
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :
               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده: ....... ماه      تاریخ تولد :      /       /

    تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :
  کدملی سرپرست خانوار :                                                   کد ملی کودك :

                     روستا:          شهرستان :          استان :
 شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل ماهگی 60

بـه چنـد    ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه    ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  : نکته مهم زیر توجه فرمایید

پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجب یـا   -1
  ناراحت نشوید .

  اسـت )  ) بخش برقراري ارتبـاط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی        1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در  -2
) بخش حرکات ظریف (که عمدتاً مربوط به حرکات دست ها و 3) بخش حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (2( 

اجتماعی (که عمدتاً مربوط بـه رفتارهـاي    –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4انگشتان است )  (
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « ي و رفتارهاي اجتماعی کودك است ). یک فرد

مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ، حتماً باید فعالیت مورد اشاره د رآن سوال را با کودك خود امتحان کنید و سپس به سوال در  -3
 پاسخ دهید . 

دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکـی از پاسـخ هـا  عالمـت زده     » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در  -4
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « شود . و در 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  معنی این است که کودك در حال حاضر قادربه » بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را  اشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیـت پیشـ  توجه د -5
آیا کودك چهار دست و پا  می رود « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است یاد گرفته است،

  را عالمت بزنید .» بلی « اگر کودك شما قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ »  ؟
پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب براي پاسخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و      -6
تکمیل فرمایید و هر چه زودتـر بـه محلـی     انجام شود.پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع ردر صورت وجود کوچکترین اشکال د نیاًثا

 که از آن تحویل گرفته اید ، بر گردانید .

از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام        پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شما و هم کودکتان -7
 تکمیل پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري    کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مـورد  که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید  -8
 در پرسشنامه بنویسید . باالاو با کودك را در قسمت  دارد و او است که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت

تمـاس   ایـد نامه را از آنجا دریافـت کـرده  ي که پرسشدر صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز -9
 بگیرید .

١٣٩٣ 



  
  
 

    هنوز نه  گاهی  بله  

کند؟، شما باید هر سه اید تکرار نکنید، آیا کودك از سه دستوري که ربطی به یکدیگر ندارند پیروي میاي آنچه را که گفتهاگر بدون هیچ اشاره -1
توانید از کودك بخواهید تا دستوراتی مثل ن آنها نماید، ارائه دهید. براي مثال، میدوع به انجام دادستور را پشت سرهم و قبل از اینکه کودك شر

  را انجام دهد." دست بزن، به طرف در برو، یا قلم را به من بده، کتاب راباز کن و بایست"

      ____  

لطفاً یک نمونه بنویسید " خوام؟من اون ماشینو می"گوید، میبرد؟ براي مثال، آیا اي را بکار میآیا کودك جمالت چهار و پنج کلمه-2
. ....................................................  

      ____  

کار را ب" دویدم، پرید یا بازي کردیم"کند، آیا او کلماتی بازمان گذشته مثل کودك در مورد چیزي که قبالً اتفاق افتاده است صحبت میزمانی که -3
  (ما بازي کردیم) بپرسید. "شان چکار کردید؟شما با دوستت توي خانه"(من دویدم) "شما توي حیاط چکارکردي؟"برد؟ از کودك سئواالتی مثل می

      ____  

ماشین بزرگه "یر بپرسید: برد؟ از کودك خود سئواالتی مثل سئواالت زتر، یا کوتاهتر را بکار میتر، قوياي، مثل سنگینآیا کودك کلمات مقایسه -4
(کوچکتره). لطفاً یک نمونه بنویسید:  "هاپو کوچیکه، ولی مورچه ......."تره)، (سنگین "گربه سنگینه، ولی آدم ......"(بزرگتره)،  "ولی اتوبوس ......... 

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

      ____  

  دهد؟ آیا کودك به سئواالت زیر پاسخ می -5
توي رختخواب " "خوابم،می"کنماستراحت می"،"زنمچرت می"هاي قابل قبول شامل موارد زیر هستند: (پاسخ "کنی؟هستی چکار میوقتی که خسته"

  لطفاً پاسخ کودك را بنویسید: ..............................................  "نشینممی"و  "کشمدراز می"،"روممی

  
  

  
  
  
  

  
  

  
____  

توانید هر جمله را یکبار تکرار کنید، اگر کند؟ میاند را پس از شما، و بدون هیچگونه اشتباهی، تکرار میآیا کودك جمالتی که در پایین نوشته شده-6
  را عالمت بزنید. "گاهی"اسخ کند، پرا عالمت بزنید واگر فقط یک جمله را بدون اشتباه تکرار می "بله"هر دو جمله را بدون اشتباه تکرار کند پاسخ 

  کند تا سارا پیدا کند.هایش را پنهان میمریم کفش
  علی کتاب آبی را زیر تختش خواند.

      ____  

 ____ جمع کل    

  

  

    هنوز نه  گاهی  بله  
  و ـبرد و توپ را به طرف جلآیا کودك در حالت ایستاده، بازویش را تا سطح شانه باال می -1

  کند؟ (چنانچه توپ متري از او ایستاده است، پرتاب می 2که درفاصله حدود  و به سمت فردي
  خ ـاز دست کودك بیفتد، یا توپ رارها کند، یاتوپ رابدون باال بردن دستش پرتاب کند، پاس

  را عالمت بزنید). "خیر"
  
  
  
  

      ____  

  گیرد؟هر دو دستش میکنید، آیا آن را با میزمانی که یک توپ بزرگ را براي کودك پرت -2
  ار به او دو یا سه بار فرصت دهید.متر از کودك فاصله داشته و براي این ک 5/1شما باید حدود  

  
  
  
  

      ____  

  آیا کودك بدون اینکه به چیزي یا جایی تکیه دهد، بدون از دست دادن تعادلش و پایین گذاشتن  -3
  توانید ستد؟ قبل از اینکه به این سئوال پاسخ دهید، میایثانیه روي یک پا می 5پایش، حداقل به مدت 

  براي این کار دو یا سه بار به کودك فرصت دهید.
  
  
  
  

      ____  

  دهید.توانید نحوه انجام این کار را به او نشان رود؟ میبزرگ)را روي پنجه پاهایش راه مییک اتومبیلطولاندازهمتر(تقریباً به 5/4حدودآیاکودك مسافتی -4
  

  
  

    ____  

توانید به کودك اجازه دهید، متر رابا یک پا و بدون اینکه پاي دیگرش رازمین بگذارد، به طرف جلو لی لی کند؟ شما می 20/1-80/1آیا کودك مسافت  -5
  را عالمت بزنید. "گاهی"لی کند، پاسخ تواند لیتا این کار را با هر کدام از پاهایش دوبار امتحان کند. اگر با یکی از پاهایش می

  

      ____  

  ____        توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دهید.پرد؟ میآیا کودك با جابه جا کردن متناوب پاهایش می-6

 ____ جمع کل   

    

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.     حیطه برقراري ارتباط



  

 

    هنوز نه  گاهی  بله  
خط بکشد. آیا کودك هنگام کشیدن یک خط برروي خط زیر، حداکثر تا از کودك خود بخواهید تا با یک مداد، روي خط زیر و در امتداد آن یک  -1

  را عالمت بزنید.)  "گاهی"شود؟ (اگر کودك سه بار از خط خارج می شود پاسخ دوبار ازخط خارج می
  

  

      ____  

اگر او  "عکس یک دختر یا پسر را بکش."توانید به کودك بگوییداز کودك بخواهید تا تصویر یک آدم را برروي یک ورق کاغذ سفید بکشد. می -2
قاشی را کشیده است، به نرا عالمت بزنید. کاغذي که کودك روي آن این  "خیر"کند، پاسخ آدمی را فقط با سه جزء (سر، بدن، دستها، یاپاها) رسم می

  این پرسشنامه ضمیمه نمایید.

