت-3

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

آيا سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده ي هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگربله توضيح دهيد  -4

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    .........................................................................................................................آيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد-5

    .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد -6

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  كودك به پشت خوابيده است ، آيا با گرفتن پايش  بازي مي كند ؟ كهدر حالي-1
  

      ____  

  يا زدن روي آينه دراز مي كند؟آيا دستش را براي كشيدن . زماني كه كودك در مقابل يك آينه بزرگ قرار مي گيرد  -2

  
  

      ____  

ممكن است براي گرفتن آن ، غلت بزند ، روي شكم ( آيا كودك براي گرفتن اسباب بازي اي  كه دور از دسترس اوست تالش مي كند؟ -3
  ).خود بچرخد يا چهار دست و پا برود

  

  
 

      ____  

  را به دهانش مي برد؟ در حاليكه كودك به پشت خوابيده است ، آيا پايش-4
  
 

  

  

    ____  

  ____        داشته ايد ، آب ، آب ميوه يا هر مايع ديگري را مي نوشد ؟هآيا كودك از استكان يا فنجاني كه شما آن را برايش نگ-5

  ____       آيا كودك خودش مي تواند يك تكه نان يا بيسكويت را بخورد ؟-6

     

 
  ____جمع كل     

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد اجتماعي  –شخصي  حيطه

   مـــــوارد كـــــلي        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . ن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممك-1  
  .نشويد 

بخـش  ) 2) (كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در -2  

 )كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (بخش حركات ظريف ) 3) (به حركات پاها و بازوها است كه عمدتاً مربوط ( حركات درشت 
كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعي (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4(  

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » ي بخش كل« يك ). كودك است 

آن سوال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً بايد فعاليت مورد اشاره د مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ،در -3  
 . دهيد 

و در . ود ـتوجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـ . دارد » هنوز نه « و » اهي گ« ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد   است به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    ت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيشتوجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعالي-5  
اگر كودك شما » آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ قبال ً چهار دست و پا مي 
در  ثانيـاً پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و       -6  

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن تحويـل     پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود مل او اقدام به موقعتكا رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

م تكميـل  بهتـر اسـت كـودك هنگـا    . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد     -7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري دارد و او    منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  

 .امه بنويسيد در پرسشن باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،در صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز-9  

  . تكميل نماييد،از مركز دريافت كردهماه بعد2يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد-10 

 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل
 :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه:....... سن اصالح شده       :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز        :نام پرسشگر          :نام مركز

 ماهگي 10

1391 



  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____       را از خودش در مي آورد؟» با « ، » گا «،»دا«آيا كودك صداهايي مانند -1

  ____        كند ؟اگر صداهايي كه كودكتان از خودش در مي آورد را تقليد كنيد ، آيا آن صداها را بعد از شما تكرار مي -2

ممكن است اين صدا ها را براي ناميدن يك شيء يا ( را از خودش در مي آورد؟» دادا « يا » قاقا«، » بابا « آيا كودك دو صداي مشابه مانند -3
  ).شخص خاص به كار نبرد

      ____  

را انجام دهد ، )  ردن ، سرسري كردن و دالي كردن مانند دست دستي كردن ، باي باي ك( اگر از كودك بخواهيد تا يك بازي كودكانه -4
 آيا حداقل يكي از اين بازي ها را بدون اينكه خودتان آن را به وي نشان دهيد ، انجام مي دهد ؟

      ____  

را انجام  "بگذار شاونو سر جاي " يا "اونو به من بده "،  "بيا اينجا  "آيا بدون اينكه از اشاره استفاده كنيد ، مي توانيد يك دستور ساده مانند  -5
  ).منظور از اونو هر چيزي است كه در دست كودك مي باشد(دهد ؟

      ____  

يك كلمه عبارت است از صداهايي كه كودك همواره بطور ثابت ( يك كلمه ديگر را مي گويد ؟ » بابا« و » ماما« آيا كودك عالوه بر  -6

  ).» داداش« براي » دادا« مي برد، به عنوان مثال  يا شخصي به كار يبراي اطالق به چيز
 

      ____  

 ____جمع كل    

 

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

اگر هر دو دست كودك را صرفاً براي حفظ تعادل وي بگيريد، آيا ، در حاليكه ايستاده است ، وزنش را روي كف پاهايش تحمل مي كند؟ -1
  
 

      ____  

  ك دست هايش به عنوان تكيه گاه چند دقيقه صاف مي نشيند ؟آيا كودك بدون كم -2
  
  
 

      ____  

ن زماني كه كودك را  نزديك وسايلي مانند چهار پايه ، صندلي ، نرده تختش ، يا پشتي در حالت ايستاده قرار مي دهيد ، آيا بدون تكيه داد -3
  عيت ايستاده نگاه مي دارد؟سينه اش به آن وسايل ، با نگه داشتن دستش ، خودش را در وض

  
 

      ____  

نرده تختش  يا پشتي گرفته است ، آيا مي تواند خم شود ، چيزي را از  ،در حاليكه كودك دستش را به وسيله اي مانند چهار پايه ، صندلي -4
  زمين بردارد ودوباره بايستد؟ 

  
 

  

  

    ____  

ند چهار پايه ، صندلي ، نرده تختش ، يا پشتي گرفته و ايستاده است ، آيا با حفــظ تعـادل در حالي كه كودك دست خود را به وسيله اي مان-5
 خودش را پايين مي آورد؟)بدون اينكه بيافتد(

      ____  

داد آنها راه نرده تختش ، يا پشتي گرفته است  در امت،آيا كودك در حالي كه فقط يك دست خود را به وسيله اي مانند چهار پايه ، صندلي -6
 مي افتد؟

  

  

    ____  

  ____جمع كل            

  

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     حيطه حركات درشت

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   ه برقراري ارتباط حيط



 

  

 

  

    هنوز نه  گاهي  بله 
  آيا  اسباب بازي هاي كوچك را يك دستي برمي دارد؟-1
  
 

      ____  

ش از اين نيز چيزي اگر پي(آيا كودك چيزي به اندازه نخود يا لوبيا را با حركت انگشت شست خود همراه با ساير انگشتانش بر مي دارد ؟  -2
  ).را عالمت بزنيد "بله  "به اندازه نخود يا لوبيا را بر مي داشته است  ، پاسخ 

  
 

      ____  

بايد بين كف دست و اسباب بازي فاصله (آياكودك  اسباب بازي كوچكي را با نوك انگشت شست خود و ساير انگشتانش  بر مي دارد؟ -3
  ).باشد

   
 

      ____  

به عنوان مثال نخي كه به ( ودك بعد از كمي تالش ، يك تكه نخ يا ريسمان را با انگشت اشاره و انگشت شست خود بر مي دارد ؟آياك -4
  ). يك اسباب بازي وصل است

  
 

  
  

    ____  

است كه دست خود را آيا كودك  چيزي به اندازه نخود يا لوبيا را با نوك انگشت شست و نوك يك انگشت ديگر بر مي دارد ؟ ممكن  -5
  ).موقع انجام اين كار به سطحي كه شي ء روي آن است ، تكيه دهد 

   
 

      ____  

  ____        آيا كودك اسباب بازي كوچكي را بدون اينكه آن را بيندازد ، روي زمين مي گذارد و سپس دستش را از روي آن بر مي دارد؟ -6

  
  
 

  ____    جمع كل   

    نههنوز   گاهي  بله 
  آيا كودك اسباب بازي را از يك دست به دست ديگرش مي دهد ؟-1
  
 

      ____  

  آيا كودك دو اسباب بازي  كوچك ، با هر دستش يكي را برداشته ، و آنها را حدود  يك دقيقه نگاه مي دارد ؟ -2
  
 

      ____  

  ؟ن را به اسباب بازي ديگري كه مقابلش قرار دارد مي كوبد زماني كه كودك يك اسباب بازي را در دستش نگاه مي دارد ، آيا آ -3

  

  
  
 

      ____  

مانند دست دستي ( در حاليكه كودك در هر دستش يك اسباب بازي  كوچك دارد ، آيا آن دو اسباب بازي را به همديگر مي زند -4
 ؟)كردن

  
  

    ____  

است ، دهان مي زند يا سعي ) مانند بطري پالستيكي  يا شيشه شير ( اخل بطري شفافي آيا كودك به چيزي به اندازه نخود يا لوبيا كه در د -5
  ؟مي كند آن را بيرون بياورد

      ____  

  ____       آيا كودك با كوبيدن يك اسباب بازي بر روي زمين يا ميز ، بازي مي كند؟-6

      
  ___جمع كل 

  .د كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شوي  حيطه حركات ظريف

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حل مسئله 



 

  

  
  
  
  

  خير  بله  
     .............................................................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيد-1

     ................................................................................................................ست خود در يك حد استفاده مي كند ؟ اگر نه توضيح دهيدآيا كودك از دو د-2

ف پاهايش مي ايستد؟ اگر نه توضيح دهيد زماني كه به كودكتان كمك مي كنيد تا در حالت ايستاده قرار گيرد ، آيا در اكثر مواقع روي ك-3

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

آيا سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده ي هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگربله توضيح دهيد  -4

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    .........................................................................................................................آيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد-5

    .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد -6

  
  
  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  پشت خوابيده است ، آيا پايش را به دهانش مي برد  ؟ در حالي كه كودك به-1

  

  

  

 

      ____  

  ____       آيا كودك از استكان يا فنجاني  كه شما آن را برايش نگاه داشته ايد ، آب ، آب ميوه  يا هر مايع  ديگري  را مي نوشد ؟-2

  ____       آيا كودك خودش مي تواند يك تكه نان يا بيسكويت را بخورد ؟-3

، آيا كـــودك آن را به سوي شما دراز  دهيــد اسباب بازي اش را به شمـا بدزماني كه دست خود را دراز مي كنيـد و از كودك  مي خواه-4

  ). را عالمت بزنيد "بله "اگر هم اسباب بازي اش را به شما مي دهد پاسخ(مي كند ؟ هر چند ممكن است آن را به شما ندهد

  

  

    ____  

  ____        زماني كه لباس هايش را تنش مي كنيد ، تا دستش در حلق آستين قرار مي گيرد آيا آن را به داخل آستين مي برد ؟-5

  ____        زماني كه دست خود را دراز مي كنيد و از كودك مي خواهيد تا اسباب بازي اش را به شما بدهد ، آيا آن را در دست شما مي گذارد؟-6

  

 

  ____     جمع كل  

  .تجربه كرده ايد پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا  اجتماعي  –حيطه  شخصي 

   ــليـــوارد كـــــم  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد -1  
  .نشويد 

بخـش  ) 2) (عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         كـه ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در -2  

 ) كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 
كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعي (ي اجتماع –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4( 

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

د و سـپس بـه سـوال پاسـخ     آن سوال را با كودك خود امتحان كنيـ  رحتماً بايد فعاليت مورد اشاره د مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ،در -3  
 . دهيد 

و در . ود ـتوجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـ . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 .ه سواالت نوشته شود است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ ب» خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .فعاليت مورد نظر نكرده است به معني اين است كه كودك هنوز شروع به » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش-5  
اگر كودك شما » آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « است مثالً اگر سوال شده . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانيـاً      پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي  -6  

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن تحويـل     پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود تكامل او اقدام به موقع رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . دگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد     پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوا-7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري دارد و او    منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  

 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . االت پاسخ مي دهد است كه به سو

 .تماس بگيريد  ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،در صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز-9  

  . تكميل نماييد،از مركز دريافت كردهماه بعد2نامه بعدي را بايديادآوري مي كنيم كه پرسش-10 

 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل
 :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه:....... سن اصالح شده       :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :خ تكميل تاري    :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز      :نام پرسشگر       :نام مركز

 ماهگي 12

1391 



  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

را انجام دهد ، آيا ) مانند دست دستي كردن ، باي باي كردن ، سرسري كردن و دالي كردن ( اگر از كودك بخواهيد تا يك بازي كودكانه -1
 را بدون اينكه خودتان آن را به وي نشان دهيد ، انجام  مي دهد  ؟حداقل يكي از اين بازي ها 

      ____  

 "اونو " ، را انجام دهد ؟ منظور از» اونو سر جايش بگذار « ، يا » اونو بده به من «، » بيا اينجا « آيا كودك مي تواند يك دستور ساده مانند -2
  ).هر چيزي است كه در دست كودك باشد

      ____  

يك كلمه عبارت است از صدا يا صداهايي كه كودك همواره بطور ( يك كلمه ديگر را مي گويد ؟ » بابا« و » ماما « آيا كودك عالوه بر  -3

 ).»دادش«براي»دادا«ثابت براي اطالق به چيز يا شخص  به كار مي برد ، به عنوان مثال
      ____  

آيا كودك به آن نگاه مي كند ؟ دقت داشته باشيد كه شيء مورد سوال در  "كفش و غيره  كجاست ؟  توپ ،كاله ، "زماني كه  مي پرسيد  -4
  ).را عالمت بزنيد"بله"اگر كودك حتي فقط يك شي را مي شناسد پاسخ.آنجا وجود داشته باشد

      ____  

  ____       يان مي كند ؟زماني كه كودك چيزي را مي خواهد ، درخواست خود را با اشاره به آن ب-5

  ____       تكان مي دهد ؟"خير "يا  "بله  "آيا كودك سرش را به معني -6

     
 ____جمع كل       

 

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

، چيزي را از  درحالي كه كودك دستش را به وسيله اي مانند چهار پايه ، صندلي ، نرده تختش ، يا پشتي گرفته است ، آيا مي تواند خم شود-1
  زمين بردارد و دوباره بايستد ؟

  
 

      ____  

بدون ( درحالي كه كودك دست خود را به وسيله اي مانند چهار پايه ، صندلي ، نرده تختش ، يا پشتي گرفته است ، آيا با حفظ تعادل   -2
  خودش  پايين مي رود؟)اينكه بيفتد

      ____  

يك دست خود را به وسيله اي مانند چهار پايه ، صندلي نرده تختش يا پشتي گرفته است ، در امتداد آنها راه  آيا كودك در حالي كه فقط -3

 مي رود؟
      ____  

اگر ( اگر دست هاي كودك را صرفاً براي كمك به حفظ تعادل وي بگيريد،آيا بدون از دست دادن تعادل يا افتادن،چند قدم بر مي دارد؟ -4
  ).را عالمت بزنيد  "بله  "اين نيز خودش راه مي رفته ، پاسخ كودك پيش از 

  
 

  

  

    ____  

اگر پيش از اين نيز خودش بدون كمك راه مي رفته است ، پاسخ (اگر يك دست كودك را بگيريد ، آيا مي تواند چند قدم به جلو بردارد؟ -5
  ). را عالمت بزنيد  "بله  "
  
  
 

      ____  

  ند وسط اتاق بدون تكيه به چيزي ، بلند شده ، بايستد و چند قدم به جلو بردارد ؟ آيا كودك مي توا-6
 

      ____  

  
 

  ____جمع كل         

  .فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد     حيطه حركات درشت

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حيطه برقراري ارتباط 



  

 

    هنوز نه  گاهي  بله 
 به عنوان مثال نخي كه به( آيا كودك  بعد از كمي تالش  ، يك تكه نخ يا ريسمان را با انگشت اشاره و انگشت شست خود بر ميدارد ؟ -1

  ).يك اسباب بازي  وصل است 
  
   
 

      ____  

ممكن است دست خود را موقع ( آيا كودك چيزي به اندازه نخود يا لوبيا را با نوك انگشت شست و نوك انگشت ديگر بر مي دارد ؟ -2
  ). انجام اين كار به سطحي كه شي را مي خواهد از روي آن بردارد ، تكيه دهد 

  
  
  

      ____  

  ____        كودك اسباب بازي كوچكي را بدون اينكه آن را بيندازد ، روي زمين مي گذارد و سپس دستش را از روي آن بر مي دارد؟ آيا-3
آيا كودك  چيزي به اندازه نخود يا لوبيا  با نوك انگشت شست و نوك انگشت ديگر ، بدون تكيه دادن دست خود به سطحي كه شيء  -4

  دارد ؟ روي آن است ، بر مي 
  
  

  
  

    ____  

اگــر توپ را فقط پايين ( آيا كودك توپ كوچـكي را كه در دست دارد ، با حركت دادن دستش به سمت جلــو ، پرتاب مي كنـد ؟  -5
  ).را عالمت بزنيد "خير  "مي اندازد ،  پاسخ 

  
  
  

      ____  

  ). انجام اين كار مي توانيد يك ورق را بلند كنيد تا او آن را بگيرد براي ( آيا كودك همراه با شما صفحات كتاب را ورق مي زند ؟-6
 

      ____  

 ___       جمع كل 

 .عالمت بزنيد » بله « را نيز  2عالمت زده ايد سوال شماره » گاهي « يا » بله « را  4اگر سوال شماره : توجه 

    هنوز نه  گاهي  بله 
  ____       ؟)مانند دست دستي كردن (اسباب بازي كوچك دارد،آيا آن دواسباب بازي را به همديگر مي زنددرحالي كه كودك در هر دستش يك -1
است ، دهان مي زند يا سعي ) مانند پالستيكي  يا شيشه يا شيشه شير( آيا كودك به چيزي به اندازه نخود يا لوبيا كه در داخل بطري شفافي   -2

  مي كند آن را بيرون بياورد؟ 
      ____  

؟  بعد از اينكه كـودك مي بينـد كه شما اسباب بازي كوچـكي را زير يك تكه كاغـذ يا پارچه پنهـان كنيـد ، آيا او آن را پيــدا مي كنــد -3
  ).اسباب بازي بايد كامالً  پنهان شده باشد(

      ____  

ا كودك نيز از كار شما تقليد كرده و اسباب بازي را داخل كاسه يا اگر اسباب بازي كوچكي را داخل يك كاسه يا جعبه بگذاريد ، آي-4
اگر پيش از اين نيز خودش اسباب بازي  را داخل كاسه يا (جعبه مي اندازد ، هر چند كه ممكن است اسباب بازي را از دستش رها نكند ؟

  ).را عالمت بزنيد "بله "جعبه مي انداخته پاسخ

  
  

    ____  

مي توانيد نحوه انجام اين كار را به او ( اسباب بازي  كوچك را ، يكي يكي ، داخل ظرفي مثل كاسه يا جعبه مي اندازد ؟ آيا كودك دو -5
 ).نشان دهيد

      ____  

  
  
ن نيز اگر پيش از اي(پس از اينكه بامداد يا خودكار روي كاغذ خط خطي كرديد ، آيا كودك از كار شما تقليد كرده و خط خطي ميكند ؟ -6

  ). را عالمت بزنيد "بله  "خودش خط خطي مي كرده، پاسخ 
 

 

  
  

 

  
  

  
 

  

  
  

____  

___     جمع كل   

  .عالمت بزنيد»بله«را نيز4عالمت زده ايد سوال شماره» گاهي « يا »بله«را5اگر سوال شماره:توجه

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حركات ظريف

  .فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدهر فعاليت را درمورد پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه  حل مسئله حيطه 



  
 

  
  
  

  خير  بله  

     .............................................................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيد-1

     ................................................................................................................آيا كودك از دو دست خود در يك حد استفاده مي كند ؟ اگر نه توضيح دهيد-2

ايستاده قرار گيرد ، آيا در اكثر مواقع روي كف پاهايش مي ايستد؟ اگر نه توضيح دهيد زماني كه به كودكتان كمك مي كنيد تا در حالت -3

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

آيا سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده ي هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگربله توضيح دهيد  -4

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    .........................................................................................................................آيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد-5

    .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد -6

  
  
  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

نيــد و از كودك مي خواهيد تا اسباب بازي اش را به شما بدهد ، آيا كودك آن را به سوي شما دراز زماني كه دست خود را دراز مي ك-1

  ).را عالمت بزنيد "بله "اگر هم اسباب بازي اش را به شما مي دهد  پاسخ(مي كند ؟ هرچند ممكن است آن را به شما ندهد

      ____  

  ____        تا دستش در حلقه آستين قرار مي گيرد آيا آن را به داخل آستين مي برد ؟ زماني كه  لباس هايش را تنش مي كنيد ،-2

  ____        زماني كه دست خود را دراز مي كنيد و از كودك مي خواهيد تا اسباب بازي اش را به شما بدهد ،آيا آنرا در دست شما رها مي كند ؟ -3

  ____        برا ي پوشيدن كفش ، جوراب يا شلوارش ، پايش را بلند مي كند ؟زماني كه لباس كودك را تنش مي كنيد ،آيا-4

  ____        آيا كودك توپي را كه برايش انداخته ايد به طرف شما مي غلتاند يا پرتاب مي كند ، طوري كه شما بتوانيد دوباره آنرا برايش بيندازيد ؟-5

  ____       پارچه اي ، آن را بغل مي كند ؟آيا كودك در بازي با عروسك يا هرگونه حيوان-6

     

  _____جمع كل      

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  اجتماعي  –حيطه  شخصي 

   ـليــوارد كــــــم  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه: ....... دهسن اصالح ش      :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز        :نام پرسشگر          :نام مركز

 ماهگي   14
 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل

به چند نكته مهم  ASQكودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه  كه امكان ارزيابي، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد -1  
  .نشويد 

بخـش  ) 2) (كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در -2  

 )  كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 
كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعي  (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4(

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

آن سوال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً بايد فعاليت مورد اشاره د گر شك داريد ،مورد پاسخ هر كدام از سواالت ادر -3  
 . دهيد 

و در . ود ـتوجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـ . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »خش كلي ب« 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .ليت مورد نظر كرده است به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعا» گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش-5  
اگر كودك شما » آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . گر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد دياست،

  .را عالمت بزنيد » بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانيـاً        پر كردن و-6  

تحويـل   تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن   پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود تكامل او اقدام به موقع رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد     -7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري دارد و او    منظور كسي است كه در مـورد  . ل مي نمايدكسي پرسشنامه  را تكميكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  

 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،ي كه در صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز-9  

  . تكميل نماييد،از مركز دريافت كردهماه بعد2يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد-10 

1391 



  
  
  
  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

ك همواره بطور يك كلمه عبارت است از ، صدا يا صداهايي كه كود( يك كلمه ديگر را مي گويد ؟» بابا« و » ماما«آيا كودك عالوه بر -1
 ).»داداش«براي»دادا«يا شخصي به كار مي برد ، بعنوان مثال ، يثابت براي اطالق به چيز

      ____  

  ____       درخواست خود را با اشاره به آن بيان مي كند ؟ ايازماني كه كودك  چيزي را مي خواهد ،-2

  ____       تكان مي دهد ؟"خير "يا  "بله  "آيا كودك سرش را به معني -3

  ____        آيا كودك  به تصاوير كتاب اشاره مي كند ، دستش را روي آنها مي كشد ، يا تالش مي كند آنها را بردارد؟ -4

  ____       چهار كلمه ديگر يا بيشتر از آن  را مي گويد ؟» بابا« و » ماما«آيا كودك عالوه بر-5

د مي خواهيد تا به اتاق ديگر برود و يك اسباب بازي يا شيء آشنا را پيدا كند ، آيا اين كار را انجام مي دهد؟ براي زماني كه از كودك خو-6
  "برو بالشت را بياور"يا "لباست را بيار بده به من"يا  "توپت كجاست ؟ "مثال مي پرسيد ،

      ____  

  ____جمع كل            

  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  اگر دست هاي كودك را صرفاً براي كمك به حفظ تعادل وي بگيريد،آيا بدون از دست دادن تعادل يا افتادن،چند قدم بر مي دارد؟-1
  )را عالمت بزنيد  "بله  "اگر كودك پيش از اين نيز خودش راه مي رفته ، پاسخ ( 
  
  

  
  
 

      ____  

اگر پيش از اين نيز خودش بدون كمك راه مي رفته است ، (چند قدم به جلو بردارد؟ اگر يك دست كودك را بگيريد ، آيا مي تواند   -2
  ). را عالمت بزنيد  "بله  "پاسخ 

  
  

  
  
 

      ____  

  ____        آيا كودك مي تواند وسط اتاق بدون تكيه به چيزي ، بلند شده ، بايستد و چند قدم به جلو بردارد ؟-3

  ____       صندلي، چهار پايه يا تخت يا پشتي باال مي رود ؟آيا كودك از وسايلي مثل -4

  ____        آيا كودك براي برداشتن چيزي از روي زمين، خم مي شود يا چمباتمه مي زند و سپس بدون هيچگونه كمكي  دوباره مي ايستد ؟-5

  آيا كودك براي حركت كردن به جاي چهار دست و پا  رفتن ، راه مي رود؟  -6
 

      ____  

  ____جمع كل          

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حيطه برقراري ارتباط 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     حيطه حركات درشت

صـورت   رد. شما فعاليت هاي زير را بيش از يك بـار امتحـان كنيـد     شايد الزم باشد كه.در اين سن وقتي از كودك مي خواهيد تا كاري را انجام دهد ، ممكن است كه وي همكاري نكند
  .را براي آن فعاليت بزنيد  "بله  "اگر كودك توانايي انجام فعاليتي را دارد ولي از انجام آن امتناع مي كند ، پاسخ . امكان اين فعاليت را زماني امتحان كنيد كه كودك همكاري مي كند 



  

 
  

    هنوز نه  گاهي  بله 
آيا كودك چيزي به اندازه نخود يا لوبيا را با نوك انگشت شست و نوك انگشت ديگر، بدون تكيه دادن دست خود به سطحي كه شيء  -1

  روي آن است ، بر مي دارد ؟ 
   

  
 

      ____  

اگر توپ را فقط پايــين ( با حـــركت دادن دستش به سمت جـلو ، پرتاب مي كند ؟آيا كودك توپ كوچكي را كه در دست دارد ،   -2
  ).را عالمت بزنيد "خير  "مي اندازد ،  پاسخ 

  
  

 

      ____  

  ____        ). براي انجام اين كار مي توانيد يك ورق را بلند كنيد تا  آن را بگيرد (آيا كودك همراه با شما صفحات كتاب را ورق مي زند ؟ -3
مي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي ( آيا كودك  يك مكعب يا اسباب بازي را بر روي مكعب يا اسباب بازي ديگر قرار مي دهد ؟ -4

 ).سانتي متر است نيز استفاده كنيد5/2كوچك ، يا اسباب بازي هايي كه اندازه آنها حدود
  
  

    ____  

  يا خودكار ، خط خطي مي كند ؟آيا كودك با نوك مداد  -5
  

  
 

      ____  

  آيا كودك سه مكعب اسباب بازي كوچك را خودش به تنهايي بر روي هم قرار مي دهد ؟ -6
 

      ____  

     
  ___جمع كل       

    هنوز نه  گاهي  بله 

شما تقليد كرده ، اسباب بازي را داخل كاسه يا اگر اسباب بازي كوچكي را داخل يك كاسه يا جعبه بگذاريد ، آيا كودك نيز از كار   -1
اگر پيش از اين نيز خودش اسباب بازي  را داخل كاسه يا (جعبه مي اندازد ، هر چند كه ممكن است اسباب بازي را از دستش رها نكند ؟

 ).را عالمت بزنيد "بله  "جعبه مي انداخته پاسخ

      ____  

مي توانيد نحوه انجام اين كار را به او ( ا ، يكي يكي ، داخل ظرفي مثل كاسه يا جعبه مي اندازد ؟آيا كودك دو اسباب بازي  كوچك ر-2
  ).نشان دهيد 

  
  
  
 

      ____  

اگر پيش از اين (پس از اينكه بامداد يا خودكار روي كاغذ خط خطي كرديد ، آيا كودك از كار شما تقليد كرده، خط خطي مي كند ؟ -3
 ). را عالمت بزنيد "بله  "مي كرده، پاسخ نيز خودش خط خطي

      ____  

است ، دهان مي زند يا سعي ) يابطري پالستيكيمانند شيشه شير( آيا كودك به چيزي به اندازه نخود يا لوبيا كه در داخل بطري شفافي  -4
  مي كند آن را بيرون بياورد؟

  

  

    ____  

مي توانيد نحوه انجام اين كار را به ( زي كوچك را داخل ظرفي مثل كاسه يا جعبه مي اندازد ؟ اسباب با) شش يا بيشتر (آيا كودك چند  -5
 ).او نشان دهيد

      ____  

پس از اينكه به كودك نشان داديد كه چگونه مي توان با استفاده از يك قاشق ، يك تكه چوب يا يك وسيله مشابه ديگر ، اسباب بازي  -6
  ر است بدست آورد، آيا كودك سعي مي كند تا چنين كاري را انجام دهد ؟كوچكي را كه كمي دو

  
  

      ____  

  ___      جمع كل    

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حل مسئله 

  .رمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را د  حيطه حركات ظريف



  
 

  

  

  خير  بله  

     .............................................................................................................................................ر شما آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيدبنظ-1

     ................................................................................................................يح دهيدآيا كودك از دو دست خود در يك حد استفاده مي كند ؟ اگر نه توض-2

زماني كه به كودكتان كمك مي كنيد تا در حالت ايستاده قرار گيرد ، آيا در اكثر مواقع روي كف پاهايش مي ايستد؟ اگر نه توضيح دهيد -3

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

ايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده ي هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگربله توضيح دهيد آيا سابقه ناشنو -4

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    .........................................................................................................................آيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد-5

    .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد -6

  
  
  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____        زماني كه لباس كودك را تنش مي كنيد ،آيا برا ي پوشيدن كفش ، جوراب يا شلوارش ، پايش را بلند مي كند ؟-1

  ____        ه برايش انداخته ايد به طرف شما مي غلتاند يا پرتاب مي كند ، طوريكه شما بتوانيد دوباره آنرا برايش بيندازيد ؟ آيا كودك توپي را ك-2

  ____       آيا كودك در بازي با عروسك يا هرگونه حيوان پارچه اي ، آن را بغل مي كند ؟ -3

  ____       ).مقداري از غذا را بريزدگرچه ممكن است( آيا خودش با قاشق غذا مي خورد -4

  ____       آيا به در آوردن جوراب ، كاله ، كفش يا دستكش خودش كمك مي كند ؟-5

  ____       آيا برا ي  جلب توجه شما يا در تالش براي نشان دادن چيزي ، دست يا لباس شما را مي كشد ؟-6

  _____     جمع كل   

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  اجتماعي  –حيطه  شخصي 

   ــليـــوارد كـــــم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :توجه فرماييد زير 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد -1  
  .نشويد 

بخـش  ) 2) (گفـتن و شـنوايي اسـت     كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن     ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در -2  

 ) كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 
ه رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعي كه عمدتاً مربوط ب(اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4( 

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

 آن سوال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ      رحتماً بايد فعاليت مورد اشاره د مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ،در -3  
 . دهيد 

و در . ود ـتوجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـ . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .ه است به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرد» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش-5  
اگر كودك شما » دست و پا  مي رود ؟ آيا كودك چهار « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  پرسشـنامه نگـذرد و ثانيـاً   پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت     -6  

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن تحويـل     پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود تكامل او اقدام به موقع رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . ا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد     پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، ت-7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري دارد و او    منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  

 .در پرسشنامه بنويسيد  بااله اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت ب. است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،در صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز-9  

  . تكميل نماييد،از مركز دريافت كردهماه بعد2يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد-10 

 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل
 :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه:....... سن اصالح شده       :      /       /تاريخ تولد 

        :اس تكميل كننده تلفن تم        :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز      :نام پرسشگر       :نام مركز

 ماهگي 16

1391 



  
  
  
  

  

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____        آيا كودك  به تصاوير كتاب اشاره مي كند ، دستش را روي آنها مي كشد ، يا تالش مي كند آنها را بردارد؟ -1

  ____       ويد ؟چهار كلمه ديگر يا بيشتر از آن  را مي گ» بابا« و » ماما«آيا كودك عالوه بر-2

  ____       زماني كه كودك چيزي را مي خواهد ، درخواست خود را با اشاره به آن بيان مي كند ؟ايا-3

زماني كه از كودك خود مي خواهيد تا به اتاق ديگر برود و يك اسباب بازي يا شيء آشنا را پيدا كند ، آيا اين كار را انجام مي دهد؟   -4

 ."برو بالشت را بياور"يا "لباست را بيار بده به من"يا  "توپت كجاست ؟ "سيد ،براي مثال مي پر

      ____  

،  "بابا رفت    "،  "مامان خورد  "آيا كودك يك جمله دو كلمه اي را تقليد مي كند؟ براي مثال ، زماني كه يك عبارت دو كلمه اي ، مثل -5

حتي اگر كلمات كودك بـه سـختي قابـل فهـم     ( گويد آيا كودك هر دو كلمه را برايتان تكرار مي كند ؟را مي  "اين چيه ؟ "، يا  "آب بده  "

  ). را عالمت بزنيد "هستند ، پاسخ بله

      ____  

  ____       هشت كلمه ديگر يا بيشتر از آن را مي گويد ؟  "بابا  "و  "ماما  "آيا كودك  عالوه بر-6

  ____     جمع كل   

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____        آيا كودك مي تواند وسط اتاق بدون تكيه به چيزي ، بلند شده ، بايستد و چند قدم به جلو بردارد ؟-1

  ____       آيا كودك از وسايلي مثل صندلي، چهار پايه يا تخت يا پشتي باال مي رود ؟-2

  ____        ي شود يا چمباتمه مي زند و سپس بدون هيچگونه كمكي  دوباره مي ايستد ؟آيا كودك براي برداشتن چيزي از روي زمين، خم م-3

  ____       آيا كودك براي حركت كردن به جاي چهار دست و پا  رفتن ، راه مي رود؟-4

  ____       آيا كودك به خوبي راه مي رود و به ندرت زمين مي خورد ؟-5

  ____       ه چيزي كه آن را مي خواهد ، از چيزهايي مثل صندلي ، چهارپايه يا تخت باال مي رود ؟ آيا كودك براي دست يافتن ب-6

  ____جمع كل         

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حيطه برقراري ارتباط 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     رشتحيطه حركات د

در صـورت  . شايد الزم باشد كه شما فعاليت هاي زير را بيش از يـك بـار امتحـان كنيـد     .در اين سن وقتي از كودك مي خواهيد تا كاري را انجام دهد ، ممكن است كه وي همكاري نكند
  .را براي آن فعاليت بزنيد  "بله  "اگر كودك توانايي انجام فعاليتي را دارد ولي از انجام آن امتناع مي كند ، پاسخ .كودك همكاري مي كندكه  كنيدامكان اين فعاليت را زماني امتحان 



  
  

 

  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____        . )براي انجام اين كار مي توانيد يك ورق را بلند كنيد تا  آن را بگيرد (آيا كودك همراه با شما صفحات كتاب را ورق مي زند ؟-1