      ____  

  دیگر رسم کنید. آیا کودك بابازو بسته کردنبر روي یک تکه کاغذ، خطی از یک طرف آن به طرف  -3
  ند، ـــکاه کودك از قیچی استفاده میگکند؟(هرقیچی، کاغذ را از روي خط تقریباً بطور صاف، قیچی می 

  مه نرساند.)دحتماً مواضبش باشید تابه خودش ص
  
  
  

      ____  

کند. باید از نظر طرح، مشابه اشکال زیر کند؟ آنچه او رسم میر زیر هر کدام رسم میآیاکودك با نگاه کردن به شکلهاي زیر شکلهایی مشابه آنها را د -4
تواند دو شکل را رسم را عالمت بزنید، اگر می "بله"تواند هر سه شکل را رسم کند، پاسخ توانند متفاوت باشند. (اگر کودك میباشند، ولی اندازه آنها می

  را عالمت بزنید).  "گاهی"کند، پاسخ 
  
  
  

  
  

    ____  

ویسد؟ هربارتمام حروف به جزحرفی که کودك باید مشابه آن را نآیا کودك با نگاه کردن به حروف زیر، حروفی مشابه آنها را در زیر هر کدام می -5
تواند دو یا سه زنید. اگر کودك میرا عالمت ب "بله"ندن هستند پاسخ اتواند چهارتا از حروف را بنویسد، و حروف قابل خوبنویسد، بپوشانید. اگر او می

  را عالمت بزنید. "گاهی"پاسخ هستند حرف را بنویسد، و این حروف قابل خواندن 
  
  
  

      ____  

نویسد، ممکن است، برعکس، یا وارونه باشد. اگر او از تواند چیزي مشابه آن را بنویسد؟ آنچه که کودك میاسم کودك را بنویسید، آیا کودك می-6
  م حروف، نصف آنها را نوشت، پاسخ گاهی را عالمت بزنید. تما

      ____  

 ____ جمع کل    

        

    هنوز نه  گاهی  بله  
  کند؟ آیا به کوچکترین دایره اشاره می "کوچکترین دایره کدام است؟"پرسید، زمانی که از کودك می -1

  دن به کوچکترین دایره بپرسید.سئوال را بدون استفاده از اشاره، حرکات چهره یا نگاه کر
  
  
  

      ____  

آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، زرد، نارنجی، سیاه (مشکی)، سفید یا  "این چه رنگیه؟"پرسیددهید و میزمانی که یک شی را به کودك نشان می -2
  را عالمت بزنید. "بله"برد؟ اگر کودك نام پنج رنگ را به صورت صحیح بیان کرد، پاسخ صورتی را نام می

      ____  

شمارد، پاسخ گاهی را عالمت را بدون اشتباه می 12را عالمت بزنید. اگر تا  "بله"شمارد؟ اگر چنین است، پاسخ را بدون اشتباه می 15تا1آیا کودك از  -3
  بزنید.

      ____  

  اي است که زیر آن خط کشیده شده است، تمام کند؟ن متضاد کلمهاي که معنی آتواند جمالت زیر را با بکار بردن کلمهآیا کودك شما می -4
  براي مثال: سنگ سخت است، اما بالش نرم است.

   لطفا پاسخ کودك را در زیر بنویسید:
  گاو بزرگ ، اما موش چی؟

  یخ سرد، اماآتش چی؟
  بینیم؟بینیم، و خورشید را کی میها را در شب میما ستاره

  آید کجا؟م باال، میاندازوقتی که توپ را می
  را عالمت بزنید "بله"اگر سه جمله از چهار جمله را بطور صحیح کامل کرد، پاسخ 

   بطور صحیح کامل کرد، پاسخ گاهی را عالمت بزنید.را اگر دو جمله از چهار جمله 

  
  

    ____  

را عالمت بزنید. اگر دو عدد از اعداد زیر را شناخت و اسم آنها را گفت،  "بله"برد پاسخ شناسد و نام میاگر سه عدد زیر را می ؟داندآیا نام اعداد را می -5
  را عالمت بزنید. "گاهی"پاسخ 

  
  

      ____  

  
  حروف را به ترتیب نپرسید. "این چه حرفیه؟"برد؟ به حروف اشاره کنید و بپرسید،شناسد و نام میآیا کودك حداقل چهار تا از حروف اسم خود را می -6

  
  

  
  

  
  

 
____ 

  
  جمع کل   

  
  
 

____ 

    

  شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن   حیطه حرکات ظریف
 

  یا تجربه کرده اید. پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده  حیطه حل مسئله 
 



  
 

  
  
  

  خیر   بله   
  تان خوب می شنود؟ کر شما آیا کودبنظ-1

  ..........................................................................................................................................اگر نه توضیح دهید.......
    

  ؟  زندبه نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می-2
  ..........................................................................................................................اگر نه توضیح دهید.......................

    

  ؟ فهمیدگوید، میآیا شما اکثراً آنچه را که کودکتان می-3
  ................................................................................................................................................. اگر نه توضیح دهید

    

  ؟  روددود و از وسایل باال میرود؟ میبه نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می -4
  .................................................................................................................................................اگر نه توضیح دهید 

    

  ؟  ي هر یک از والدین وجود داردسابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاء خانوادهآیا  -5
  ................................................................................................................................................. توضیح دهید بلهاگر 

    

  ؟  به نظر شما کودکتان از نظر بینایی مشکلی داردآیا -6
  .................................................................................................................................................توضیح دهید  بلهاگر 

    

  آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ -7
  .......................................اگر بله توضیح دهید ..........................................................................................................

    
  

  
 

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

دارد یک کاسه بزرگ برمی تفاده از یک قاشق بزرگ ماست را ازکشد. بعنوان مثال با اسآیا با استفاده از وسایل آشپزخانه و غذاخوري خودش غذا می-1
  ریزد ؟و در ظرف خود می

  

      ____  

  کند؟تنهایی، دست و صورتش را با استفاده از صابون شسته و با حوله خشک می آیا کودك بدون کمک به -2
  

      ____  

  کند ؟مورد  از موارد زیر را بازگو می 4آیا کودك حداقل -3
  الف) نام خودش                                                         د) نام خانوادگی خودش

  ج) دختر یا پسر بودن خودش                                           ب) سن خودش               
  کند                             و) شماره تلفن خودشج) شهري که در آن زندگی می

  داند خط بکشید.لطفا دور موردي را که کودك می
  

      ____  

  آورد؟درمیپوشد یا آیا کودك بدون هیچ کمکی، خودش لباسهایش را می-4
  بندد؟هایی به اندازه متوسط و زیپ جلوي لباسش را میدکمه

  

  

  

    ____  

کشد.) حتی اگر ریزد یا سیفون را میشوید و آب مینشیند، خودش را میرود، میرود؟ (او به مستراح میآیا کودك خودش به تنهایی به مستراح می -5
  را عالمت بزنید. "بله"پاسخ دهد این کارها را با یادآوري شما انجام می

      ____  

  
  شود؟کند و در چیزهایی که در اختیار دارد باسایر کودکان شریک میآیا بطور معمول نوبت را رعایت می -6

 

  

 

  

 

  

 

____  

    

  

 

  

  

 جمع کل

 
 

  

____ 

      

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی  –حیطه  شخصی 
 

   موارد کــلی

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :
               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده: ....... ماه      تاریخ تولد :      /       /

  تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    ت تکمیل کننده با کودك :نسب
  کدملی سرپرست خانوار :                                   کد ملی کودك :

                     روستا:          شهرستان :          استان :
  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی 54
   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل

به چند نکته  ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  مهم زیر توجه فرمایید :

ري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا   پرسشنامه طو -1
  ناراحت نشوید .

  ) بخش برقـراري ارتبـاط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت )          1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در  -2
) بخش حرکات ظریف (که عمدتاً مربوط به حرکات دست هـا و  3رکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) () بخش ح2( 

اجتماعی (که عمدتاً مربـوط بـه رفتارهـاي     –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4انگشتان است )  (
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « اعی کودك است ). یک فردي و رفتارهاي اجتم

مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ، حتماً باید فعالیت مورد اشاره د رآن سوال را با کودك خود امتحان کنید و سپس به سـوال  در  -3
 پاسخ دهید . 

دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقـط یکـی از پاسـخ هـا  عالمـت زده      » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « وال سه پاسخ بخش اصلی ، هر س 5در  -4
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « شود . و در 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  ودك در حال حاضر قادربه معنی این است که ک» بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تري را یاد یش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشتوجه داشته باشید گاهی پ -5
» آیا کودك چهار دست و پا  مـی رود ؟  « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است گرفته است،

  را عالمت بزنید .» بلی « بال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ اگر کودك شما ق
 ثانیاًپر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه نگذرد و  -6

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلی کـه از   انجام شود.پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رکوچکترین اشکال د در صورت وجود
 آن تحویل گرفته اید ، بر گردانید .

. بهتـر اسـت کـودك هنگـام     پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شما و هم کودکتـان از آن لـذت ببریـد     -7
 تکمیل پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري    کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است کـه در مـورد   که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید  -8
 در پرسشنامه بنویسید . باالقسمت  دارد و او است که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در

 تماس بگیرید . ایدنامه را از آنجا دریافت کردهي که پرسشدادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکزمشکل درپاسخبروزهرگونهدرصورت -9

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده ماه بعد 6یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید  -10
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    هنوز نه  گاهی  بله  

آیا چیزي  "توپت چه جوریه؟"کند؟ براي مثال اگر بپرسید بگوآیا هنگام تعریف کردن در مورد چیزهاي آشنا، حداقل دو مورد را درباره آن بیان می -1
  گوید؟را می "کنمانوشوت می"،"بزرگه"،"ردهاون گ"مثل 

  

      ____  

از تمام  "آیی؟شما هم می"یا"یه اسباب بازي دارین که باهاش بازي کنم؟". "رممن دارم به اون پارك می"آیا کودك براي ساختن جمالت کاملی مثل -2
  روم.)می هایی مثلدر فعل "می"،"آن"،"یک"کند؟ (براي مثال،کلمات الزم استفاده می

  

      ____  

من دارم "، "بینمها را میمن گربه"برد؟ براي مثال، آیا کودك شما چیزهایی مثل، را درکلمات بکار می "می"،"َ م،یم-"،"ها"آیا کودك مواردي مثل  -3
  گوید؟را می "توپ را شوت کردم"،یا"کنمبازي می

  

      ____  

کند؟، شما باید هر سه اید، تکرار نکنید، آیا کودك از سه دستوري که ربطی به یکدیگر ندارند پیروي میفتهاي آنچه را که گاگر بدون هیچ اشاره -4
دست "توانید از کودك بخواهید تا دستوراتی مثل دستور را پشت سرهم و قبل از اینکه کودك شروع به انجام دادن آنها نماید، ارائه دهید. براي مثال، می

  را انجام دهد. "، یا قلم را به من بده،کتاب را بازکن و بایستبزن، به طرف در برو
  

      ____  

   "خواممن اون ماشینو می"گوید، برد؟ براي مثال، آیا میاي را بکار میآیا کودك جمالت چهار و پنج کلمه -5
  لطفاً یک نمونه بنویسید: .............................................. 

  

      ____  

(من "شما توي حیاط چکارکردي؟"کند، آیا او کلماتی بازمان گذشته مثلزمانی که کودك در مورد چیزي که قبالً اتفاق افتاده است صحبت می-6
  (مابازي کردیم) بپرسید؟ "شان چکار کردید؟شما با دوستت توي خانه "دویدم)

  ...........لطفاً یک نمونه بنویسید. .................................

      ____  

  
 ____ جمع کل 

        

 
  

    هنوز نه  گاهی  بله  
  و بدون اینکه تعادلش را از دست بدهد، با پاي راست یا با پاي چپ خود لی لی کند؟ تواند حداقل یک بارآیا کودك می -1
  

      ____  

  وپ را به طرف جلو و به سمت فردي که در فاصـله برد و تآیا کودك در حالت ایستاده، بازویش را تا سطح شانه باال می -2
  کنــد؟ (چنانچه توپ از دست کودك بیفتد، یا توپ را رها کند، یا تـوپ را متـــري از او ایستاده است، پرتاب می 2حدود 

  را عالمت بزنید. "خیر"بدون باال بردن دستش پرتاب کند، پاسخ 
  
  
  
  

      ____  

  حالت ایستاده و جفت پا، نیم متر به جلو بپرد؟تواند در آیا کودك می -3
  

      ____  

  متر 5/1گیرد؟ شما باید حدود کنید، آیا آن را با هر دو دستش میزمانی که یک توپ بزرگ را براي کودك پرت می -4
  ار به او دو یا سه بار فرصت دهید.از کودك فاصله داشته و براي این ک 

  
  
  
  

  
  

    ____  

  ك بدون اینکه به چیزي یا جایی تکیه دهد و بدون از دست دادن تعادلش و پایین گذاشتن پایش، حداقل به مدتآیا کود -5
  توانید براي این کار دو یا سه بار به کودك فرصت دهید.ایستد؟ قبل از اینکه به این سئوال پاسخ دهید، میثانیه روي یک پا می 5 

  
  
  
  

      ____  

توانید نحوه انجام این کار را به رود؟ میمتر (تقریباً به اندازه طول یک اتومبیل بزرگ) را روي پنجه پاهایش راه می 5/4ود آیا کودك مسافتی حد-6
  اونشان دهید.