اگر توپ را فقط پايين ( آيا كودك تــوپ كوچكي را كه در دست دارد ، با حــركت دادن دستش به سمت جلــو ، پرتاب مي كنــد ؟ -2
  ).را عالمت بزنيد "خير  "مي اندازد ،  پاسخ 

  
  
 

      ____  

مي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي ( يگر قرار مي دهد ؟آيا كودك  يك مكعب يا اسباب بازي را بر روي مكعب يا اسباب بازي د-3
  ).سانتي متر است نيز استفاده كنيد5/2كوچك ، يا اسباب بازي هايي كه اندازه آنها حدود

      ____  

  ____        آيا كودك سه مكعب يا اسباب بازي كوچك را بدون كمك و به تنهايي بر روي هم قرار مي دهد ؟-4

  ا كودك با نوك مداد يا خودكار ، خط خطي مي كند ؟آي -5

  

  

  

      ____  

  ). ممكن است كه هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند ( آيا كودك صفحات كتاب را خودش به تنهايي ورق مي زند ؟-6
 

      ____  

     
  ___      جمع كل

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

اگر پـيش از ايـن   (ي كاغذ خط خطي كرديد ، آيا كودك از كار شما تقليد كرده و خط خطي مي كند ؟پس از اينكه بامداد يا خودكار رو -1
 ). را عالمت بزنيد "بله  "نيز خودش خط خطي مي كرده، پاسخ 

      ____  

  ____        بيندازد؟) كييابطري پالستيمثل شيشه شير(كوچك  وداخل بطري شفاف  راآيا كودك مي تواند چيزي به اندازه نخود يا لوبيا  -2

مي توانيد نحوه انجام اين كـار را بـه   ( اسباب بازي كوچك را داخل ظرفي مثل كاسه يا جعبه مي اندازد ؟ ) شش يا بيشتر (آيا كودك چند  -3
 ).او نشان دهيد

      ____  

ك تكه چوب يا يك وسيله مشابه ديگـر ، اسـباب بـازي    پس از اينكه به كودك نشان داديد  كه چگونه مي توان با استفاده از يك قاشق ، ي -4
  كوچكي را كه كمي دور است بدست آورد، آيا كودك سعي مي كند تا چنين كاري را انجام دهد ؟

  
  
  
 

  

  

    ____  

  ____       طي مي كند ؟بدون اينكه ابتدا نحوه خط خطي كردن را به كودك نشان دهيد،زماني كه مدادياخودكار رابه كودك مي دهيد، آيا او خط خ-5

نخود يا لوبيا داخل يك بطري مي افتد ، آيا كـودك براي بيــرون آوردن آن ، بطري را سر و ته مي كنـــد ؟   هپس از اينكه چيــزي به انداز -6
 ).مي توانيد نحوه انجام اين كار را به او نشان دهيد(

      ____  

  ____جمع كل          

  

  .ا درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت ر  حيطه حل مسئله 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حركات ظريف



  
 

  

  

  

  خير  بله  

    ................................................................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيد-1

    ...........................................................................................................به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي زند  ؟ اگر نه توضيح دهيد-2

آيا شما اكثراً آنچه كه كودكتان مي گويد ، مي فهميد ؟ اگر نه توضيح دهيد -3

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي رود ، مي دود و از وسايل باال مي رود  ؟ اگر نه توضيح دهيد  -4

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

ارد ؟ اگر بله توضيح دهيد آيا سابقه ناشنوايي  و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده ي هر يك از والدين وجود د-5

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    ........................................................................................................................آيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگر بله  توضيح دهيد-6

    .................................................................................................................................اگر بله توضيح دهيدآيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟  -7

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____       ).گرچه ممكن است مقداري از غذا را بريزد( آيا خودش با قاشق غذا مي خورد ؟   -1

  ____       آيا به در آوردن جوراب ، كاله ، كفش يا دستكش خودش كمك مي كند ؟-2

  ____       آيا كودك در بازي با عروسك يا هرگونه حيوان پارچه اي ، آن را بغل مي كند ؟ -3

  ____        در حالي كه به خودش در آينه نگاه مي كند ، آيا اسباب بازي را به تصوير خودش تعارف مي كند ؟-4

  ____       آيا برا ي  جلب توجه شما يا در تالش براي نشان دادن چيزي ، دست يا لباس شما را مي كشد ؟-5

  ____        كردن يك اسباب بازي يا باز كردن كاغذ آب نبات يا بيسكويت به سراغ شما مي آيد ؟وقتي به كمك شما نياز دارد مثالً براي كوك-6

  _____جمع كل         

    مــــوارد كــــلي

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  اجتماعي  –حيطه  شخصي 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . را انجام دهد پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن -1  
  .نشويد 

بخـش  ) 2) (كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در -2  

 ) كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (ف بخش حركات ظري) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 
كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعي (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4( 

 .آن عمومي هستند بخش اصلي وجود دارد كه سواالت 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

آن سوال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً بايد فعاليت مورد اشاره د مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ،در -3  
 . دهيد 

و در . ود ـبايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـ  توجه داشته باشيد كه. دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    به دليل اينكه فعاليت پيش توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال-5  
اگر كودك شما » آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « ز هم بايد پاسخ قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت با
در  ثانيـاً پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و       -6  

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن تحويـل     به موقع پس پرسشنامه را . انجام شود تكامل او اقدام به موقع رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد     -7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري دارد و او    منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه يد توجه كن-8  

 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز در صورت بروز هر گونه مشكل در-9  

  . تكميل نماييد ،از مركز دريافت كرده  ماه بعد  2يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد -10  

 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل
 :جنس     :دكنام خانوادگي كو      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه:....... سن اصالح شده       :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :تلفن مركزشماره         :نام پرسشگر          :نام مركز
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    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____       درخواست خود را با اشاره به آن بيان مي كند ؟ايا كودك چيزي را مي خواهد ، زماني كه-1

زماني كه از كودك خود مي خواهيد تا به اتاق ديگر برود و يك اسباب بازي يا شيء آشنا را پيدا كند ، آيا اين كار را انجام مي دهد؟   -2
 ."برو بالشت را بياور"يا "ست را بيار بده به منلبا"يا  "توپت كجاست ؟ "براي مثال مي پرسيد ،

      ____  

،  "بابا رفـت     "،  "مامان خورد  "آيا كودك يك جمله دو كلمه اي را تقليد مي كند؟ براي مثال ، زماني كه يك عبارت دوكلمه اي ، مثل -3
حتي اگر كلمات كودك بـه سـختي قابـل فهـم     ( ايتان تكرار مي كند ؟را مي گويد آيا كودك هر دو كلمه را بر "اين چيه ؟ "، يا  "آب بده  "

  ). را عالمت بزنيد "بله"هستند ، پاسخ

      ____  

  ____       هشت كلمه ديگر يا بيشتر از آن را مي گويد ؟  "بابا  "و  "ماما  "آيا كودك  عالوه بر-4

آيا بدون اينكه به تصاوير  "هاپو كو؟  "يا مي پرسيد  "پيشي را نشون بده  "گوييد زماني كه تصاويري را به كودك نشان مي دهيد و مي  -5
  ).نشان دادن يك تصوير صحيح كافي است (مورد نظر اشاره كنيد ، كودك تصوير صحيح را نشان مي دهد ؟

      ____  

پيشي  "، يا  "مامان بيا اينجا  "،  "هاپو آمد  "ي گويد؟ مثل آيا كودك دو يا سه كلمه را كه با يكديگر مفاهيم خاصي را منتقل مي سازند ، م-6
كه صرفاً به يك مفهوم اطالق مي شوند ، مد  "اين چيه ؟ "، و "خيلي خب  "،  "باي باي  "در اينجا تركيب هايي از كلمات مثل  (  "نيست 

  ).نظر نيستند 
  :برد ، بنويسيد  لطفاً يك نمونه از كلماتي را كه  كودك در تركيب باهم بكار مي

...................................................................................................................................................................................................................... 

      ____  

  ____    جمع كل       

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____        آيا كودك براي برداشتن چيزي از روي زمين، خم مي شود يا چمباتمه مي زند و سپس بدون هيچگونه كمكي  دوباره مي ايستد ؟-1

  ____       آيا كودك براي حركت كردن به جاي چهار دست و پا  رفتن ، راه مي رود؟-2

  ____       خوبي راه مي رود و به ندرت زمين مي خورد ؟آيا كودك به-3

    آيا كودك براي دست يافتن به چيزي كه آن را مي خواهد ، از چيزهايي مثل صندلي ، چهارپايه يا تخت باال مي رود ؟ -4

  

    ____  

در جاهايي كه داراي پلكان هستند ، مثالً در پارك يا از پله ها پايين مي رود ؟ چنين امري را مي توانيد ايا اگر يك دست كودك را بگيريد  -5

  ).در منزل مشاهده كنيد

      ____  

زماني كه به كودك  نشان مي دهيد كه چگونه با پايش به يك توپ بزرگ ضربه بزند ، آيا با حركت دادن پاي خود به سمت جلو يا رفتن -6
را عالمت  "بله  "كودك پيش از اين نيز خودش به توپ ضربه مي زده است ، پاسخ اگر ( به سمت توپ سعي مي كند تا به آن ضربه بزند ؟ 

  ). بزنيد
  
  
 

      ____  

  ____      جمع كل   

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حيطه برقراري ارتباط 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     حيطه حركات درشت

صـورت   رد. شايد الزم باشد كه شما فعاليت هاي زير را بيش از يك بـار امتحـان كنيـد    .دهد ، ممكن است كه وي همكاري نكنددر اين سن وقتي از كودك مي خواهيد تا كاري را انجام
  .را براي آن فعاليت بزنيد  "بله  "اگر كودك توانايي انجام فعاليتي را دارد ولي از انجام آن امتناع مي كند ، پاسخ . كه كودك همكاري مي كند  كنيدامكان اين فعاليت را زماني امتحان 



  

 
  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  اگر توپ را فقط پايين مي اندازد،(آيا كودك توپ كوچكي را كه در دست دارد، با حركت دادن دستش به سمت جلو، پرتاب مي كند؟ -1
  ).را عالمت بزنيد "خير  "پاسخ 

  
  
  
 

      ____  

مي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي ( آيا كودك  يك مكعب يا اسباب بازي را بر روي مكعب يا اسباب بازي ديگر قرار مي دهد ؟-2
  ).سانتي متر است نيز استفاده كنيد5/2كوچك ، يا اسباب بازي هايي كه اندازه آنها حدود

      ____  

  آيا كودك با نوك مداد يا خودكار ، خط خطي مي كند ؟ -3
  
  
  
 

      ____  

مي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي (آيا كودك سه مكعب يا اسباب بازي كوچك را خودش به تنهايي بر روي هم قرار مي دهد ؟  -4
  ). ر است نيز استفاده كنيدسانتي مت5/2كوچك ، يا اسباب بازي هايي كه اندازه آنها حدود

  

  

    ____  

  ____       ). ممكن است كه هربار چند صفحه را باهم ورق بزند (آيا كودك صفحات كتاب را خودش به تنهايي ورق مي زند ؟-5

  ____       آيا كودك معموالً قاشق را صاف طوري كه غذا از داخل آن نريزد ، به دهانش مي برد ؟-6

  ___ل      جمع ك   

    هنوز نه  گاهي  بله 

مي توانيد نحوه انجام اين كار را به او (اسباب بازي كوچك را داخل ظرفي مثل كاسه يا جعبه مي اندازد ؟) شش يا بيشتر (آيا كودك چند  -1
 ).نشان دهيد

      ____  

  پس از اينكه به كودك نشان داديد  كه چگونه مي توان با استفاده   -2
  ك قاشق ، يك تكه چوب يا يك وسيله مشابه ديگر ، اسباب بازي از ي

  كوچكي را كه كمي دور است بدست آورد،آيا كودك سعي مي كند
  تا چنين كاري را انجام دهد ؟

      ____  

ري را بطور هدفمند سر و ته نخود يا  لوبيا داخل  بطري مي افتــد ، آيا كـــودك براي بيرون آوردن آن ، بط هپس از اينكه چيزي به انداز -3
  ).در اين مورد مي توانيد از يك بطري پالستيكي يا شيشه شير استفاده كنيد  .مي توانيد نحوه انجام اين كار را به او نشان دهيد(مي كند ؟

      ____  

  ____      مي دهيد ، آيا او خط خطي مي كند ؟ بدون اينكه نحوه خط خطي كردن را به كودك نشان دهيد ، زماني كه مداد يا خودكار را به كودك-4

  پس از اينكه كودك مي بيند كه شما با مداد يا خودكار خطي از باالي  -5
  كاغذ به طرف پايين رسم مي كنيد ، آيا با كشيدن خطي در هر جهت ، از 

   "بله "در اينجا خط خطي كردن مد نظر نيست و پاسخ (شما تقليد مي كند؟
  ).ق نخواهد گرفتبه آن تعل 

      ____  

نخود يا لوبيا داخل يك بطري كوچك شفاف  مي افتد ، آيا كودك براي بيرون آوردن آن ، بطري را سر و  هپس از اينكه چيزي به انداز -6
 ).نحوه انجام اين كار را به او نشان ندهيد(ته مي كند ؟

      ____  

 
 ___   جمع كل 

 .عالمت بزنيد » بله « را نيز  3عالمت زده ايد سوال شماره » گاهي « يا»بله « را  6اگر سوال شماره :توجه

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حل مسئله 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  ت ظريفحيطه حركا



 

  

 خير  بله  

    ................................................................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيد-1

    ...........................................................................................................به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي زند  ؟ اگر نه توضيح دهيد-2

ح دهيد كه كودكتان مي گويد ، مي فهميد ؟ اگر نه توضيرا آيا شما اكثراً آنچه -3

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي رود ، مي دود و از وسايل باال مي رود  ؟ اگر نه توضيح دهيد  به -4

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

آيا سابقه ناشنوايي  و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده ي هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد -5

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    ........................................................................................................................ر بله  توضيح دهيدآيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگ-6

 .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد -7

 

     

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____        در حالي كه به خودش در آينه نگاه مي كند ، آيا اسباب بازي را به تصوير خودش تعارف مي كند ؟-1

  ____       چه اي ، آن را بغل مي كند ؟آيا كودك در بازي با عروسك يا هرگونه حيوان پار -2

  ____       آيا برا ي  جلب توجه شما يا در تالش براي نشان دادن چيزي ، دست يا لباس شما را مي كشد ؟-3

  ____        ؟ وقتي به كمك شما نياز دارد مثالً براي كوك كردن يك اسباب بازي يا باز كردن كاغذ آب نبات يا بيسكويت به سراغ شما مي آيد-4

  ____        )حتي اگر كمي از آب بريزد (آيا  خودش با فنجان يا استكان آب مي نوشد و آن را دوباره پايين مي گذارد ؟-5

آيا كودك اداي كارهايي كه انجام مي دهيـد ، مثل پاك كردن چيزي كه ريخته ، جارو كردن ، شانه كردن موهاو نماز خواندن را در مي  -6

 ؟آورد

      ____  

  

 

  ____جمع كل          

  .اليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فع  اجتماعي  –حيطه  شخصي 

   ـليــوارد كـــــم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQدادن به سواالت پرسشنامه كه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد -1  
  .نشويد 

بخـش  ) 2) (كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتباط ) 1( :بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در -2  

 )  كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 
كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعي  (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) ست كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  ا(بخش  حل مسئله ) 4(

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

ال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ      آن سو رحتماً بايد فعاليت مورد اشاره د مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ،در -3  
 . دهيد 

و در . ود ـتوجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـ . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 .بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود  است و گاهي هم» خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .ين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است به معني ا» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش-5  
اگر كودك شما » آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . مي دهد ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانيـاً         پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً-6  

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن تحويـل     پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود تكامل او اقدام به موقع رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد     پاسخ به سواالت -7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

يشـتري دارد و او  كـودك اطالعـات ب  منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  
 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،در صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز-9  

  . تكميل نماييد،از مركز دريافت كردهماه بعد2يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد-10 

 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل
 :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه:....... سن اصالح شده       :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :تكميل كننده با كودك  نسبت
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز        :نام پرسشگر          :نام مركز

 ماهگي 20
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    هنوز نه  گاهي  بله 

 "بابـا رفـت      "،  "مامان خـورد   "ت دوكلمه اي ، مثل آيا كودك يك جمله دو كلمه اي را تقليد مي كند؟ براي مثال ، زماني كه يك عبار-1
حتي اگـر كلمـات كـودك بـه سـختي قابـل فهـم        ( را مي گويد آيا كودك هر دو كلمه را برايتان تكرار مي كند ؟ "اين چيه ؟ "يا   "آب بده "

  ). را عالمت بزنيد "بله"هستند ، پاسخ

      ____  

  ____       هشت كلمه ديگر يا بيشتر از آن را مي گويد ؟  "بابا  " و "ماما  "آيا كودك  عالوه بر-2

آيا بدون اينكه به تصاوير  "هاپو كو؟  "يا مي پرسيد  "پيشي را نشون بده  "زماني كه تصاويري را به كودك نشان مي دهيد و مي گوييد  -3
  ).دن يك تصوير صحيح كافي است نشان دا(مورد نظر اشاره كنيد ، كودك تصوير صحيح را نشان مي دهد ؟

      ____  

پيشي  "، يا  "مامان بيا اينجا  "،  "هاپو آمد  "آيا كودك دو يا سه كلمه را كه با يكديگر مفاهيم خاصي را منتقل مي سازند ، مي گويد؟ مثل -4
كه صرفاً به يك مفهوم اطالق مي شوند ، مد نظر  "؟اين چيه  "، و "خيلي خب  "،  "باي باي  "در اينجا تركيب هايي از كلمات مثل  (  "نيست 
  :لطفاً يك نمونه از كلماتي را كه  كودك در تركيب باهم بكار مي برد ، بنويسيد ).نيستند 

......................................................................................................................................................................................................................  

      ____  

آيا حداقل يك تصوير از آن تصاوير  "اين چيه ؟ "اشاره كنيد و از كودك بپرسيد ،) گربه ، ليوان ، كاله ، غيره ( اگر به تصوير يك توپ  -5
  را بطور صحيح نام مي برد  ؟

      ____  

  ____        اگرازهيچگونه اشاره يا حركتي درحين ارائه دستوراستفاده نكنيد،آيا كودك مي تواندحداقل سه موردازدستورهاي مشابه زير را انجام دهد؟-6

  »ايم بياوريك حوله بر«)ج»                  در  را بيند«)ب»                 اسباب بازي را روي ميز بگذار«)الف
  »كتابت را بردار « ) و »                  دستم را بگير « ) ه »                                       لباست را پيدا كن « ) د

   
  

  ____     جمع كل   

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____       ، چهارپايه يا تخت باال مي رود ؟ آيا كودك براي دست يافتن به چيزي كه آن را مي خواهد ، از چيزهايي مثل صندلي-1

  ____       آ يا كودك به خوبي راه مي رود و به ندرت زمين مي خورد ؟ -2

چنين امري را مي توانيد در جاهايي كه داراي پلكان هستند ، مثالً در پارك (آيا اگر يك دست كودك را بگيريد از پله ها پايين مي رود ؟  -3
  ). مشاهده كنيديا در منزل

      ____  

زماني كه به كودك  نشان مي دهيد كه چگونه با پايش به يك توپ بزرگ ضربه بزند ، آيا با حركت دادن پاي خود به سمت جلو يا رفتن -4
را عالمت  "له ب "اگر كودك پيش از اين نيز خودش به توپ ضربه مي زده است ، پاسخ ( به سمت توپ سعي مي كند تا به آن ضربه بزند ؟ 

  ). بزنيد
  
  
 

  

  

    ____  

  آيا كودك  نسبتاً خوب مي دود و مي تواند بدون اينكه به چيزي برخورد كند يا بيفتد دويدنش را متوقف سازد؟ -5
  
  
 

      ____  

كه داراي پلكان هستند ، مثالً در  آيا كودك خودش به تنهايي حداقل از دو پله باال يا پايين مي رود؟ چنين امري را مي توانيد در جاهايي-6
  ). را عالمت بزنيد  "بله  "حتي اگر كودك دستش را به ديوار يا نرده مي گيرد ، پاسخ .( پارك  در منزل مشاهده كنيد 

  

      ____  

  
 

    
  ____جمع كل       

  .فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد     حيطه برقراري ارتباط 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     حيطه حركات درشت

كه كـودك   كنيددر صورت امكان اين فعاليت را زماني امتحان . شايد الزم باشد كه شما فعاليت هاي زير را بيش از يك بار امتحان كنيد . در اين سن وقتي از كودك مي خواهيد تا كاري را انجام دهد ، ممكن است كه وي همكاري نكند 
 .را براي آن فعاليت بزنيد"بله"اگر كودك توانايي انجام فعاليتي را دارد ولي از انجام آن امتناع مي كند ، پاسخ.همكاري مي كند



 
 

  
  

 

    هنوز نه  گاهي  بله 

  آيا كودك با نوك مداد يا خودكار ، خط خطي مي كند ؟ -1
  

  
  
 

      ____  

مي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي (آيا كودك سه مكعب يا اسباب بازي كوچك را خودش به تنهايي بر روي هم قرار مي دهد ؟  -2
  ). سانتي متر است نيز استفاده كنيد5/2كوچك ، يا اسباب بازي هايي كه اندازه آنها حدود

      ____  

  ____       ). ممكن است كه هربار چند صفحه را باهم ورق بزند (خودش به تنهايي ورق مي زند ؟ آيا كودك صفحات كتاب را-3

  ____       آيا كودك معموالً قاشق را صاف طوري كه غذا از داخل آن نريزد ، به دهانش مي برد ؟-4

  ____       دهد  ؟آيا كودك شش مكعب يا اسباب بازي كوچك را خودش به تنهايي بر روي هم قرار مي-5

آيا كودك در تالش براي چرخاندن دستگيره در ، كوك كردن اسباب بازي ها ، چرخاندن در چيزي ، يا پيچاندن در شيشه ي مربا براي  -6

 باز و بسته كردن آن ، از حركت چرخشي دستش استفاده مي كند ؟

      ____  

      
  _____     جمع كل

    هنوز نه  گاهي  بله 
  ____        ون اينكه نحوه خط خطي كردن را به كودك نشان دهيد ، زماني كه مداد يا خودكار را به كودك مي دهيد ، آيا  خط خطي مي كند ؟ بد-1

  پس از اينكه كودك مي بيند كه شما با مداد يا خودكار خطي از باالي  -2
  ازكاغذ به طرف پايين رسم مي كنيد ، آيا با كشيدن خطي در هر جهت ، 

  در اينجا خط خطي كردن مد نظر نيست و پاسخ( شما تقليد مي كند ؟  
  ).به آن تعلق نخواهد گرفت"بله"

     ____  

  اگر هر كدام از حركات زير را  انجام دهيد ، آيا كودك حداقل يكي از آنها را تقليد خواهد كرد؟ -3
  گوش خود را بكشيد  -ج                دهانتان را باز كنيد و ببنديد                    -الف
  صورت خود را نوازش كنيد-پلك بزنيد                                                                د-ب

      ____  

  ____        صحيح بر مي گرداند ؟اگر شيشه شير ، قاشق ، مداد را به حالت سر و ته به كودك بدهيد ، آيا براي استفاده مناسب آنها را به حالت -4

  در حالي كه كودك مي بيند  چگونه چهار شي ءمثل مكعب را در -5
  يك رديف پشت سر هم قرار مي دهيد ، آيا اين كار را تقليد كرده و 

  مي توانيد از قرقره هاي( حداقل دومكعب راكناريكديگر قرارمي دهد؟
 ).ها نيز استفاده كنيدنخ ، جعبه هاي كوچك ، يا ساير اسباب بازي 

      ____  

اگر كودك چيزي را بخواهد كه دستش به آن نمي رسد ، آيا براي رسيدن به آن صندلي ، چهار پايه ، يا جعبه اي را پيدا كرده ، بر روي  -6
 آن مي ايستد؟

  

  
  
  

  
  

  

____  

  ___جمع كل        

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد             مسئله حيطه حل 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حركات ظريف



  
 

  

  

  خير  بله  

    ................................................................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيد-1

    ...........................................................................................................به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي زند  ؟ اگر نه توضيح دهيد-2

كه كودكتان مي گويد ، مي فهميد ؟ اگر نه توضيح دهيد را آيا شما اكثراً آنچه -3

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي رود ، مي دود و از وسايل باال مي رود  ؟ اگر نه توضيح دهيد  -4

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

آيا سابقه ناشنوايي  و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده ي هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد -5

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    ........................................................................................................................آيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگر بله  توضيح دهيد-6

    .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد-7

 

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____       ).گرچه ممكن است مقداري از غذا را بريزد( مي خورد ؟  آيا  خودش با قاشق غذا-1

  ____       آيا برا ي  جلب توجه شما يا در تالش براي نشان دادن چيزي ، دست يا لباس شما را مي كشد ؟  -2

  ____        )از آب بريزد حتي اگر كمي(آيا  خودش با فنجان يا استكان آب مي نوشد و آن را دوباره پايين مي گذارد ؟ -3

آيا كودك اداي كارهايي كه انجام مي دهيــد ، مثل پاك كردن چيزي كه ريخته ، جارو كردن ، شانه كردن موها و نماز خواندن را در   -4

 مي آورد ؟

      ____  

مي دهد ، غذايش مي دهد ، پوشكش را وقتي كودك با عروسك يا هر حيوان پارچه اي ديگر بازي مي كند ،آيا وانمود مي كند تكانش -5

  عوض مي كند يا در رختخوابش مي گذارد ؟

      ____  

  ____        آيا كودك با چنگال غذا مي خورد؟ -6

  ____جمع كل          

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     اجتماعي  –حيطه  شخصي

    مـــوارد كـــلي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQت براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه كه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده اس، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد -1  
  .نشويد 

بخـش  ) 2) (كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (حي شده اند بخش اصلي طرا 5سواالت براي  هر سن در -2  

 ) كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 
كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعي (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) رك مفاهيم  است كه عمدتاً مربوط به د(بخش  حل مسئله ) 4( 

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

آن سوال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       راره دحتماً بايد فعاليت مورد اش مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ،در -3  
 . دهيد 

و در . ود ـتوجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـ . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 .ست و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود ا» خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است »  هنوز نه « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش-5  
اگر كودك شما » آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . بندرت انجام مي دهد ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  رد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانيـاً       پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دا-6  

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن تحويـل     پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود تكامل او اقدام به موقع رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . خ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد     پاس-7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

دك اطالعـات بيشـتري دارد و او   كـو منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  

 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .اس بگيريد تم ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،در صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز-9  

  . تكميل نماييد ،از مركز دريافت كرده  ماه بعد  2يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد -10  

 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل
 :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه:....... سن اصالح شده       :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز      :نام پرسشگر       :نام مركز
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    هنوز نه  گاهي  بله 

، يا  "مامان بيا اينجا  "،  "هاپو آمد   "آيا كـــودك دو يا سه كلمه را كه با يكــديگر مفهوم يك جمله را منتقل مي سازند ، مي گويد؟ مثل  -1
) . كه صرفاً به يك مفهوم اطالق مي شوند ، مد نظر نيستند   "خيلي خب  "،  "باي باي  "از كلمات مثل  در اينجا تركيب هايي  "پيشي نيست  "

  :لطفاً يك نمونه از كلماتي را كه  كودك در تركيب باهم بكار مي برد ، بنويسيد 
........................................................................................................................................................................................................................  

      ____  

وير از آن تصاوير آيا حداقل يك تص "اين چيه ؟ "اشاره كنيد و از كودك بپرسيد ،) گربه ، ليوان ، كاله ، غيره ( اگر به تصوير يك توپ  --2
  را بطور صحيح نام مي برد  ؟

      ____  

  اگرازهيچگونه اشاره يا حركتي درحين ارائه دستوراستفاده نكنيد،آيا كودك مي تواندحداقل سه موردازدستورهاي مشابه زير را انجام دهد؟-3
  »يك حوله برايم بياور« ) ج                »    در  را بيند « ) ب»                  اسباب بازي را روي ميز بگذار«) الف
  »كتابت را بردار«)و»                 دستم را بگير«)ه»                                      لباست را پيدا كن«)د

      ____  

اشاره كند ، آيا حداقل هفت عضو بدن را بطور صحيح زماني كه از كودك مي خواهيد تا به بيني ، چشم ها ، مو ، پاها ،گوش ها و غيره ،  -4
  .)در انجام اين كار او  مي تواند به اعضاي بدن خودش ، شما ، يا يك عروسك اشاره كند (نشان مي دهد ؟

      ____  

  ____       هشت كلمه ديگر يا بيشتر از آن  را مي گويد ؟ "بابا "و  "ماما"آيا كودك عالوه بر-5

  ____        را بطور صحيح بكار مي برد ؟")شما(تو"،"من"،"منو "كودك حداقل دو مورد از كلماتي مثل آيا-6

  ____جمع كل          

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 
  زماني كه به كودك  نشان مي دهيد كه چگـونه با پايش به يك توپ-1
  مت جلو يا رفتن بهبزرگ ضربه بزند ، آيا با حركت دادن پاي خود به س 
  اگركودك پيش ازاين( سمت توپ سعي مي كند تا به آن ضربه بزند ؟  

 ).را عالمت بزنيد"بلـه"نيز خــودش به توپ ضربه مي زده است ، پاسخ 

      ____  

  سازد؟ آيا كودك  نسبتاً خوب مي دود و مي تواند بدون اينكه به چيزي برخورد كند يا بيفتد دويدنش را متوقف -2
  
  
 

      ____  

آيا اگر يك دست كودك را بگيريد از پله ها پايين مي رود؟ چنين امري را مي توانيد در جاهايي كه داراي پلكان هستند ، مثالً در پارك  -3
  ).يا در منزل مشاهده  كنيد

      ____  

  آيا كودك خودش به تنهايي حداقل از دو پله باال يا پايين مي رود؟ -4
  ين امري را مي توانيــد در جاهايي كه داراي پلكان هستند ، مثالً در چن

  حتي اگر كودك دستش را به ديوار يا.( پارك  در منزل مشاهده كنيد 
  ).را عالمت بزنيد  "بله "نرده مي گيرد ، پاسخ

  
  

    ____  

  آيا كودك جفت پا مي پرد ؟ -5
  
 

      ____  

  تش را به جايي بگيرد با پرت كردن پايش به سمت جلو ، به توپ ضربه مي زند ؟آيا كودك بدون اينكه دس-6
  
  
 

      ____  

   
  ____جمع كل      

  .ت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعالي   حيطه برقراري ارتباط 

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد     حيطه حركات درشت

در صورت امكان اين فعاليت را زماني امتحان كنيد كه كـودك  . تحان كنيد شايد الزم باشد كه شما فعاليت هاي زير را بيش از يك بار ام. در اين سن وقتي از كودك مي خواهيد تا كاري را انجام دهد ، ممكن است كه وي همكاري نكند 
 .را براي آن فعاليت بزنيد"بله"اگر كودك توانايي انجام فعاليتي را دارد ولي از انجام آن امتناع مي كند ، پاسخ.همكاري مي كند



 

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____       آيا كودك معموالً قاشق را صاف طوري كه غذا از داخل آن نريزد ، به دهانش مي برد ؟ -1

مي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي (ازي كوچك را خودش به تنهايي بر روي هم قرار مي دهد ؟آيا كودك شش مكعب يا اسباب ب  -2
  ). سانتي متر است نيز استفاده كنيد5/2كوچك ، يا اسباب بازي هايي كه اندازه آنها حدود

      ____  

چرخاندن در چيزي ، يا پيچاندن در شيشه ي مربا براي  آيا كودك در تالش براي چرخاندن دستگيره در ، كوك كردن اسباب بازي ها ، -3
 باز و بسته كردن آن ، از حركت چرخشي دستش استفاده مي كند ؟

      ____  

  ____        ).ممكن است كه هربار چند صفحه را باهم ورق بزند ( آيا كودك صفحات كتاب را خودش به تنهايي ورق مي زند ؟ -4

  ____       ا روشن و خاموش مي كند ؟آيا كودك كليد چراغ ر-5

  آيا كودك بند كفش را از ميان يك مهره يا سوراخ بند كفش رد مي كند ؟ -6

  

 

      ____  

  _____     جمع كل   

    هنوز نه  گاهي  بله 

ين كار را تقليد كرده و در حالي كه كودك مي بيند  چگونه چهار شي  مثل مكعب را در يك رديف پشت سر هم قرار مي دهيد ، آيا ا-1
 ).مي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي كوچك ، يا ساير اسباب بازي ها نيز استفاده كنيد ( حداقل دو مكعب را كنار يكديگر قرار مي دهد ؟

   

  

  

  

      ____  

پايه ، يا جعبه اي را پيدا كرده و بر روي اگر كودك چيزي را بخواهد كه دستش به آن نمي رسد ، آيا براي رسيدن به آن صندلي ، چهار  -2
  آن مي ايستد؟

     ____  

آيا كودك وانمود مي كند كه اشيـاء چيـزهاي ديگــري هستنــد ؟ براي مثال ، آيا كودك يك  فنجان را روي گوشش گرفته و وانمود  -3
ه يك كاله است ؟ يا از يك مكعب  يا اسباب بازي مي كند كه يك تلفن است ؟ يا يك جعبه را روي سرش گذاشته و وانمود مي كند ك

  براي هم زدن غذا استفاده مي كند ؟

      ____  

پس از اينكه كودك مي بيند كه شما با مداد يا خودكار خطي از باالي كاغذ به طرف پايين رسم مي كنيد ، آيا با كشيدن خطي در هر  -4

  ).به آن تعلق نخواهد گرفت "بله  "كردن مد نظر نيست و پاسخ  در اينجا خط خطي( جهت ، از شما تقليد مي كند ؟ 

  
  
  
 

      ____  

بدون اينكه نحوه انجام كار را نشان دهيدآيا كودك براي بيرون انداختن چيزي به اندازه نخود يا لوبيا از داخل يك بطري شفاف كوچك ،  -5
  ).ي نوشابه يا شيشه شير كودك استفاده كنيدمي توانيد  از بطر( بطري را بطور هدفمند سر و ته مي كند ؟

      ____  

  ____        اگر شيشه شير ، قاشق ، مداد را به حالت سر و ته به كودك بدهيد ، آيا براي استفاده مناسب آنها را به حالت صحيح بر مي گرداند ؟-6

  ___ جمع كل            

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد    حيطه حل مسئله 

  .ده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كر       حيطه حركات ظريف



 
 