      ____  

 ____ جمع کل   

        

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

  دن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دا     حیطه برقراري ارتباط



  
  

 

  

    هنوز نه  گاهی  بله  
کند؟ البته او نباید کاغذ خود را بر روي این اشکال ق کاغذ رسم میآیا کودك با نگاه کردن به اشکال زیر، حداقل سه تا از آنها را روي یک ور -1

  تواند متفاوت باشد.اید، ولی اندازه آنها میکند، ازنظر طرح باید مشابه اشکالی باشند که به او نشان دادهبگذارد و آنها را کپی کند.آنچه کودك رسم می
  
  
  
  

      ____ 

  تواند از لباس خودش یا لباس عروسک استفاده کند.کند؟ براي انجام این کار، او میز میها را باآیا کودك دگمه یا دگمه -2
  

      ____ 

متر از خطوط سانتی 5/0کند؟(هنگام رنگ کردن یک تصویر نباید بیش از آمیزي یک تصویر، اکثراً داخل خطوط آن رنگ میآیا کودك هنگام رنگ -3
  تصویر بیرون برود.)

  

      ____ 

ط بر روي خط زیر، حداکثر ختواند هنگام کشیدن یک تواند با مداد یا خودکار، روي خط زیر و در امتداد آن یک خط بکشد؟ او میآیاکودك می -4
  را عالمت بزنید.) "گاهی"از خط خارج شود و اگر سه بار از خط خارج شود پاسخ  دوبار

  
  

  
  

    ____ 

اگر او  "عکس یک دختر یا پسر رابکش."توانید به کودك بگوییدم را برروي یک ورق کاغذ سفید بکشد. میاز کودك بخواهید تا تصویر یک آد -5
کند، را عالمت بزنید. اگر آدمی را فقط به سه جزء (سر، بدن، دستها، یا پاها) رسم می "بله"کند، پاسخ ها و پاهایش رسم میآدمی را با سر، بدن، دست

  . کاغذي که کودك روي آن این نقاشی را کشیده است، به این پرسشنامه ضمیمه نمایید.را عالمت بزنید"خیر"پاسخ 
  

      ____ 

و بسته کردن قیچی، کاغذ را از روي خط و تقریباً صاف  دیگر رسم کنید. آیا کودك با باز بر روي یک تکه کاغذ، خطی از یک طرف آن به طرف-6
  کند، حتماً مواظب باشید تا به خودش صدمه نزند).می کند؟(هرگاه کودك از قیچی استفادهقیچی می

  
  
  

      ____ 

 ____ جمع کل  

        

    هنوز نه  گاهی  بله  
آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد، سیاه(مشکی)، سفید یا  "این چه رنگیه؟"گوییددهید و میزمانی که یک شی را به کودك نشان می -1

  را عالمت بزنید. "بله"تنها در صورتی که کودك نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاسخ برد؟صورتی را نام می
  

      ____  

کند کسی یا چیز دیگري است؟ براي مثال کودك ممکن است که به وانمود می "ادا درآوردن"هاي دیگران و آیا کودك با پوشیدن لباس -2
  ند که یک مامان، بابا، برادر،خواهر،یایک حیوان یا موجود خیالی است.هاي مختلفی لباس بپوشد و وانمود کشکل

  

      ____  

بشمارد؟هنگام پرسیدن این سئوال از  "یک،دو،سه،چهار،پنج"تواند آنها را به ترتیب با گفتن،اگر پنج شی را مقابل کودك قرار دهید، آیا می -3
  ن به او کمک کنید.کودك، نباید با اشاره کردن، انجام حرکت یا نام برد

  

      ____  

، حرکات کند؟ سئوال را بدون استفاده از اشارهآیا به کوچکترین دایره اشاره می "کوچکترین دایره کدام است؟"پرسید،زمانی که از کودك می -4
  چکترین دایره بپرسید؟چهره یا نگاه کردن به کو

  
  
  
  
  
  

  
  

    ____  

گاهی را "شمارد پاسخ را بدون اشتباه می 12را عالمت بزنید. اگر تا  "بله"شمارد؟ اگر چنین است، پاسخاشتباه میرا بدون  15تا  1آیا کودك از  -5
  عالمت بزنید.

  

      ____  

را شناخت و اسم را عالمت بزنید. اگر دو عدد از اعداد زیر  "بله"برد پاسخشناسد و نام میاگر سه عدد زیر را می ؟داند.آیا کودك نام اعداد را می -6
  راعالمت بزنید. "گاهی"آنها را گفت، پاسخ 

  

      ____  

  
  
  

   
  

 جمع کل 

 
 
 

____ 

  
  
  

      

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات ظریف

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 



  
  
 

  
  

  خیر   بله     
  تان خوب می شنود؟ کبنظر شما آیا کود-1

  ............................................اگر نه توضیح دهید.....................................................................................................
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    هنوز نه  گاهی  بله  

  کند؟شوید و با حوله خشک میآیا کودك بدون کمک و به تنهایی، دست و صورتش را با استفاده از صابون می-1
  

      ____  

گوید،این اسامی نباید شامل اسم برادر وخواهرها باشد. زمانی که این سئوال را از هایش را به شما میچند نفر از همبازي آیا کودك اسم دو یا -2
  ها یا دوستانش به او کمک کنید.پرسید، نباید با گفتن اسم همبازيکودك می

  

      ____  

زند؟ البته شاید هنوز الزم باشد که بر هایش را مسواك میو تمام دندان گذاردآیا کودك بدون هیچ کمکی، خمیردندان را بر روي مسواك می-3
  مسواك زدن کودك نظارت کنید و دوباره دندانهایش را مسواك بزنید.

  

      ____  

از یک کاسه بزرگ کشد. بعنوان مثال با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را آیا با استفاده از وسایل آشپزخانه و غذاخوري براي خودش غذا می-4
  ریزد؟دارد و در ظرف خود میبرمی

  

  

  

    ____  

  کند؟مورد از موارد زیر را بازگو می 4آیا کودك حداقل  -5
  الف) نام خودش                                                                د) نام خانوادگی خودش

  ج) دختر یا پسر بودن خودش                                  ب) سن خودش                               
  کندج) شهري که در آن زندگی می

  و) شماره تلفن خودش

      ____  

  داند، دایره بکشید.لطفاً دور مواردي راکه کودك می
  
  آورد؟پوشد یا در میهایش را میآیا کودك بدون هیچ کمکی، خودش لباس -6

  بندد؟ه متوسط و زیپ جلوي لباسش را میهایی به اندازدکمه

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 
 

____  

    

 

  

  

  جمع کل

 

 
 
 

____ 

        

  اید. پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده  اجتماعی  –حیطه  شخصی 
 

   موارد کــلی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :
               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده: ....... ماه      تاریخ تولد :      /       /

    ل کننده :تلفن تماس تکمی        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :
  کدملی سرپرست خانوار :                                                کد ملی کودك :

                     روستا:          شهرستان :          استان :
  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

   A.S.Q          سنین و مراحل پرسشنامه ماهگی 48

به چند نکتـه   ASQراي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه که امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است ب، اکنون  پدر و مادر گرامی
  مهم زیر توجه فرمایید :

پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضـوع متعجـب یـا     -1
  ناراحت نشوید .