  

  

  خير  بله  
    ................................................................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيد-1

    ...........................................................................................................به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي زند  ؟ اگر نه توضيح دهيد-2

كه كودكتان مي گويد ، مي فهميد ؟ اگر نه توضيح دهيد  را آيا شما اكثراً آنچه-3
..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي رود ، مي دود و از وسايل باال مي رود  ؟ اگر نه توضيح دهيد  -4
..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

ت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده ي هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد آيا سابقه ناشنوايي  و يا مشكال-5
..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    ........................................................................................................................آيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگر بله  توضيح دهيد -6

    .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد -7
  

  
  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

يي كه انجام مي دهيد ، مثل پاك كردن چيزي كه ريخته است ، جارو كردن ، شانه كردن موها ، نماز خواندن را در آيا كودك اداي كارها-1

 مي آورد ؟

      ____  

  اگر هر كدام از حركات زير را انجام دهيد ، آيا حداقل يكي از آنها را تقليد خواهد كرد ؟-2

  گوش خود را بكشيد  -ج                              دهانتان را باز كنيد و ببنديد             -الف 

 صورت خود را نوازش كنيد-د  پلك بزنيد -ب

      ____  

  ____        آيا كودك با چنگال غذا مي خورد؟  -3

  ____        ). حتي اگر كمي از آب بريزد(آيا  خودش با فنجان يا استكان آب مي نوشد و آن را دوباره پايين مي گذارد؟  -4

وقتي كودك با عروسك يا هر حيوان پارچه اي ديگر بازي مي كند ،آيا وانمود مي كند تكانش مي دهد ، غذايش مي دهد ، پوشكش را -5

  عوض مي كند ، در رختخوابش مي گذارد ؟

      ____  

د و آنها را دور وسايل مختلف مي راند و اگر اسباب آيا اسباب بازي هايي مانند گاري ، كالسكه يا كاميــون كـوچك را هل مي دهــ  -6

 عقب بيرون  مي كشد؟–بازي اش را به گو شه اي برد كه امكان دور زدن نبود ، آن را از آنجا عقب

      ____  

  ____      جمع كل   

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   اجتماعي –حيطه  شخصي 

    مــــوارد  كـــــلي  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه كه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم ف، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . پرسشنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد -1  
  .نشويد 

بخـش  ) 2) (كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (خش اصلي طراحي شده اند ب 5سواالت براي  هر سن در -2  

 ) كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 
كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتماعي (اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) مربوط به درك مفاهيم  است  كه عمدتاً(بخش  حل مسئله ) 4( 

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

آن سوال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رليت مورد اشاره دحتماً بايد فعا مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ،در -3  
 . دهيد 

و در . ود ـتوجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـ . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « بخش اصلي ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « ا ي» بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  به معني اين است كه كودك در حال حاضر قادر» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  «  پاسخ -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    توجه داشته باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش-5  
اگر كودك شما » آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . مي دهد  يا بندرت انجام مي دهد ديگر آن فعاليت قبلي را انجام ناست،

  .را عالمت بزنيد » بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  ار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانيـاً       پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسي-6  

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن تحويـل     پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود تكامل او اقدام به موقع رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .د گرفته ايد ، بر گرداني

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـذت ببريـد     -7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري دارد و او    در مـورد   منظور كسي است كه. كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  

 .در پرسشنامه بنويسيد  باالبه اين منظور نام و نسبت او با كودك را در قسمت . است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  رده ايد،ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كدر صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز-9  

  . تكميل نماييد،از مركز دريافت كردهماه بعد3يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد-10 

 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل
 :جنس     :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :كننده نام تكميل       ماه:....... سن اصالح شده       :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز     :نام پرسشگر       :نام مركز
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    هنوز نه  گاهي  بله 

آيا بدون اينكه به تصاوير مورد نظـر   "هاپو كو ؟  "يا   "پيشي را نشون بده   "زماني كه تصاويري را به كودك نشان مي دهيد و  مي گوييد   -1
 ).ي استنشان دادن يك تصوير كاف(اشاره كنيد ، كودك تصوير صحيح را نشان مي دهد ؟

      ____  

  "بابا رفت  "،  "مامان خورد  "آيا كودك يك جمله دو كلمه اي را تقليد مي كند ؟ براي مثال ، زماني كه يك عبارت دو كلمه اي ، مثل  -2
سختي قابل فهم  حتي اگر كلمات كودك به( را مي گوييد آيا كودك هر دو كلمه را برايتان تكرار مي كند ؟ "اين چيه ؟  "يا   "آب بده  "

  ).را عالمت بزنيد"بله"هستند ، پاسخ

      ____  

  اگرازهيچگونه اشاره يا حركتي درحين ارائه دستوراستفاده نكنيد،آيا كودك مي تواندحداقل سه موردازدستورهاي مشابه زير را انجام دهد؟-3
  »يك حوله برايم بياور« ) ج »                         ا بيند در  ر« ) ب»                     اسباب بازي را روي ميز بگذار«) الف
  »كتابت را بردار «)و»                       دستم را بگير«)ه»                                         لباست را پيدا كن«)د

      ____  

آيا حداقل يك تصوير از آن تصاوير  "اين چيه ؟ "اشاره كنيد و از كودك بپرسيد ، ) گربه ، ليوان ، كاله ، غيره ( اگر به تصوير يك توپ  -4
  را بطور صحيح نام مي برد ؟

      ____  

 "،  "مامان بيا اينجا  "،  "هاپو آمد  "با يكديگر مفهوم يك جمله  را منتقل مي سازند ، مي گويد ؟ مثل  كهآيا كودك دو يا سه كلمه را -5
كه صرفاً به يك مفهوم اطالق مي شوند ، مد نظر نيستند  "خيلي خب  "،  "باي باي  "دراينجا تركيب  هايي از كلمات مثل (  "پيشي نيست 

  :لطفاً يك نمونه از كلماتي را كه كودك در تركيب با هم بكار مي برد ، بنويسيد )
......................................................................................................................................................................................................................  

      ____  

  ____       ح بكار مي برد ؟را بطور صحي")شما(تو"،"مال من"،"من"،"منه"آيا كودك حداقل دو مورد از كلماتي مثل -6

  ____جمع كل          

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 
آيا اگر يك دست كودك را بگيريد از پله ها پايين مي رود؟ چنين امري را مي توانيد در جاهايي كه داراي پلكان هستند ، مثالً در پارك -1

  ).يا در منزل مشاهده  كنيد
      ____  

  نشان مي دهيد كه چگونه با پايش به يك توپ زماني كه به كودك   -2
  بزرگ ضربه بزند ، آيا با حركت دادن پاي خود به سمت جلو يا رفتن به

  اگر كودك پيش از اين( سمت توپ سعي مي كند تا به آن ضربه بزند ؟ 
 ).را عالمت بزنيد"بله"نيز خــودش به توپ ضربه مي زده است ، پاسخ 

      ____  

  خـودش به تنهايي حداقل از دو پله باال يا پاييــن مي رود؟ آيا كودك-3
  چنين امــري را مي توانيد در جاهايي كه داراي پلكان هستند ، مثالً در  

  حتي اگر كودك دستش را به ديوار يا.( پارك در منزل مشاهده كنيد 
  ).را عالمت بزنيد  "بله "نرده مي گيرد ، پاسخ

      ____  

  دك  نسبتاً خوب مي دود و مي تواند بدون اينكه به چيزي برخورد كند يا بيفتد دويدنش را متوقف سازد؟آيا كو  -4
  
  
 

  
  

    ____  

  آيا كودك جفت پا مي پرد ؟ -5
  
  
 

      ____  

  ____        زند ؟بآيا كودك بدون اينكه به چيزي يا جايي تكيه دهد ، ميتواند  با پرت كردن پايش به سمت جلو ، به توپ ضربه  -6

  
  
  

 

 
 

  ____ جمع كل   

  .فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدهر فعاليت را درمورد د كهپيش از پاسخ دادن مطمئن شوي   برقراري ارتباط حيطه 

  .فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدهر فعاليت را درمورد پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه     حيطه حركات درشت

در صورت امكان اين فعاليت را زماني امتحان كنيد كه كـودك  . از يك بار امتحان كنيد  شايد الزم باشد كه شما فعاليت هاي زير را بيش. در اين سن وقتي از كودك مي خواهيد تا كاري را انجام دهد ، ممكن است كه وي همكاري نكند 
 .را براي آن فعاليت بزنيد"بله"اگر كودك توانايي انجام فعاليتي را دارد ولي از انجام آن امتناع مي كند ، پاسخ.همكاري مي كند



 

  
  

 

    هنوز نه  گاهي  بله 

  آيا كودك معموالً قاشق را صاف طوري كه غذا از داخل آن نريزد ، به دهانش مي برد ؟   -1
      ____  

  ).     ق بزند ممكن است كه هربار چند صفحه را باهم ور( آيا كودك صفحات كتاب را خودش به تنهايي ورق مي زند ؟   -2
      ____  

آيا كودك در تالش براي چرخاندن دستگيره در ، كوك كردن اسباب بازي ها ، چرخاندن در چيزي ، يا پيچاندن در شيشه ي مربا براي  -3
  ____       باز و بسته كردن آن ، از حركت چرخشي دستش استفاده مي كند ؟

  ____       مي كند ؟آيا كودك كليد چراغ را روشن و خاموش  -4

مي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي (آيا كودك هفت  مكعب يا اسباب بازي كوچك را خودش به تنهايي بر روي هم قرار مي دهد ؟ -5

 ). سانتي متر است نيز استفاده كنيد5/2كوچك ، يا اسباب بازي هايي كه اندازه آنها حدود

      ____  

  ____       فش را از ميان يك مهره يا سوراخ بند كفش رد مي كند ؟آيا كودك بند ك-6

  

  

 

    

  _____جمع كل       

    هنوز نه  گاهي  بله 

پس از اينكه كودك مي بيند كه شما با مداد يا خودكار خطي از باالي كاغذ به طرف پايين رسم مي كنيد ، آيا با كشيدن خطي در هر  -1
  ).به آن تعلق نخواهد گرفت "بله  "در اينجا خط خطي كردن مد نظر نيست و پاسخ ( د ؟ جهت ، از شما تقليد مي كن

    

  

  

  

      ____  

بدون اينكه نحوه انجام كار را نشان دهيد آيا كودك براي بيـرون انداختـن چيزي به اندازه نخود يا لوبيا از داخل يك بطري شفاف  -2
  ).            مي توانيد  از بطري نوشابه يا شيشه شير كودك استفاده كنيد(ي كند ؟كوچك ، بطري را بطور هدفمند سر و ته م

     ____  

آيا كودك وانمود مي كنــد كه اشياء چيــزهاي ديگري هستنــد ؟ براي مثال ، آيا كودك يك  فنجان را روي گوشش گرفته و وانمود  -3
ش گذاشته و وانمود مي كند كه يك كاله است ؟ آيا از يك مكعب  يا اسباب بازي مي كند كه يك تلفن است ؟ آيا يك جعبه را روي سر

  براي هم زدن غذا استفاده مي كند ؟

      ____  

هد ، آيا كودك اشياء را سر جايشان مي گذارد ؟براي مثال ،آيا مي داند كه بايد اسباب بازي ها را داخل سبد  يا قفسه اسباب بازي  ها قرار د-4
  روي تخت بياندازد ، و بشقاب ها را به آشپزخانه ببرد؟پتو را

      ____  

اگر كودك چيزي را بخواهد كه دستش به آن نمي رسد ، آيا براي رسيدن به آن صندلي ، چهار پايه ، يا جعبه اي را پيـدا كـرده و بـر روي     -5
 آن مي ايستد؟

      ____  

مثل مكعب را در يك رديف پشت سر هم قرار مي دهيد ، آيا اين كار را تقليد كرده و  در حالي كه كودك مي بيند  چگونه چهار شيء  -6
 ).مي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي كوچك ، يا ساير اسباب بازي ها نيز استفاده كنيد ( حداقل دو مكعب را كنار يكديگر قرار مي دهد ؟

   
 

      ____  

  
 

___جمع كل      

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حيطه حل مسئله 

  .ده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاه        حيطه حركات ظريف



  
 

  

  

  خير  بله  

    .................................................................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيد-1

    ...........................................................................................................به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي زند  ؟ اگر نه توضيح دهيد-2

كه كودكتان مي گويد ، مي فهميد ؟ اگر نه توضيح دهيد راآيا شما اكثراً آنچه -3

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي رود ، مي دود و از وسايل باال مي رود  ؟ اگر نه توضيح دهيد  -4

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

ي خانواده ي هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد آيا سابقه ناشنوايي  و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضا-5

..............................................................................................................................................................................................................................................  

   

    ........................................................................................................................آيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگر بله  توضيح دهيد-6

  .................................................................................................................................مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد آيا در -7

  

 

   

  

  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ____        ).حتي اگر كمي از آب بريزد (آيا  خودش با فنجان يا استكان آب مي نوشد و آن را دوباره پايين مي گذارد؟-1

آيا كودك اداي كارهايي كه انجام مي دهيد ، مثل پاك كردن چيزي كه ريخته است ، جارو كردن ، شانه كردن موها ، نماز خواندن را در  -2

  ؟        مي آورد

      ____  

  ____        آيا كودك با چنگال غذا مي خورد؟  -3

وقتي كودك با عروسك يا هر حيوان پارچه اي ديگر بازي مي كند ،آيا وانمود مي كند تكانش مي دهد ، غذايش مي دهد ، پوشكش را     -4

  عوض مي كند ، در رختخوابش مي گذارد ؟

      ____  

بازي هايي مانند گاري ، كالسكه يا كاميون كوچك را هل مي دهد و آنها را دور وسايل مختلف مي راند و اگر اسباب بازي اش آيا اسباب  -5

 عقب بيرون  مي كشد؟–را به گو شه اي برد كه امكان دور زدن نبود ، آن را از آنجا عقب

      ____  

: به جاي اينكه بگويد  "من آب مي خوام   "استفاده مي كند ؟ براي مثال ،   "به من    "و  "  مرا "،   "من  "آيا بيشتر مواقع براي ناميدن از   -6

 ."مريم آب مي خواد"

      ____  

  ____       جمع كل   

   ـليــوارد كـــــم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . وري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد پرسشنامه ط-1  
  .نشويد 

بخـش  ) 2) (كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در -2  

 )  كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 
تمـاعي  كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اج(اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4(

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

آن سوال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً بايد فعاليت مورد اشاره د مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ،در -3  
 . دهيد 

و در . ود ـتوجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـ . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « هر سوال سه پاسخ بخش اصلي ،  5در -4  
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  كه كودك در حال حاضر قادر به معني اين است» بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيشتوجه داشته باشيد -5  
شما  اگر كودك» آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  ثانيـاً پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و       -6  

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن تحويـل     پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود تكامل او اقدام به موقع ررت وجود كوچكترين اشكال دصو
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . ذت ببريـد  پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان از آن لـ   -7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري دارد و او    منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  

 .در پرسشنامه بنويسيد  باالكودك را در قسمت به اين منظور نام و نسبت او با . است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،در صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز-9  

  . تكميل نماييد ،از مركز دريافت كرده  ماه بعد  3يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد -10  

 A.S.Q          امه سنين و مراحلپرسشن
 :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه:....... سن اصالح شده       :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :استان 

  :شماره تلفن مركز        :نام پرسشگر          :نام مركز

 ماهگي 27

1391 



  
  
  
  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  اگرازهيچگونه اشاره يا حركتي درحين ارائه دستوراستفاده نكنيد،آيا كودك مي تواندحداقل سه موردازدستورهاي مشابه زير را انجام دهد؟ -1
  »يك حوله برايم بياور« ) ج        »                     در  را بيند « ) ب»                            اسباب بازي را روي ميز بگذار«) الف
 »                     كتابت را بردار «)و»                     دستم را بگير«)ه»                                        لباست را پيدا كن«)د

      ____  

آيا حداقل يك تصوير از آن تصاوير  "اين چيه ؟ "كنيد و از كودك بپرسيد ، اشاره ) گربه ، ليوان ، كاله ، غيره ( اگر به تصوير يك توپ  -2
  را بطور صحيح نام مي برد ؟

      ____  

زماني كه از كودك مي خواهيد تا به بيني ، چشم ها ، مو ، پاها ، گوش ها و غيره ، اشاره كند ، آيا حداقل  هفت عضو بدن را بطور صحيح -3
  ).اين كار او مي تواند به اعضاي بدن خودش ، شما يا يك عروسك اشاره كنددر انجام(نشان مي دهد؟

      ____  

  ____        را بطور صحيح بكار مي برد ؟")شما(تو"،"مال من"،"من"،"منه"آيا كودك حداقل دو مورد از كلماتي مثل -4

  :بكار مي برد ، مي گويد ؟ لطفاً يك نمونه از اين جمالت را بنويسيد  آيا كودك  جمالتي كه شامل سه  يا چهاركلمه هستند -5
......................................................................................................................................................................................................................  