  ) بخـش برقـراري ارتبـاط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت )           1ه اند : (بخش اصلی طراحی شد 5سواالت براي  هر سن در  -2
) بخش حرکات ظریف (که عمدتاً مربوط به حرکات دسـت هـا و   3) بخش حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (2( 

اجتماعی (که عمـدتاً مربـوط بـه رفتارهـاي      –) بخش شخصی 5اهیم  است ) و () بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مف4انگشتان است )  (
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « فردي و رفتارهاي اجتماعی کودك است ). یک 

رآن سوال را با کودك خود امتحان کنید و سپس بـه سـوال   مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ، حتماً باید فعالیت مورد اشاره د در  -3
 پاسخ دهید . 

دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شود » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در  -4
 ی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .است و گاه» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « . و در 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « پاسخ  -

 نی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .به مع» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تري را یـاد  توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیش -5
» آیا کودك چهار دست و پـا  مـی رود ؟   « ام می دهد . مثالً اگر سوال شده است دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجگرفته است،

  را عالمت بزنید .» بلی « اگر کودك شما قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
 الً  سن کودك از سن مناسب براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه نگذرد و ثانیـاً پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا او -6

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از    انجام شود.پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع ردر صورت وجود کوچکترین اشکال د
 آن تحویل گرفته اید ، بر گردانید .

پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام         پاسخ به سواالت  -7
 تکمیل پرسشنامه آماده بازي باشد .

شـتري  کـودك اطالعـات بی  کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی اسـت کـه در مـورد    که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید  -8
 در پرسشنامه بنویسید . باالدارد و او است که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . ایدنامه را از آنجا دریافت کردهي که پرسشدادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکزمشکل درپاسخبروزهرگونهدرصورت -9

  از مرکز دریافت کرده و تکمیل نمایید.  ماه بعد 6دآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید یا -10
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    هنوز نه  گاهی  بله  

اسم چندتا خوراکی را به من "گویید،برد؟ براي مثال، اگر شما به کودك میآیا کودك حداقل سه مورد از یک مقوله متداول را نام می -1
آیا  اسم چندتا حیوان را به من بگو."برد. یا اگر بگویید،را نام می"غذا،میوه،شیرینی،و تخم مرغ ". آیا کودك در پاسخ چیزهایی مثل،"بگو

  برد؟گاو،سگ،و فیل را نام می"کودك در پاسخ چیزهایی مثل 
  

      ____  

  دهدآیا کودك به سئواالت زیر پاسخ می-2
ن بده خوام که چیزي به ماز کسی می "،"خورمغذا می"هاي قابل قبول شامل موارد زیر هستند:(پاسخ"کنی؟وقتی گرسته هستی چکار می"

  ..................................لطفاً پاسخ کودك را بنویسید: .................................................. "خورمو ... می نان، بیسکویت"و  "تا بخورم
  

      ____  

پت چه تو"کند؟ براي مثال اگر بپرسید به بگوآیا هنگام تعریف کردن در مورد چیزهاي آشنا، حداقل دو مورد را درباره آن بیان می -3
  گوید؟کنم را میانوشوت می"،"بزرگه"،"اون گرده"آیا چیزي مثل  "جوریه؟

  

      ____  

برد؟ براي مثال، آیا کودك نشانه استمرار را درکلمات بکار می "می"نشانه گذشته،"َ م،یم-"نشانه جمع، "ها"آیا کودك مواردي مثل  -4
  گوید؟را می "کردمتوپ را شوت "،یا"کنممیرم بازي من دا"، "بینمرا می هامن گربه"شما چیزهایی مثل، 

  

      ____  

کند؟، شما اید، تکرار نکنید، آیا کودك از سه دستوري که ربطی به یکدیگر ندارند پیروي میاي آنچه را که گفتهاگر بدون هیچ اشاره -5
توانید سه دستور زیر را به ها نماید، ارائه دهید. براي مثال، میباید هر سه دستور را پشت سرهم و قبل از اینکه کودك شروع به انجام دادن آن

  . "(کف زدن)،به طرف در برو و بنشین"دست بزن"کودك ارائه دهید
  

      ____  

شما هم "یا"یه اسباب بازي دارین که باهاش بازي کنم؟". "رممن دارم به اون پارك می"آیا کودك براي ساختن جمالت کاملی مثل  -6
  روم.)هایی مثل میدر فعل "می"،"آن"،"یک"کند؟ (براي مثال،از تمام کلمات الزم استفاده می "ی؟آیمی

      ____  

 ____ جمع کل   

        

 
  

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  
  گیرد؟ کنید، آیا آن را با هر دو دستش میزمانی که یک توپ بزرگ را براي کودك پرت می  -1

  ودك فاصله داشته و براي این کار به او دو یا سه بار فرصت دهید؟متر از ک 5/1شما باید حدود 
  
  
  

      ____  

  خورد؟هاي سرسره باال رفته و سپس از باالي آن  سر میآیا کودك بدون اینکه کسی به او کمک کند، از پله -2
  
  
  
  

      ____  

  د و توپ را به طرف جلو و به سمت فردي کهبرآیا کودك در حالت ایستاده، بازویش را تا سطح شانه باال می  -3
  کند؟ (چنانچه توپ از دست کودك بیفتد، یا توپ را رهـا متري از او ایستاده است، پرتاب می 2در فاصله حدود  

  را عالمت بزنید.) "خیر"کند، یا توپ را بدون باال بردن دستش پرتاب کند، پاسخ 
  
  
  

      ____  

  یکبار و بدون اینکه تعادلش را از دست بدهد، با پاي راست یا پاي چپ خود لی لی کند؟ تواند حداقلآیا کودك می -4
  

  
  

    ____  

  تواند در حالت ایستاده و جفت پا، نیم متر به جلو بپرد؟ آیا کودك می  -5
  

      ____  

  یین گذاشتن پایش، آیا کودك بدون اینکه به چیزي یا جایی تکیه دهد و بدون از دست دادن تعادلش و پا -6
  ایستد؟ثانیه روي یک پا می 5حداقل به مدت 

  توانید براي این کــار دو یا سه بار به کودك فرصت دهید. قبل از اینکه به این سئوال پاسخ دهید، می 
  

      ____  

 ____ جمع کل   

        

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.     حیطه برقراري ارتباط



  

 
  

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  دهد؟اگر اسباب بازي موجود نبود، اي)را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار میتکه 6اي(پازل هآیا کودك قطعات یک اسباب بازي جورچین شش تک -1
  ر یک صفحه از یک مجله را که روي آن یک تصویر بزرگ است بردارید و آن را به شش قسمت ببرید. آیا کودك شما آنها را بطور صحیح کنار یکدیگ

  دهد؟قرا می

      ____  

  کند؟و بسته کردن قیچی، کاغذ را از وسط و تقریباً در یک خط صاف، قیچی میآیا کودك با باز  -2
  کند، حتماً مواظب باشید تا به خودش صدمه نرساند).اه کودك از قیچی استفاده میگ(هر

  
  

      ____  

  
ته او نباید کاغذ خود را بر روي این اشکال بگذارد کند؟ البآیا کودك بانگاه کردن به اشکال زیر، حداقل سه تا از آنها را روي یک ورق کاغذ رسم می -3

  تواند متفاوت باشد.اید، ولی اندازه آنها میکند، از نظر طرح باید مشابه اشکالی باشند که به اونشان دادهو آنها را کپی کند. آنچه کودك رسم می
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

____  

  تواند از لباس خودش یا لباس عروسک استفاده کند.نجام این کار، او میکند؟ براي اها را باز میآیا کودك دگمه یا دگمه  -4
  

  
  

    ____  

ها،بینی،دهان،گردن،مو،تنه،بازوها، کند: سر،چشمآیا کودك در کشیدن تصویر افراد یا تصویر آدمک، حداقل سه مورد از موارد زیر را رسم می -5
  ها،ران و یا پاها (کف پا)؟دست

  

      ____  

متر از خطوط سانتی 5/0کند؟(هنگام رنگ کردن یک تصویر نباید بیش از آمیزي یک تصویر، اکثراً داخل خطوط آن رنگ میآیا کودك هنگام رنگ -6
  تصویر بیرون برود.)