      ____  

   "كتاب را زير صندلي بگذار  "و  "كفش را روي ميز بگذار  "بدون اينكه از هر گونه اشاره يا حركتي استفاده كنيد ، به كودك بگوييد  -6
 آيا كودك هر دو دستور را بطور صحيح انجام مي دهد ؟

      ____  

  ____جمع كل          

  
  

    نوز نهه  گاهي  بله 
  آيا كودك خودش به تنهايي حداقل از دو پله باال يا پايين مي رود؟-1
  چنين امري را مي توانيد در جاهايي كه داراي پلكان هستنـد ، مثالً در  

  حتي اگر كودك دستش را به ديوار يا .( پارك در منزل مشاهده كنيد 
  ).را عالمت بزنيد  "بله "نرده مي گيرد ، پاسخ

      ____  

  آيا كودك  نسبتاً خوب مي دود و مي تواند بدون اينكه به چيزي برخورد كند يا بيفتد دويدنش را متوقف سازد؟ -2
  
  

  

      ____  

  آيا كودك جفت پا مي پرد ؟  -3
  
  

      ____  

  جلو ، به توپ ضربه مي زند ؟آيا كودك بدون اينكه به چيزي يا جايي تكيه دهد ، مي تواند  با پرت كردن پايش به سمت    -4
  

  
  

  
  

    ____  

  سانتي متر به جلو بپرد ؟ 8آيا كودك مي تواند جفت پا حداقل حدود -5
  
  
 

      ____  

  آيا كــودك با گذاشتــن يك پا روي هر پـله ، از پلكان باال مـي رود ؟ -6
  ممـكن) . پاي چپ روي يك پله است و پاي راست روي پله بعــدي است ( 
  چنين امري را مي توانيد .( است كه كودك دستش را به نرده يا ديوار بگيرد  

 ). در جاهايي كه داراي پلكان هستند ، مثالً در پارك ، يا در منزل مشاهده كنيد

      ____  

  ____     جمع كل  

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حيطه برقراري ارتباط 

  .مئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مط     حيطه حركات درشت

در صـورت امكـان ايـن فعاليـت را     . شايد الزم باشد كه شما فعاليت هاي زير را بيش از يك بـار امتحـان كنيـد    .در اين سن وقتي از كودك مي خواهيد تا كاري را انجام دهد ، ممكن است كه وي همكاري نكند
  .را براي آن فعاليت بزنيد  "بله  "دك توانايي انجام فعاليتي را دارد ولي از انجام آن امتناع مي كند ، پاسخ اگر كو. زماني امتحان كنيد كه كودك همكاري مي كند 



 

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

كردن اسباب بازي ها ، چرخاندن در چيزي ، يا پيچاندن در شيشه ي مربا براي آيا كودك در تالش براي چرخاندن دستگيره در ، كوك   -1
 باز و بسته كردن آن ، از حركت چرخشي دستش استفاده مي كند ؟     

      ____  

  ____        آيا كودك كليد چراغ را روشن و خاموش مي كند ؟        -2

  يا خـودكار خطي  از پس از اينكه كودك مي بيند كه شما با مــداد-3
  باالي كاغذ به طرف پايين رسم مي كنيـد ، از او بخواهيد ، خطي مثل 
  . كودك نبايد خط خودش را روي خط شما بكشد .خط شما رسم كند  

 آيا اوبا كشيدن  يك خط در جهت عمودي ، ازكار شما تقليد مي كند ؟

      ____  

مي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي (كوچك را خودش به تنهايي بر روي هم قرار مي دهد ؟آيا كودك هفت  مكعب يا اسباب بازي    -4
 ). سانتي متر است نيز استفاده كنيد5/2كوچك ، يا اسباب بازي هايي كه اندازه آنها حدود

      ____  

  آيا كودك بند كفش را از ميان يك مهره يا سوراخ بند كفش رد مي كند ؟-5
  
 

      ____  

  پس از اينكه كودك مي بيند كه خطي را از يك طرف كاغذ به طرف ديگر آن رسم -6
  كودك نبايد خط خودش را روي. مي كنيد ، از او بخواهيد خطي مثل خط شما رسم كند  

 آيا او با كشيدن يك خط در جهت افقي ، از كار شما تقليد مي كند ؟.خط شما بكشد

      ____  

 _____     جمع كل  

    هنوز نه  گاهي  بله 

آيا كودك وانمود مي كند كه اشياء چيــزهاي ديگري هستنـــد ؟ براي مثال ، آيا كودك يك  فنجان را روي گوشـش گرفتـه و وانمـود      -1
ا اسـباب بـازي   مي كند كه يك تلفن است ؟ آيا يك جعبه را روي سرش گذاشته و وانمود م يكند كه يك كاله است ؟ آيا از يك مكعـب  يـ  

  براي هم زدن غذا استفاده مي كند ؟              

      ____  

آيا كودك اشيـاء را سر جايشان مي گذارد ؟براي مثال ،آيا مي داند كه بايد اسباب بازي ها را داخل سبد  يا قفسـه اسـباب بـازي  هـا قـرار        -2
  نه ببرد؟           دهد ، پتو را روي تخت بياندازد ، و بشقاب ها را به آشپزخا

     ____  

آيـا كـودك بـه تصـوير خـودش در آينـه       ).اسم كودك را بكارببريد ( ؟ "كو ...... "از او بپرسيد  ،زماني كه كودك در آينه نگاه مي كند  -3
  اشاره مي كند ؟

      ____  

صندلي ، چهار پايه ، يا جعبه اي را پيـدا كـرده و بـر روي    « اگر كودك چيزي را بخواهد كه دستش به آن نمي رسد ، آيا براي رسيدن به آ -4
  آن مي ايستد؟

      ____  

  در حالي كه كودك مي بيند  چگونه چهار شي  مثل مكعب را در يك رديف پشت سر هم-5
  قرار مي دهيد ، آيا اين كار را تقليد كرده و حداقل دو مكعب را كنار يكديگر قرار مي دهد ؟ 

  ).قرقره هاي نخ ، جعبه هاي كوچك ، يا ساير اسباب بازي ها نيز استفاده كنيد مي توانيد از ( 

 

      ____  

  آيا كودك در  "اين چيه ؟  "زماني كه به تصوير زير اشاره مي كنيد و از كودك مي پرسيد .-6

  ،"پسر"،"آدم برفي "پاسخ كلمه اي را مي گويد ، كه به معني يك شخص باشد ؟ پاسخ هايي مثل
لطفـــــاً پاســـــخ كـــــودك را در اينجـــــا بنويســـــيد . صـــــحيح هســـــتند  "بابـــــا "،  "دختـــــر "،  "مـــــرد  "

......................................................................................... 

      ____  

  ___     جمع كل   

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حركات ظريف     

  .ده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاه  حيطه حل مسئله 



 
  
 

  

  

  خير  بله  

    ................................................................................................................................................نود؟ اگر نه توضيح دهيدبنظر شما آيا كودكتان خوب مي ش-1

     .............................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي زند  ؟ اگر نه توضيح دهيد-2

    ....................................................................................................................آيا شما اكثراً آنچه را كه كودكتان مي گويد ، مي فهميد ؟ اگر نه توضيح دهيد-3

  به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي رود ، مي  دود و از وسايل باال مي رود ؟ اگر نه توضيح دهيد -4

............................................................................................................................................................................................................................................... 

   

  يد آيا سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگر بله توضيح ده -5

............................................................................................................................................................................................................................................... 

   

    .........................................................................................................................به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد ؟ اگر بله توضيح دهيدآيا-6

    .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد -7

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  دهيد ، آيا حداقل يكي از آنها را تقليد خواهد كرد ؟  اگر هر كدام از حركات زير را انجام-1

  گوش خود را بكشيد  -دهانتان را باز كنيد                                                  ج –الف  

 صورت خود را نوازش كنيد-پلك بزنيد                                                                   د-ب

      ____  

  ____        آيا كودك با چنگال غذا مي خورد؟       -2

وقتي كودك با عروسك يا هر حيوان پارچه اي ديگر بازي مي كند ،آيا وانمود مي كند تكانش مي دهد ، غذايش مي دهد ، پوشكش را    -3

  عوض مي كند ، در رختخوابش مي گذارد ؟

      ____  

يي مانند گاري ، كالسكه يا كاميـــون كوچك را هل مي دهـد و آنها را دور وسايل مختلف مي راند و اگر اسباب آيا اسباب بازي ها   -4

 عقب بيرون  مي كشد؟–بازي اش را به گو شه اي برد كه امكان دور زدن نبود ، آن را از آنجا عقب

      ____  

: به جاي اينكه بگويد  "من آب مي خوام   "استفاده مي كند ؟ براي مثال ،   "به من    "و  "مرا   "،   "من  "آيا بيشتر مواقع براي ناميدن از  -5

 ."مريم آب مي خواد"

      ____  

  ____       آيا پالتو ، ژاكت يا پيراهن خودش را بدون كمك مي پوشد ؟ -6

  ____        جمع كل   

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  اجتماعي  –حيطه  شخصي 

   ـليــوارد كـــــم   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نكته مهم  ASQكه امكان ارزيابي كودك شما با اين آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اكنون  پدر و مادر گرامي
  :زير توجه فرماييد 

از اين موضوع متعجـب يـا ناراحـت    . شنامه طوري طراحي شده است كه كودك ممكن است نتواند تمام فعاليت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد پرس-1  
  .نشويد 

بخـش  ) 2) (كـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوايي اسـت         ( بخش برقراري ارتباط ) 1: (بخش اصلي طراحي شده اند  5سواالت براي  هر سن در -2  

 ) كه عمـدتاً مربـوط بـه حركـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت         (بخش حركات ظريف ) 3) (كه عمدتاً مربوط به حركات پاها و بازوها است ( حركات درشت 
رهاي اجتماعي كه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتا(اجتماعي  –بخش شخصي ) 5(و ) كه عمدتاً مربوط به درك مفاهيم  است (بخش  حل مسئله ) 4( 

 .بخش اصلي وجود دارد كه سواالت آن عمومي هستند 5هم در پايان » بخش كلي « يك ). كودك است 

آن سوال را با كودك خود امتحان كنيـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً بايد فعاليت مورد اشاره د مورد پاسخ هر كدام از سواالت اگر شك داريد ،در -3  
 . دهيد 

و در . ود ـتوجه داشته باشيد كه بايستي فقط يكي از پاسخ ها  عالمت زده شـ . دارد » هنوز نه « و » گاهي « ، » بلي « اصلي ، هر سوال سه پاسخ بخش  5در -4  
 .است و گاهي هم بايد توضيح كوتاهي در پاسخ به سواالت نوشته شود » خير « يا » بله « ، پاسخ ها  »بخش كلي « 

  .فعاليت مورد نظر را انجام دهد  است  اين است كه كودك در حال حاضر قادربه معني » بلي « پاسخ  -
 .به معني اين است كه كودك به تازگي شروع  به انجام فعاليت مورد نظر كرده است » گاهي  « پاسخ  -

 .به معني اين است كه كودك هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نكرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را يـاد گرفتـه    باشيد گاهي پيش مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً انجام مي داده است ولي حاال به دليل اينكه فعاليت پيش توجه داشته-5  
گر كودك شما ا» آيا كودك چهار دست و پا  مي رود ؟ « مثالً اگر سوال شده است . ديگر آن فعاليت قبلي را انجام نمي دهد  يا بندرت انجام مي دهد است،

  .را عالمت بزنيد » بلي « قبال ً چهار دست و پا مي رفته ولي حاال ديگر راه مي رود ، در اين صورت باز هم بايد پاسخ 
در  ثانيـاً پر كردن و برگرداندن سريع پرسشنامه بسيار اهميت دارد ، تا اوالً  سن كودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و       -6  

تكميل فرماييد و هر چه زودتر به محلـي كـه از آن تحويـل     پس پرسشنامه را به موقع . انجام شود تكامل او اقدام به موقع رصورت وجود كوچكترين اشكال د
 .گرفته ايد ، بر گردانيد 

بهتـر اسـت كـودك هنگـام تكميـل      . از آن لـذت ببريـد   پاسخ به سواالت پرسشنامه را به يك بازي خانوادگي تبديل نماييد ، تا هم شما و هـم كودكتـان   -7  
 .پرسشنامه آماده بازي باشد 

كـودك اطالعـات بيشـتري دارد و او    منظور كسي است كه در مـورد  . كسي پرسشنامه  را تكميل مي نمايدكه بايستي مشخص فرماييد كه چه توجه كنيد -8  

 .در پرسشنامه بنويسيد  باالاو با كودك را در قسمت  به اين منظور نام و نسبت. است كه به سواالت پاسخ مي دهد 

 .تماس بگيريد  ي كه پرسشنامه را از آنجا دريافت كرده ايد،در صورت بروز هر گونه مشكل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مركز-9  

  . تكميل نماييد،ت كردهاز مركز دريافماه بعد3يادآوري مي كنيم كه پرسشنامه بعدي را بايد-10 

 A.S.Q          پرسشنامه سنين و مراحل
 :جنس      :نام خانوادگي كودك      :نام كودك
               :نام تكميل كننده       ماه:....... سن اصالح شده       :      /       /تاريخ تولد 

        :تلفن تماس تكميل كننده         :تاريخ تكميل     :نسبت تكميل كننده با كودك 
                     :روستا          :شهرستان           :تان اس

  :شماره تلفن مركز      :نام پرسشگر       :نام مركز
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    هنوز نه  گاهي  بله 

آيـا حـداقل يـك تصـوير از آن      "ايـن چيـه ؟   "اشاره كنيد و از كـودك بپرسـيد ،   ) غيره  و ، ليوان ، كالهگربه  يا(اگر به تصوير يك توپ   -1
 تصاوير را بطور صحيح نام مي برد ؟                  

      ____  

  ي مشابه زير را انجام دهد؟اگرازهيچگونه اشاره يا حركتي درحين ارائه دستوراستفاده نكنيد،آيا كودك مي تواندحداقل سه موردازدستورها -2
  »يك حوله برايم بياور« ) ج »                            در  را بيند « ) ب»                            اسباب بازي را روي ميز بگذار«) الف
  »  كتابت را بردار «)و          »          دستم را بگير«)ه»                                        لباست را پيدا كن«)د

      ____  

زماني كه از كودك مي خواهيد تا به بيني ، چشم ها ، مو ، پاها ، گوش ها و غيره ، اشاره كند ، آيا حداقل  هفت عضو بدن را بطور صحيح -3
  ).اره كنددر انجام اين كار او مي تواند به اعضاي بدن خودش ، شما يا يك عروسك اش(نشان مي دهد؟

      ____  

  :آيا كودك  جمالتي كه شامل سه  يا چهار كلمه هستند بكار يا مي برد ، مي گويد ؟ لطفاً يك نمونه از اين جمالت را بنويسيد  -4
...............................................................................................................................................................................................  

      ____  

،  "كتاب را زير صندلي بگذار  "و  "كفش را روي ميز بگذار  "بدون اينكه از هر گونه اشاره يا حركتي استفاده كنيد ، به كودك بگوييد  -5
 مي دهد ؟ آيا كودك هر دو دستور را بطور صحيح انجام

      ____  

زماني كه  كودك به تصاوير كتاب نگاه مي كند آيا توضيح مي دهد كه درهر تصوير چه كاري انجام  مي شود يا چه چيزي اتفاق مي افتد ؟ -6
چكار مي كنه ؟ ) بچهيا ( شما مي توانيد بپرسيد ، اين سگ )"گريه مي كنه"،"مي خوره"،"مي دوه  "،  "هاپ هاپ مي كنه "براي مثال(

      ____  

  ____جمع كل          

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 
  آيا كودك  نسبتاً خوب مي دود و مي تواند بدون اينكه -1

  به چيزي برخورد كند يا بيفتد دويدنش را متوقف سازد؟
  

      ____  

  آيا كودك خودش به تنهايي حداقل از دو پله باال يا پايين مي رود؟  -2
  چنين امري را مي توانيــد در جاهايي كه داراي پلكان هستنـد ، مثالً در  

  حتي اگر كودك دستش را به ديوار يا .( پارك يا در منزل مشاهده كنيد 
  ).را عالمت بزنيد  "بله  "نرده مي گيرد ، پاسخ 

  
 

      ____  

  آيا كودك بدون اينكه به چيزي يا جايي تكيه دهد ، مي تواند-3
  ؟ بزندبا پرت كـــردن پايش به سمت جلو ، به توپ ضربه   
 

      ____  

  آيا كودك جفت پا مي پرد ؟   -4
  
  
  
 

  
  

    ____  

  آيا كــودك با گذاشتــن يك پا روي هر پـله ، از پلكان باال مـي رود ؟ -5
  ممـكن) . پاي چپ روي يك پله است و پاي راست روي پله بعــدي است ( 
  چنين امري را مي توانيد .(كودك دستش را به نرده يا ديوار بگيرد است كه 

  ).  در جاهايي كه داراي پلكان هستند ، مثالً در پارك ، يا در منزل مشاهده كنيد 
 

      ____  

  ____       ثانيه روي يك پايش مي ايستد ؟1آيا كودك بدون اينكه به چيزي يا جايي تكيه دهد ، براي حدود -6

  عالمت زده ايد  ،» گاهي « يا »  بله « پاسخ  5اگر براي  سوال 
  .عالمت بزنيد»بله«نيز2براي سوال

 ____       جمع كل 
_  

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد   حيطه برقراري ارتباط 

  .فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدهر فعاليت را درمورد پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه     حيطه حركات درشت



 

  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

شه ي مربا براي آيا كودك در تالش براي چرخاندن دستگيره در ، كوك كردن اسباب بازي ها ، چرخاندن در چيزي ، يا پيچاندن در شي  -1
 باز و بسته كردن آن ، از حركت چرخشي دستش استفاده مي كند ؟     