      ____  

 ____ جمع کل   

        

    هنوز نه  گاهی  بله  
آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد، سیاه(مشکی)، سفید یا  "چه رنگیه؟این "گوییددهید و میزمانی که یک شی را به کودك نشان می -1

  را عالمت بزنید. "بله"برد؟ تنها در صورتی که کودك نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاسخصورتی را نام می
  

      ____  

هاي کند کسی یا چیز دیگري است؟ براي مثال کودك ممکن است که به شکلوانمود می "ادا درآوردن"هاي دیگران و آیا کودك با پوشیدن لباس -2
  مختلفی لباس بپوشد و وانمود کند که یک مامان، بابا، برادر،خواهر،یایک حیوان یا موجود خیالی است.

  
  

      ____  

بشمارد؟هنگام پرسیدن این سئوال از کودك،  "ه،چهار،پنجیک،دو،س"تواند آنها را به ترتیب با گفتن،اگر پنج شی را مقابل کودك قرار دهید، آیا می -3
  نباید با اشاره کردن، انجام حرکت یا نام بردن به او کمک کنید.

  
  

      ____  

هره کند؟ سئوال را بدون استفاده از اشاره، حرکات چآیا به کوچکترین دایره اشاره می "دایره کدام است؟ کوچکترین"پرسید،زمانی که از کودك می -4
  یا نگاه کردن به کودچکترین دایره بپرسید؟

  
  
  
  
  
  

  
  

    ____  

گاهی را "شمارد پاسخ را بدون اشتباه می 12را عالمت بزنید. اگر تا  "بله"شمارد؟ اگر چنین است، پاسخرا بدون اشتباه می 15تا  1آیا کودك از  -5
  عالمت بزنید.

  
  
  

      ____  

را عالمت بزنید. اگر دو عدد از اعداد زیر را شناخت و اسم آنها  "بله"برد پاسخشناسد و نام میداند. اگر سه عدد زیر را میآیا کودك نام اعداد را می -6
  راعالمت بزنید. "گاهی"را گفت، پاسخ 

      ____ 
  

    
  
  
 

  
  
  

 جمع کل

 
 
 

  
____ 

 

        

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات ظریف

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 



 

  
  

  خیر   بله   
  تان خوب می شنود؟ کبنظر شما آیا کود-1

  ...............................................................................................................................اگر نه توضیح دهید..................
    

  زند؟بنظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می-2
  .............................................................................................اگر نه توضیح دهید....................................................

    

  فهمید؟ گوید، میآیا شما اکثراً آنچه را که کودکتان می-3
  ..............................................................اگر نه توضیح دهید ...................................................................................

    

  رود؟دود و از وسایل باال میرود ؟ میبه نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می -4
  ................................................................اگر نه توضیح دهید .................................................................................

    

  ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاء خانواده -5
  ...............................................................................اگر بله توضیح دهید ..................................................................

    

  آیا به نظر شما، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ -6
  ...............................................اگر بله توضیح دهید ..................................................................................................

    

  آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ -7
  .......................................اگر بله توضیح دهید ..........................................................................................................

    
  

 

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

کشد. بعنوان مثال با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از یک کاسه بزرگ و غذاخوري براي خودش غذا میآیا با استفاده از وسایل آشپزخانه  -1
  ریزد؟دارد و در ظرف خود میبرمی

  

     ____  

  کند؟مورد از موارد زیر را بازگو می 4آیا کودك حداقل   -2
  د) نام خانوادگی خودش                 الف) نام خودش                                               

  ب) سن خودش                                                                 ج) دختر یا پسر بودن خودش
  کندج) شهري که در آن زندگی می

  و) شماره تلفن خودش 
  داند، دایره بکشید.لطفاً دور مواردي راکه کودك می

  

      ____  

  کند؟شوید و با حوله خشک میکودك بدون کمک و به تنهایی، دست و صورتش را با استفاده از صابون می آیا -3
  

      ____  

گوید،این اسامی نباید شامل اسم برادر وخواهرها باشد. زمانی که این سئوال را از کودك هایش را به شما میآیا کودك اسم دو یا چند نفر از همبازي  -4
  ها یا دوستانش به او کمک کنید.نباید با گفتن اسم همبازيپرسید، می
  

  

  

    ____  

زند؟ البته شاید هنوز الزم باشد که بر هایش را مسواك میگذارد و تمام دندانآیا کودك بدون هیچ کمکی، خمیردندان را بر روي مسواك می  -5
  ید.مسواك زدن کودك نظارت کنید و دوباره دندانهایش را مسواك بزن

      ____  

  
  ها)هاي فشاري، معمولی، زیپآورد؟ (به استثناي دکمهپوشد یا در میهایش را میآیا کودك بدون هیچ کمکی، خودش لباس -6

 

  

 

  

 

  

 

____  

    

 جمع کل 

 
 
 

____ 

        

  مشاهده یا تجربه کرده اید. پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان  اجتماعی  –حیطه  شخصیتی 

   موارد کــلی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :
               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده: ....... ماه      / تاریخ تولد :      /      

  تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :
  کدملی سرپرست خانوار :                                                  کد ملی کودك :

                     روستا:          شهرستان :          استان :
  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل ماهگی 42

به چند نکتـه   ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  مهم زیر توجه فرمایید :

یت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجب یـا  پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعال -2
  ناراحت نشوید .

  ) بخش برقراري ارتبـاط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت )          1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در  -3
) بخش حرکات ظریف (که عمدتاً مربوط بـه حرکـات دسـت    3ت ) () بخش حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها اس2(

اجتمـاعی (کـه عمـدتاً مربـوط بـه       –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4ها و انگشتان است )  (
 وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. بخش اصلی 5هم در پایان » بخش کلی « فردي و رفتارهاي اجتماعی کودك است ). یک رفتارهاي

مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ، حتماً باید فعالیت مورد اشاره د رآن سوال را با کودك خود امتحان کنید و سپس به سوال در  -4
 پاسخ دهید . 

شته باشید که بایستی فقط یکـی از پاسـخ هـا  عالمـت زده     دارد . توجه دا» هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در  -5
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « شود . و در 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « سخ پا -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را  لی حاال به دلیل اینکـه فعالیـت پیشـ   توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است و -6
آیا کودك چهار دست و پا  مـی  « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است یاد گرفته است،

  را عالمت بزنید .» بلی « باز هم باید پاسخ اگرکودك شماقبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت »رود؟
پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب براي پاسخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و      -7

تکمیـل فرماییـد و هـر چـه زودتـر بـه        موقـع  انجام شود.پس پرسشنامه را به  تکامل او اقدام به موقع ردر صورت وجود کوچکترین اشکال د ثانیاً
 محلی که از آن تحویل گرفته اید ، بر گردانید .

پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شما و هم کودکتان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام        -8
 تکمیل پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري    کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مـورد  ی مشخص فرمایید که چه که بایستتوجه کنید  -9
 در پرسشنامه بنویسید . باالدارد و او است که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . اید،پرسشنامه را از آنجا دریافت کردهي کهپرسشنامه با شماره تلفن مرکزتپاسخ دادن به سواالدربروزهرگونه مشکلدرصورت -10

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده ماه بعد 6یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید  -11

1393 



  
  
 

    هنوز نه  گاهی  بله  

. آیا "کتاب را زیر صندلی بگذار"و  "کفش را روي میز بگذار"بدون اینکه از هرگونه اشاره یا حرکتی استفاده کنید، به کودك بگویید -1
  دهد؟او هر دو دستور را به طور صحیح انجام می

  

      ____  

شود یا چه چیزي اتفاق دهد که در هر تصویر چه کاري انجام میکند، آیا توضیح میزمانی که کودك به تصاویر کتاب نگاه می-2
  کنه؟توانید بپرسید، این سگ (یا بچه)چکار می) شما می"کنهگریه می"،"خورهمی"،"دوهمی"،"کنههاپ هاپ می"افتد؟ (براي مثالمی
  

      ____  

زیپ را تا نیمه بکشید،و از کودك  "رهببین این باال و پایین می"رود، و بگویید،به کودك نشان دهید که زیپ چگونه باال و پایین می -3
زیپ آیا کودك  "پایین"گوییدکشد و هر بار که می، آیا کودك زیپ را باال می"باال"گویید بخواهید تا آن را پایین بکشد. هر بار که می

  کشد؟را پایین می
  

      ____  

  گوید؟اش را میآیا در پاسخ نام و نام خانوادگی "اسمت چیه؟"پرسید زمانی که از کودك می -4
  

      ____  

کند اید، تکرار نکنید، آیا کودك از سه دستوري که ربطی به یکدیگر ندارند پیروي میاگر از اشاره استفاده نکنید و آنچه را که گفته -5
  . "(کف زدن)،به طرف در برو و بنشین"دست بزن"توانید سه دستور زیر را به کودك ارائه دهیدمثال، می

  

      ____  

شما هم "یا"یه اسباب بازي دارین که باهاش بازي کنم؟". "رممن دارم به اون پارك می"آیا کودك براي ساختن جمالت کاملی مثل  -6
  روم.)هایی مثل میدر فعل "می"،"آن"،"یک"کند؟ (براي مثال،استفاده میاز تمام کلمات الزم  "آیی؟می

      ____  

 ____ جمع کل  

        
  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  
  رود؟(پاي چپ روي یک پله است، و پاي راست رويآیا کودك با گذاشتن یک پا روي هر پله، از پلکان باال می  -1

  توانید در جاهایی که دارايدستش را به نرده یا دیوار بگیرد.(چنین امري را میپله بعدي است.) ممکن است که کودك 
  پلکان هستند، مثالً در پارك، یا در منزل مشاهده کنید.)

  
  

      ____  

  ؟ثانیه روي یک پایش بایستد 1به چیزي یا جایی تکیه دهد براي حدود آیا کودك بدون اینکه  -2
  
  
  
  

      ____  

  برد و توپ را به طرف جلو و به سمت فردي کهك در حالت ایستاده، بازویش را تا سطح شانه باال میآیا کود  -3
  کند؟ (چنانچه توپ از دست کودك بیفتد، یا توپ را رهـا متري از او ایستاده است، پرتاب می 2در فاصله حدود  

  ت بزنید.)را عالم "خیر"کند، یا توپ را بدون باال بردن دستش پرتاب کند، پاسخ 
  
  
  

      ____  

  ؟سانتی متر به جلو بپرد 15جفت پا، حداقل حدود تواند آیا کودك می -4
  
  
  
  

  
  

    ____  

  متر 5/1گیرد؟باید حدود کنید، آیا او آن را با هر دو دستش میزمانی که یک توپ را براي کودك پرت می  -5
  ؟ فرصت دهید ر دو یا سه بااز کودك فاصله داشته باشید و براي این کار به او 

  
  
  

      ____  

  ____        خورد؟هاي سرسره باال رفته و سپس از باالي آن سر میکسی به او کمک کند، از پلهآیا کودك بدون اینکه  -6

 ____ جمع کل   

        

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.     ه برقراري ارتباطحیط

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات درشت



  
  
  

 
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  اي مثل دایره شما بکشد.او بخواهید تا دایرهکنید، از بیند که یک دایره را رسم میپس از اینکه کودك می -1
  ؟کندکودك نباید دایره خودش را روي دایره شما بکشد. آیا اوبا کشیدن یک دایره از شما تقلید می

  

      ____  

  کنید، از او بخواهید خطیبیند که خطی را از یک طرف کاغذ به طرف دیگر آن رسم میپس از اینکه کودك می -2
  رسم کند. کودك نباید خط خودش را روي خط شما بکشد. آیا او با کشیدن یک خط در جهت افقی،  مثل خط شما

  کند؟از شما تقلید می
  

      ____  

  
  کند تا کاغذي را با قیچی مخصوص کودکان ببرد؟ الزم نیست که کودك حتماً کاغذ را ببرد، بلکهسعی میآیا کودك  -3

  توانید نحوه استفاده از قیچیدارد، قیچی را با دست دیگرش باز و بسته کند. (مینگه می باید در حالی که کاغذ رابایک دست
  کند، حتماً مواظب باشید، تا به خودش صدمه نرساند.)رابه کودك نشان دهید. هرگاه کودك ازقیچی استفاده می

  
  

      ____  

زرگسال، یعنی بین انگشت شست و سایر انگشتانش، هنگام نقاشی کردن، مداد یا خودکار را مانند یک بآیا کودك   -4
  رد؟می گی

  

  
  

    ____  

بازي موجود نبود، دهد؟ اگر اسباباي) را بطور صحیح کنار یکدیگر قرار میتکه 6اي (پازل بازي جورچین شش تکهقطعات یک اسبابآیا کودك  -5
ن را به شش قسمت ببرید. آیا کودك شما آنها را بطور صحیح کنار یکدیگر یک صفحه از یک مجله که روي آن یک تصویر بزرگ است بردارید و آ

  ؟دهدقرار می
  

      ____  

تواند شکلی مشابه آن را با استفاده از مداد یا مداد رنگی بر روي یک ورق کاغذ بکشد؟ (بدون اینکه کاغذ خود با نگاه کردن به شکل میآیا کودك  -6
کند، باید از نظر طرح مشابه شکلی باشد که به او نشان کند. آنچه کودك شما رسم میرا بر روي شکل بگذارد و کپی 

  تواند متفاوت باشد.)اید، ولی اندازه آن میداده

      ____  

 ____ جمع کل   

        