      ____  

  پس از اينكه كودك مي بيند كه شما با مــداد يا خـودكار خطي  از   -2
  باالي كاغذ به طرف پايين رسم مي كنيـد ، از او بخواهيد ، خطي مثل 
  . را روي خط شما بكشد  كودك نبايد خط خودش.خط شما رسم كند  

  آيا اوبا كشيدن  يك خط در جهت عمودي ، از كار شما تقليد مي كند ؟ 

      ____  

  آيا كودك بند كفش را از ميان يك مهره يا سوراخ بند كفش رد مي كند ؟-3
 

      ____  

  پس از اينكه كودك مي بيند كه خطي را از يك طرف كاغذ به طرف ديگر آن رسم    -4
  كودك نبايد خط خودش را روي. مي كنيد ، از او بخواهيد خطي مثل خط شما رسم كند  

 آيا او با كشيدن يك خط در جهت افقي ، از كار شما تقليد مي كند ؟.خط شما بكشد

      ____  

  پس از اينكه كودك مي بيند كه يك دايره را رسم مي كنيد از او بخواهيد تا دايره اي  -5
  آيا او با كشيدن. كودك نبايد دايره خودش را روي دايره شما بكشد .ره شما بكشدمثل داي

  يك دايره از شما تقليد مي كند؟ 

      ____  

  ____       يكي ورق مي زند ؟ –آيا كودك صفحات كتاب را يكي -6

 _____     جمع كل  

    هنوز نه  گاهي  بله 

آيا كـودك بـه   ).اسم كودك را بكار ببريد ( ؟ "كو ...... "از او بپرسيد  ،ند زماني كه كودك در آينه نگاه مي ك  -1
  تصوير خودش در آينه اشاره مي كند ؟                     

      ____  

و بـر روي  اگر كودك چيزي را بخواهد كه دستش به آن نمي رسد ، آيا براي رسيدن به آن صندلي ، چهار پايه ، يا جعبه اي را پيدا كـرده    -2
  آن مي ايستد؟                

     ____  

  در حالي كه كودك مي بيند  چگونه چهار شي  مثل مكعب را در يك رديف پشت سر هم  -3
  قرار مي دهيد ، آيا اين كار را تقليد كرده و حداقل دو مكعب را كنار يكديگر قرار مي دهد ؟ 
  ).كوچك ، يا ساير اسباب بازي ها نيز استفاده كنيدمي توانيد از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي (

      ____  

  آيا كودك در  "اين چيه ؟  "زماني كه به تصوير روبرو اشاره مي كنيد و از كودك مي پرسيد  -4
  ،"پسر"،"آدم برفي "پاسخ كلمه اي را مي گويد ، كه به معني يك شخص باشد ؟ پاسخ هايي مثل

  ..........................................................................................لطفاً پاسخ كودك را در اينجا بنويسيد. صحيح هستند  "بابا"دختر ،"،"مرد"

      ____  

؟ نبايد اين اعداد را تكـرار  ، آيا كودك همين دو عدد را با آن تركيبي كه گفته ايد تكرارمي كند  "بگو هفت ، سه  "زماني كه مي گوييد  -5
كـودك بايـد فقـط يـك جفـت اعـداد را بـه طـور          "هشـت ، دو   "در صورت لزوم ، دو عدد ديگر از اعداد را امتحان كنيد و بگوييد ، . كنيد 

 .را براي اين سوال عالمت بزنيد "بله  "صحيح تكرار كند تا پاسخ 

      ____  

تي يك خط خطي ساده را رسم مي كند ، آيا به شما مي گويد كه چه چيزي رسم كـرده اسـت ؟   ، ح "تصوير  "پس از اينكه كودك يك .-6
 "اين چيه ؟"يا بپرسيد"برام بگو چي كشيدي "مي توانيد براي ترغيب كودك ، بگوييد 

      ____  

  ___     جمع كل   

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حركات ظريف     حيطه

  .پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايد  حيطه حل مسئله 



 
  
 

  

  

  خير  بله  

    ................................................................................................................................................خوب مي شنود؟ اگر نه توضيح دهيدنبنظر شما آيا كودكتا-1

     .............................................................................................................بنظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش حرف مي زند  ؟ اگر نه توضيح دهيد-2

    ....................................................................................................................آيا شما اكثراً آنچه را كه كودكتان مي گويد ، مي فهميد ؟ اگر نه توضيح دهيد-3

  به نظر شما آيا كودكتان مثل هم سن و ساالنش راه مي رود ، مي  دود و از وسايل باال مي رود ؟ اگر نه توضيح دهيد -4

............................................................................................................................................................................................................................................... 

   

  آيا سابقه ناشنوايي و يا مشكالت شنوايي در دوران كودكي اعضاي خانواده هر يك از والدين وجود دارد ؟ اگر بله توضيح دهيد  -5

............................................................................................................................................................................................................................................... 

   

    .........................................................................................................................؟ اگر بله توضيح دهيدآيا به نظر شما ، كودكتان از نظر بينايي مشكلي دارد-6

    .................................................................................................................................آيا در مورد كودك خود نگراني خاصي داريد؟ اگر بله توضيح دهيد -7

  
  
  

    هنوز نه  گاهي  بله 

  ، آيا حداقل يكي از آنها را تقليد خواهد كرد ؟ اگر هر كدام از حركات زير را انجام  دهيد-1

  گوش خود را بكشيد  -دهانتان را باز كنيد                                                  ج –الف  

 صورت خود را نوازش كنيد-پلك بزنيد                                                                   د-ب

      ____  

  ____       ) .گرچه ممكن است مقداري از غذا را بريزد( آيا خودش با قاشق غذا مي خورد     -2

آيا اسباب بازي هايي مانند گاري ، كالسكه يا كاميـــون كوچك را هل مي دهـد و آنها را دور وسايل مختلف مي راند و اگر اسباب     -3

  عقب بيرون  مي كشد؟         –دور زدن نبود ، آن را از آنجا عقببازي اش را به گو شه اي برد كه امكان 

      ____  

  ____       آيا پالتو ، ژاكت يا پيراهن خودش را بدون كمك مي پوشد ؟  -4

  ____       پس از اينكه پاهاي كودك را داخل پاچه هاي شلواري كه تنگ نيست مي كنيد ، آيا شلوارش را كامالً  باال مي كشد ؟-5

  ____        يا اسم خودش را بيان مي كند ؟"من"آيا در پاسخ مي گويد"توي آينه كيه ؟"ي پرسيدموقتي كودك به آينه نگاه مي كند و  -6

  ____        جمع كل   

  .د كه هر فعاليت را درمورد فرزندتان مشاهده يا تجربه كرده ايدپيش از پاسخ دادن مطمئن شوي  اجتماعي  –حيطه  شخصي 

   ـليـــوارد كــــــم 
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تمرین هایی برای رشد و یادگیری کودک تان 

)12 تا 16 ماهه(



ارتباطات

27

فرد تازه وارد و شگفت انگیز شما با کل بدنش ارتباط برقرار می کند. نگاه خیره او به شما می گوید که مهمترین 
شخص در دنیای او هستید. وقتی به چیزی احتیاج دارد با حرکات بدن، صداها و گریه خاصش ارتباط برقرار 
می کند. آهنگ مورد عالقه کودکتان صدای آرام شماست. اگرچه او از سر و صدای اعضای خانواده لذت می برد، 

اما الزم است اوقاتی در آرامش صدای آن ها را بشنود. 

تمرین هایي براي رشد و یادگیري کودکان  12 تا 16 ماهگي

تمرین هایي براي رشد و یادگیري کودکان  12 تا 16 ماهگي

صداها ی دد، بب، مم به آرامی به کلمات مفهوم تر تبدیل می شوند او می تواند بابا و مامای  با معني پدر و 
مادرش را بگوید و بتدریج نشان می دهد که معنی اسم اشیا را می فهمد. اگر از چیزی ناخشنود باشد "نه" 
می گوید . چمن سرش با تمایل به راه رفتن گرم شده است ممكن است در حرف زدن قدری کند شود.وقتی 

چیزی می خواهد، به کمک دست و حرکات صورت و بكارگیری یک کلمه شما را متوجه تقاضایش می کند. 

جغجغه را قایم 
کن

3 شی را كه مثل جغحغه از خود صدا توليد می كنند را به كودک نشان دهيد. اجازه دهيد برای مدت كوتاهی 
با آنها بازی كند سپس هر سه را زير يک ميز يا جعبه يا پارچه مخفی كنيد و صدای يكی از آنها را در بياوريد 

از او بخواهيد حدس بزند كداميک از اشيا صدا توليد كرده اند.

زمانی را با كودک در جايی كه صدای راديو يا تلويزيون نمی آيد و كسی مزاحم نيست برای حرف زدن با او در خلوت
اختصاص دهيد و درباره كاری كه انجام می دهيد يا او انجام می دهد به او توضيح دهيد. توجه او را به حركت 

لب ها و دهان خود جلب كنيد. وقتی او حرف می زند او را تشويق كنيد كه حركات شما را تكرار كند. 

دست زدن با 
ریتم

برای كودک آهنگ های شاد كودكانه محلی يا ملی بخوانيد و او را تشويق به كف زدن و حركت موزون اندام ها 
كنيد. اينكار را با استفاده از گوش دادن به موزيک هم می توانيد انجام دهيد. 

گوش دادن به 
تلفن

وقتی پدر يا يكی از نزديكانی كه كودک آنها را می شناسد تلفن می زند از آنها بخواهيد برای مدت كوتاهی با 
كودک صحبت كنند. او احتماال هنوز نمی خواهد يا نمی تواند با تلفن صحبت كند ولی از اينكه صدای آشنايی 

از آن سوی خط می آيد لذت می برد.

به كودک توضيح دهيد. تشويقش كنيد جمله سازی يا غذا می خوريد، درباره آن  انجام می دهيد  را  وقتی كارهای خانه 
كه جمالت دو كلمه ای مثل »آب بده، به به می خوام« را ادا كند. اين مرحله از سخن گفتن او را برای بيان 

جمالت بزرگتر كمک می كند.

هر روز برايش با اختصاص وقت معينی كتاب بخوانيد. او را در بغل بگيريد و برايش نام عكس هايی كه در کتابخوان کوچک
كتاب می بيند را ببريد. برخی اوقات از او بپرسيد “پيشی كو؟ جوجو كدام است؟”ممكن است ابتدای كار خيلی 

نتواند آنها را در كتاب نشان بدهد ولی از اين موضوع نگران نشويد و آنرا تكرار كنيد.

یاری رسان 
بزرگ

كودک شما می تواند كمک كننده خوبی باشد. به او دستورات ساده ای مثل: “می تونی پوشكت را برام بياری؟ 
بدهيد. شلوارت رو به من بده.” ممكن است نياز به اشاره به محل آن شی باشد. بعد از اينكه اين كار را كرد 

از او تشكر كنيد و ياد آوری كنيد كه چه كمک بزرگی كرده است.
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هم اینک کودک پر کار شما مي تواند به سرعت در اطراف خانه جابجا شود. شاید بتواند خودش بایستد و با 
گرفتن مبلمان خانه راه برود یا خودش به خوبي راه برود. او سعي مي کند از پله ها باال برود و چشمان مراقب 

شما خیلي مهم است. کودک شما عاشق هل دادن و کشیدن اشیاء است و روز به روز نیرومندتر مي شود.

بیا بریم قدم 
بزنیم

كودک شما عاشق قدم زدن و ديدن چيزهاي تازه است. درباره چيزي كه مي بينيد با او صحبت كنيد. در يک 
مكان باز، به او اجازه بدهيد اسباب بازي چرخ دار خود را بكشد. وقتي كه او خودش به تنهايي شيء بزرگي را 
حركت مي دهد، از احساس قدرت لذت مي برد. دقت كنيد كه اسباب بازي چرخ دار را بصورت ايمن نگه داشته 

باشد.

بگذاريد كودكتان روي اسب چوبي گهواره اي يا روي يک صندلي تاب بخورد. او را روي زانوهايتان بگذاريد در قایق پارو بزن
و بدنتان را جلو عقب كنيد. روي كف اتاق در مقابل او بنشينيد، دست او را بگيريد و به آرامي او را جلو عقب 

بكشيد. وقتي او را جلو و عقب مي كنيد شعري بخوانيد مثل،  ”پارو بزن پارو بزن با قايقت.”

يک ملحفه يا روتختي برداريد و روي ميز يا پشت دوتا صندلي پهن كنيد طوري كه يک تونل درست شود. عبوراز تونل
كودک را تشويق كنيد تا سينه خيز از وسط آن بگذرد. »از وسط بيا« »رفتي اونجا« »تو اين كار رو كردي!« 

خواهر و برادرها هم اين بازي را جالب انجام مي دهند.

كودک شما از بازي با توپ لذت مي برد شما مي توانيد مقابل او بنشينيد و توپ را به طرف او بغلتانيد او را توپ را بغلتان
تشويق كنيد تا توپ را دوباره به سمت شما بغلتاند. وقتي كه اين كار را كرد برای او دست بزنيد. اگر توپ 

بزرگ و نرم باشد )مثل توپ هاي پارچه ای يابادی بزرگ(، ممكن است بتواند آن را بگيرد.

وقتي كودک انگشتتان را گرفته است همراه با او قدم بزنيد. كودک تصميم بگيرد كه برويد يا بايستيد. درباره قدم زدن انگشتی
آنچه كه مي بينيد و جايي كه مي رويد صحبت كنيد »بيا بريم طرف اون گلها« »بيا بريم پايين اون تپه« ؛ يا 

»تو خيلي خوب راه مي روي!«.

آهنگ رقص شاد بگذاريد و به كودک نشان دهيد كه چطور برقصد! حركت كنيد، بچرخيد و دست بزنيد و هیجان رقص
پاهايتان را بكوبيد. تعداد زيادي آهنگ مختلف را امتحان كنيد. تعدادي شال گردن و روبان را تكان دهيد، 

مهماني رقص داشته باشيد.
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با انگشت اشاره نشان می دهد و مي تواند  با مهارت بیشتری از انگشتانش استفاده مي کند. او  حاال کودک 
یا  رنگي  مداد  مي تواند  او  بردارد.  دیگر  انگشت  و  انگشت شست  کمک  با  را  نان صبحانه  کوچک  تكه هاي 
ماژیكي را نگه دارد و با آن خط بكشد و مي تواند اشیاء کوچكي مثل میخ را بردارد و درون جعبه میخ بگذارد.

بگذاريد كودک شما با استفاده از يک مداد رنگي و كاغذ بزرگ براي شما نقاشي بكشد. فضاي زيادي دراتاق شکوفایي هنري
براي كودک فراهم كنيد. ممكن است كودک فقط چند تا خط بكشد، ولي خيلي او را تشويق كنيد: »به اين 
تصويري كه كشيدي نگاه كن!« مطمئن شويد وقتي كارتان تمام شد مداد رنگي ها را جمع كنيد. كودک شما 

هنوز نمي داند كه شما فقط مي خواهيد با آنها روي كاغذ بكشيد.

فرزندتان را تشويق كنيد تا پرتاب توپ نرم و كوچكي را تمرين كند. او را ايستاده در جايي بگذاريد و توپ را پرتاب توپ
پرتاب كنيد. دوباره امتحان كنيد ـ ببينيد تا كجا مي رود. در ابتدا او ممكن است احتياج داشته باشد كه شما 

چگونگي پرتاب توپ را به او نشان دهيد. »واي، نگاه كن تا كجا رفت!«

جعبه هاي شير را براي استفاده به عنوان آجر بشوئيد و جمع آوری كنيد. به كودک نشان دهيد كه چطور آنها را ساخت با کارتن
روي هم بگذارد، بعد آنها را خراب كنيد. آنها را روي هم بچينيد تا ديواري بسازيد و دوباره آن را خراب كنيد.

با نوارچسب، گلوله ای چسبناک درست كنيد. به نحوی كه بيرون آن چسبناک باشد. آن را به كودک بدهيد نوار چسب
تا با آن بازي كند. اين كار براي كودک بسيار سرگرم كننده است و تمرين خوبي براي انگشتانش هست.

يک اسفنج، ليف، يا توپ اسفنجي به كودک بدهيد تا در حمام با آن بازي كند. به كودک نشان دهيد كه چالندن
چطور آب را بگيرد و به بيرون بچالند. بايد اجازه دهيد كودكتان با اسباب بازي پالستيكي آب پاش بازي كند. 

واقعا به او خوش می گذرد.

پر کردن و خالی 
كردن

يک ظرف يا جعبه پالستيكي و تعدادي وسيله مثل گيره لباس، يک قاشق، يک ماشين اسباب بازي و يک 
قرقره به كودک بدهيد. مطمئن باشيد كه اين وسيله ها به اندازه كافي بزرگ هستند كه خطر خفگي نداشته 
باشند. به كودک نشان دهيد كه چطور همه را داخل جعبه بگذارد، بعد آنها را دوباره بيرون بريزد. فردا جعبه 

و اشياء آن را تغيير دهيد.

حدودا هر دو هفته برنامه رفتن به كتابخانه را ترتيب دهيد. كتب جديد را با كمک كودک خود انتخاب كنيد زمان کتابخانه
و برداريد. هر روز آنها را جلوی رويتان بگيريد و با هم داستان را بخوانيد، در مورد عكس ها با هم صحبت 
كنيد و به وی اجازه دهيد كتاب را ورق بزند و به عكس ها اشاره كند. چه اوقات زيبايی را با هم می گذرانيد!
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او  با اسباب بازي ها لذت مي برد.  بازي کردن  از نگه داشتن، چیدن، و  او  کودک شما مشغول جستجو است 
بخش هاي بدن خود را یاد مي گیرد و مي تواند در صورت سئوال کردن حداقل به یكي از آنها اشاره کند. او از 
کتاب ها و دست زدن به به عكس هاي مورد عالقه اش لذت مي برد.اجازه دهید در ورق زدن کتاب کمک کند. 

از اینكه بفهمد اشیا چگونه کار می کنند لذت می برد.

با يک قوطي بزرگ كنسرو يا ظرف پالستيكي، قلّک درست كنيد. شكاف درازی حدود يک سانتی متر روي قلّک
ببريد.  از جعبه  گرد  تكه هاي  يا  كنيد  استفاده  عنوان »پول«  به  نوشابه  در شيشه های  از  كنيد.  ايجاد  جعبه 

چگونگي گذاشتن سكه ها را درون قلّک به كودک نشان دهيد.

يک قلموي تميز و سطل كوچكي از آب صاف به كودک بدهيد. در يک روز آفتابي، بيرون برويد و اجازه دهيد نقاشي با آب
كودک روي ديوارها، پياده رو يا حصار اطراف خانه با آب نقاشي كند. كودک شما از اين نقاشي لذت خواهد 
برد. سپس منتظر باشيد تا خشک شود و دوباره نقاشي بكشيد. اين كار را درون خانه با يک قلمو و يک تكه 

كاغذ امتحان كنيد »نگاه كن نقاشي داره محو مي شه!«.

به كودک اجازه دهيد تا بررسي كند اشياء چطور كار مي كنند و چه كاري انجام مي دهند. به كودک نشان حل مسئله
دهيد كه چطور كليد المپ را روشن و خاموش مي كند. نشان دهيد كه چطور چراغ قوه كار مي كند. با او در 
مورد اينكه چه كار مي كنيد و چرا اين كار را مي كنيد صحبت كنيد: »من كتم را مي پوشم چون سردم است«.

جستجوگر 
کوچولو

در زمان آرامي، از كودک بخواهيد كه پتو را پيدا كند يا كتاب را از اتاق ديگري بياورد. از او چيزهايي بخواهيد 
كه در اين موقع نمي تواند ببيند. ممكن است به اندكي كمک نياز داشته باشد. وقتي كودک موفق شد، حتمًا 

بگوئيد »متشكرم«.

بچه ها در اين سن تازه به اين موضوع دقت مي كنند كه چه وقت دو شيء به هم شبيه اند، به خصوص كفش، بازي جور کردن
را  يا جوراب كودک  لنگه كفش  انجام دهيد: يک  را  بازي  اين  يا چيزهاي ديگري كه مي شناسد.  جوراب، 
برداريد. از كودک سئوال كنيد، لنگه ديگر كه درست مثل اين هست كجاست؟ به كودک كمک كنيد تا جور 

كند. »بله، اين دوتا مثل همند«.

مثل من توهم 
انجام بده

يک بازي با كودكتان انجام دهيد. چيزي انجام دهيد و سعي كنيد كودک هم از شما تقليد كند دست بزنيد، 
اگر او سعي مي كند بگوئيد: »نگاه كن: تو هم مي تواني دست بزني!« بيني خود را لمس كنيد، زبانتان را بيرون 
از او تقليد كنيد. شاد باشيد. شما  بياوريد و بگوئيد »تو هم سعي كن!« وقتي او كاري تازه انجام مي دهد، 

مي توانيد اين كار را با آينه هم امتحان كنيد
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کودک اجتماعي شما دوست دارد توپ را غل دهد و دالي موشه یا بازي هاي تعاملي را با شما انجام دهد. او 
احتیاج دارد بداند که شما نزدیک هستید. در واقع دوست دارد در مرکز توجه قرار بگیرد! نسبت به شما 
عاطفه عمیقي نشان مي دهد اما وقتي کارها مطابق میل او پیش نمي روند ممكن است کج خلقي کند. او نسبت 

به مهارت هایش احساس غرور مي کند، و مي خواهد یاد بگیرد که چطور به تنهایي کارهایش را انجام دهد.

ممكن است كودک شما دوست داشته باشد كه كاله ها و كفش هاي مختلف را بپوشد و خودش را در آينه لباس پوشیدن
نگاه كند. يک جعبه تعويض لباس مثل شال گردن و ماسک هاي خنده دار درست كنيد. گهگاه چيزهاي جديد 
به آنها اضافه كنيد. مي توانيد چيزهاي جالبي از فروشگاه لباس يا لباس های بدون استفاده بزرگتر ها پيدا كنيد.

در کارهاي خانه 
کمک کن

كودک شما مي تواند در كارهاي كوچكي مثل پاک كردن سفره با اسفنج، به هم زدن غذا يا جارو كردن اندكي 
گرد و خاک با يک جاروي كوچک، به شما كمک كند. او از انجام دادن كار مشخص شده براي شما لذت 

مي برد. حتمًا به خاطر كمک او را تشويق كنيد.

مسواک زدن 
دندان ها

مسواک كودک را به او بدهيد. اجازه دهيد به چگونگي مسواک زدن شما يا خواهر برادرش نگاه كند. اندكي 
خمير دندان )بدون فلورايد( روي مسواک بگذاريد تا كودک آن را مزمزه كند. انتظار نداشته باشيد زياد مسواک 
بزند، احتمال دارد هنگام يادگيري اين كار جديد مسواک را بجود، و شما ممكن است اين كار را برايش تمام 

كنيد. در پايان مسواک وی را در محلی ايمن و تميز برای استفاده در نوبت بعد قراردهيد.

رفتن به بازار 
برای خرید 

کردن

كودک را همراه خودتان براي »كمک« به سوپر ماركت ببريد. درباره همه رنگ ها و بوها با آن صحبت كنيد. 
اجازه دهيد كودک چيزي مثل يک قوطي يا آبميوه را نگه دارد. هنگام حساب كردن بگذاريد كودک به صندوق 

پرداخت كند. چه دستيار خوبي!

در خانه با قايم شدن پشت در، بازي قايم باشک انجام دهيد، كودک را صدا كنيد بعد از گوشه اي به او نگاه قایم باشک
كنيد تا شما را پيدا كند. يک خواهر يا برادر مي تواند اين بازي را جالب انجام دهد. اين كمک مي كند تا بچه 

بفهمد وقتي شما ديده نمي شويد، باز هم بر مي گرديد.

حمام کردن 
کودک

هنگام استحمام كودک، اجازه دهيد او يک عروسک پالستيكي را بشويد. به كودک نشان دهيد كه چطور با 
عروسک به ماليمت رفتاركند. بعداً، اجازه دهيد كودک آن را خشک كند و در آغوش بگيرد. اين كار دوست 

داشتن را به او ياد مي دهد.

تا زمان نظافت داريد  احتياج  قفسه  يا  به يک جعبه  كنيد. شما  را جمع  اسباب بازي ها  بخواهيد كه كمک كند  از كودک 
اسباب بازي ها را در آن قرار دهيد. اسباب بازي ها و چگونگي گذاشتن آنها را در مكان مورد نظر به كودک 

نشان دهيد. »چه دستيار خوبي«.
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 كشور پزشكي علوم ها دانشكده/ها دانشگاه بهداشتي محترم معاونين كليه  

  كودكان تكاملي مداخالت برنامه اجرايي دستورالعمل: موضوع
  با سالم و احترام

اين و از اجزاي مهم  استهمانگونه كه مستحضريد، برنامه مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم يكي از الويت هاي ملي 
در جهت اجرايي . ايي زود هنگام كودكان در معرض خطر اختالالت تكاملي و انجام مداخله زودرس مي باشدبرنامه شناس

جهت مديران گروه سالمت  " بررسي نحوه ارزيابي تكامل كودكان "در اولين قدم نشستي پيرامون نمودن اين برنامه 
در اين  .در تير ماه سالجاري برگزار گرديدخانواده و كارشناسان مسئول كودكان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 

نشست عالوه بر تشريح مراحل اجرايي و اقدامات الزم براي انجام برنامه، نحوه غربالگري تكامل كودكان و ارجاع آن جهت 
هاي كشوري  كارگاهدر قدم بعدي . ه آموزشي بخش بهداشت ارائه گرديدها به عنوان اعضاي هست دانشگاه همكاران محترم

، كرمان و آبادان با شركت اعضاي محترم هاي علوم پزشكي مشهد، تبريز در دانشگاه "حوه غربالگري تكامل كودكانن"
هاي آموزشي در سال جاري برگزار  به عنوان هسته) متخصص يا فوق تخصص كودكان(ها  هيئت علمي كودكان دانشگاه

   .گرديد

اقدامات الت تكاملي كودكان دستورالعمل اجرايي مديريت اختال ايندفردر اين راستا خواهشمند است دستور فرمائيد مطابق 
  : زير در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به مورد اجرا گذاشته شود

اساتيد شركت (با همكاري اعضاي هسته آموزشي آن دانشگاه  "نحوه غربالگري تكامل كودكان"كارگاه آموزشي -1
هاي علوم پزشكي كشور  دردانشگاه)انواده و كارشناس مسئول كودكانكننده در كارگاه كشوري، مدير گروه سالمت خ

   .به اداره سالمت كودكان اين دفتر ارسال گردد 1392وگزارش كارگاه تا پايان ارديبهشت ماه سال  برگزار گردد
پزشك يروال گذشته توسط غاي طبق ر يافته كودك سالم در معاينات دورهارزيابي تكامل كودك بر اساس بسته ادغام   -2

در خانه بهداشت توسط بهورز، در مركز بهداشتي درماني توسط كاردان يا كارشناس سالمت خانواده ( تيم سالمت
كه كودك در اين پايش مشكلي نداشته باشد  گردد، در صورتي انجام مي)  رپرستا/ ودر پايگاه بهداشتي توسط ماما
  ،غير پزشك تيم سالمت، داشته باشدمشكل  ك در اين پايشكه كود شود ودر صورتي اقدامات ارتقاي تكامل انجام مي

در خانه بهداشت و ( مربوط به گروه سني كودك ASQ، فرم تست تكاملي خانوادهضمن ارائه آموزش هاي الزم به 
اختيار خانواده قرار داده در  را )ز بهداشتي درماني درخواست مي شوداز مركدر صورت نياز پايگاه بهداشتي اين فرم 

پزشك تيم غيرتكميل نمايند، سپس فرم تكميل شده توسط حداكثر ظرف مدت يك هفته در همان مراجعه و يا  ا فرم رات
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ويزيت  جهت سطح قبليسوابق پايش همراه كودك و بهASQ و حاصل تست گردد  امتيازدهي و جمع بندي ميسالمت 

 :كودك  نتيجه تست كه وسط پزشك در صورتيدر بررسي انجام شده ت. شود فرستاده مي 1 مسئول پزشك خانواده به
مشكل تكاملي ندارد و بايستي براي او  ،)كودك در محدوده ي طبيعي تست قرار دارد(است  1SD‐باالي . الف

اقدامات ارتقاي تكامل در منزل توسط مادر انجام شود و در گروه سني بعدي براي مراقبت هاي روتين مراجعه 
  .نمايد 

احتماالٌ مشكل تكاملي دارد و بايد به ) كودك در محدوده غير طبيعي تست قرار دارد(ست ويا كمتر ا 2SD‐. ب

 .ارجاع داده شود  2پزشك معين شهرستان
. شودمي است به مادر يا مراقب كودك توصيه هاي الزم جهت اقدامات ارتقاي تكامل داده  2SD‐تا  1SD‐بين . ج

 .مراجعه كند  ASQكودك بايد يك ماه بعد براي انجام مجدد تست 
ماهگي از حساسيت  24و 12، 6هاي مربوطه قابل انجام است ودر سنين  در سنين مختلف توسط پرسشنامه ASQتست  -3

غربالگري  ، عالوه بر برنامه روتين،بااليي برخوردار است ولي با توجه به امكانات  موجود در مراكز بهداشتي درماني
كه همزمان با مراجعه كودك براي انجام  ماهگي 12سن براي كليه كودكان در  نداردبا استفاده از اين ابزار استا تكاملي

غير پزشك تيم . شود توسط غير پزشك تيم سالمت انجام مي، باشد و واكسيناسيون مياي كودك سالم  معاينات دوره
ماهگي كودك را در  12مربوط به گروه سني  ASQ، فرم تست تكاملي هاي الزم به خانواده ضمن ارائه آموزش سالمت 

مطابق فرآيند ذكر شده در بند دوم اين  ادامه كار اختيار خانواده وي قرار داده تا فرم را تكميل نمايند، سپس
ي پيگيري شيرخوار  بر اساس برنامه ASQ  براي كليه شيرخواران پرخطر تستضمناٌ . مي گردد  نجامدستورالعمل ا

 .پرخطر انجام خواهد شد
تست تشخيصي تكاملي با توجه به نتيجه  و آموزش كشوري تا آماده شدن پزشك معين شهرستاندر اين مرحله  -4

مي  ارجاع) ...كودكان و  نورولوژيست، روانشناسگفتاردرمان،   كاردرمان،(مربوطه ، كودك را به حيطه هاي ASQتست
 . گيرد پيگيري كودك ارجاع داده شده جهت اقدامات الزم توسط پزشك معين انجام مي. دهد 

                                                            
1

همراه با   ASQ كند فرم تكميل شده تست هاي مشخصي حضور پيدا مي اي در زمان ت كه پزشك خانواده طي نظارت دورهدر خانه هاي بهداش 
   .شودشود تا اقدامات بعدي انجام  به پزشك خانواده ارائه مي هنگام نظارت دوره اي م گيريمتيازدهي تست و سوابق سطح قبلي جهت تصميا

٢
ن ، وقت و دقت كافي براي آموزش پزشكامند باشد عالقهبه بحث تكامل كودكان  ،پزشك معين پزشكي است كه ترجيحاً متخصص كودكان بوده 

. االمكان از نيروهاي ثابت دانشگاه باشد نمايد، حتيموارد ارجاعي را پذيرش  ريزي كرده و  برنامه دچار مشكالت تكاملراي كودكان داشته باشد، ب
در شهرهاي بر اساس برآورد  تعداد كودكان دچار اختالل تكاملي، : شود ها بر اساس جمعيت آن شهرستان تعيين مي پزشك معين در شهرستان

يك و در شهرهاي بيش از  نفر 4 تا يك ميليون نفر هزار نفر 500نفر، 3هزار نفر  300-500 نفر،   2هزار نفر  100-300نفر،  1 نفر 100000زير 
  .نفر  نياز است 6 ميليون نفر، حداقل
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اقدام الزم به عمل آيد و  ها خواهشمند است دستور فرمائيد در اسرع وقت نسبت به انتخاب پزشك معين شهرستان
رشته  –ميزان تحصيالت  –نام شهرستان  –نام و نام خانوادگي  –نام دانشگاه : كه شامل اطالعات پزشك معين منتخب

همراه و ايميل مي باشد را در جدول طراحي شده بر روي  تلفن –شماره نظام پزشكي  –كد ملي  –سمت  –تخصصي 
 .دنماه سالجاري تكميل نماينيمه بهمن  سايت پورتال اداره سالمت كودكان اين دفتر تا
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 كشور پزشكي علوم ها دانشكده/ها دانشگاه بهداشتي محترم معاونين كليه  

 كودكان تكاملي مداخالت برنامه اجرايي دستورالعمل پيرو: موضوع

  با سالم و احترام

با موضوع دستورالعمل اجرايي برنامه مداخالت تكاملي كودكان به  10/10/91د به تاريخ  302/ 13739پيرو نامه شماره 
  : شود وضيحات بيشتر موارد زير به حضورتان ارسال ميمنظور ت

 . پوشه مخصوص اين كار تهيه گردد/ تكميل شده زونكن ASQهاي  به منظور حفظ فرم .1

: سال 8مراقبت از كودكان زير "ماهگي فرم  12هاي  ماهگي در انتهاي ستون مراقبت ASQ 12نتيجه انجام تست  .2
در ساير  ASQدر صورت انجام . ثبت شود) غير طبيعي ASQي يا طبيع ASQ(به صورت  "داخل پرونده خانوار

 .سنين نيز به همين طريق در سن انجام تست اقدام گردد
مراجعات درماني كودك و "هاي الزم در جدول  اقدامات و پيگيري ،ASQ در صورت غيرطبيعي بودن نتيجه تست  .3

 . ثبت شود "پرونده خانوار: هاي ويژه مراقبت

 . ثبت شود ASQهاي غيرطبيعي در ستون سن مربوطه به صورت  كودكان تست در دفتر مراقبت .4

تكميل شده و تعداد  ASQهاي  تعداد فرم" هاي ادغام يافته كودك سالم بندي اطالعات مراقبت جمع"در انتهاي فرم  .5
ASQ هاي غيرطبيعي ثبت شود . 

معين، فرم ارجاع موجود در شبكه به كودك به پزشك  ارجاع نياز به  و ASQدر صورت غير طبيعي بودن تست   .6
 . تكميل شده، به مركز مورد نظر ارسال گردد ASQپرسشنامه  انضمام

 2500با وزن تولد كمتر از  ،هفته بارداري 37با سن تولد كمتر از شيرخواران كليه شير خواران پر خطر از جمله  .7
ر اداره سالمت نوزادان كه در حال اجراي بسته خدمتي نوزاد پرخطمطابق  ،NICUسابقه بستري در  و يا با گرم

 .خواهد شداوليه است پي گيري 
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