    هنوز نه  گاهی  بله  
  کودك در پاسخ،  آیا "این چیه؟"پرسید، کنید و از کودك خود میبه تصویر زیر اشاره میزمانی که  -1

  "دختر"،"مرد"،"پسر"،"آدم برقی"هایی مثل باشد؟ پاسخگوید که به معنی یک شخص میاي میکلمه
  صحیح هستند. لطفاً پاسخ کودك را در اینجا بنویسید: .............................................................. "بابا"و
  

      ____  

کند؟ نباید این اعداد را تکرار کنید در صورت اي تکرار می، آیا کودك همین دو عدد را با آن ترتیبی که گفته"بگوهفت، سه"، گوییدزمانی که می -2
را براي  "بله"کودك فقط باید یک جفت اعداد را به طور صحیح تکرار کند تا پاسخ  "هشت، دو"لزوم، دو عدد دیگر از اعداد را امتحان کنید و بگویید،

  ئوال عالمت بزنید.این س
  

      ____  

  توان با چند مکعب، جعبه، یا قوطی یک پل مشابه شکل مقابل ساخت.به کودك نشان دهید که چگونه می -3
  کند؟اید از کار شما تقلید میآیا او باساختن چیزي مشابه آنچه شما درست کرده

  

      ____  

کند؟ شما نباید این اعداد را تکرار کنید اي تکرار میا کودك همین سه عدد را با آن ترتیبی که گفته، آی"بگوپنج، هشت، سه"گویید، زمانی که می  -4
کودك فقط باید یک مجموعه را به طور صحیح تکرار کند تا پاسخ  "شش، نه، هفت"در صورت لزوم، دو عدد دیگر از اعداد را امتحان کنید و بگویید،

  نید.را براي این سئوال عالمت بز "بله"
  

  
  

    ____  

کند؟ سئوال را بدون استفاده از اشاره، حرکات آیا به کودچکترین دایره اشاره می "کوچکترین دایره کدام است؟"پرسید، زمانی که از کودك می -5
  چهره یا نگاه کردن به کودچکترین دایره بپرسید؟

  
  

  

      ____  

هاي کند کسی یا چیز دیگري است؟ براي مثال، کودك ممکن است به شکلدرآوردن وانمود می "ادا"هاي دیگران و با پوشیدن لباسآیا کودك  -6
  مختلفی لباس بپوشد و وانمود کند که یک مامان ، بابا، خواهر، یا یک حیوان یا موجود خیالی است.

      ____ 
  

    
  
  

 

  
  
  

 جمع کل

 
 
 

 

        

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات ظریف

  درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید. پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را  حیطه حل مسئله 



  
 

  
  
  

  خیر   بله   

  تان خوب می شنود؟ کبنظر شما آیا کود-1

  ..............................توضیح دهید...................................................................................................................اگر نه 

    

  زند؟بنظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می-2

  .........................................................................................................................اگر نه توضیح دهید........................

    

  فهمید؟ گوید، میآیا شما اکثراً آنچه را که کودکتان می-3

  ..........................................................................................اگر نه توضیح دهید .......................................................

    

  رود؟دود و از وسایل باال میرود ؟ میبه نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می -4

  ............................................................................................اگر نه توضیح دهید .....................................................

    

  ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاء خانواده -5

  ...........................................................................................................اگر بله توضیح دهید ......................................

    

  آیا به نظر شما، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ -6

  ...........................................................................اگر بله توضیح دهید ......................................................................

    

  آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ -7

  .......................................اگر بله توضیح دهید ..........................................................................................................

    

  

 

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ؟کندیا اسم خودش را بیان می "من"گوید آیا در پاسخ می "توي آینه کیه؟"پرسید،کند و مینه نگاه میزمانی که کودك به آی -1
  

      ____  

  پوشد؟پالتو، ژاکت یا پیراهن خودش را بدون کمک میآیا   -2
  

      ____  

  ؟دهدحیحی به این پرسش میآیا پاسخ ص "تو دختر هستی یا پسر؟"با استفاده از عین این کلمات ، از او بپرسید، -3
  

      ____  

  ماند؟زمانی که یک کودك یا بزرگسال دیگر در نوبت است، او نیز نوبت را رعایت کرده و منتظر نوبتش میآیا   -4
  

  

  

    ____  

  ق بزرگ ماست را از یکمثال با استفاده از یک قاشکشد. بعنوان با استفاده از وسایل آشپزخانه و غذاخوري براي خودش غذا میآیا   -5
  ریزد؟دارد و در ظرف خود میکاسه برمی

      ____  

  
  کند؟بدون کمک و به تنهایی، دست و صورتش را با آب و صابون شسته و با حوله خشک میآیا  -6

 

  

 

  

 

  

 

____  

    

  

 جمع کل

 
 
 

____ 

        

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی  –حیطه  شخصیتی 

   موارد کــلی
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  تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :
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                     روستا:          شهرستان :          استان :
  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل ماهگی 36

به چنـد نکتـه    ASQم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه که امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مه، اکنون  پدر و مادر گرامی
  مهم زیر توجه فرمایید :

پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از ایـن موضـوع متعجـب یـا      -1
  ناراحت نشوید .

  ) بخـش برقـراري ارتبـاط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت )            1بخش اصلی طراحی شده انـد : (  5سواالت براي  هر سن در  -2
) بخش حرکات ظریف (که عمدتاً مربوط بـه حرکـات دسـت هـا و     3) بخش حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (2(

اجتماعی (کـه عمـدتاً مربـوط بـه رفتارهـاي       –) بخش شخصی 5مربوط به درك مفاهیم  است ) و ( ) بخش  حل مسئله (که عمدتا4ًانگشتان است )  (
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « فردي و رفتارهاي اجتماعی کودك است ). یک 

لیت مورد اشاره د رآن سوال را با کودك خود امتحان کنید و سـپس بـه سـوال    مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ، حتماً باید فعادر  -3
 پاسخ دهید . 

دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شود » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در  -4
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « . و در 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه   «پاسخ  -

رفته تـري را یـاد   توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیش -5
» آیا کودك چهار دسـت و پـا  مـی رود ؟    « دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی گرفته است،

  را عالمت بزنید .» بلی « اگر کودك شما قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
 همیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه نگـذرد و ثانیـاً  پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار ا -6

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر بـه محلـی کـه از     انجام شود.پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع ردر صورت وجود کوچکترین اشکال د
 آن تحویل گرفته اید ، بر گردانید .

پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام           -7
 تکمیل پرسشنامه آماده بازي باشد .

کودك اطالعات بیشتري دارد د کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مورکه بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید  -8
 در پرسشنامه بنویسید . باالو او است که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 س بگیرید .تما ایدنامه را از آنجا دریافت کردهي که پرسشدادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکزمشکل درپاسخبروزهرگونهدرصورت -9

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد 6یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید  -10

١٣٩٣ 



  
  
 

    هنوز نه  گاهی  بله  

ها و غیره، اشاره کند،آیا حداقل هفت عضو بدن را بطور صحیح نشان خواهیدتا به بینی، چشمها،مو،پاها،گوشزمانی که از کودك می -1
  تواند به اعضاي بدن خودش، شما، یا یک عروسک اشاره کند)ام این کار او میدهد؟(در انجمی
  

      ____  

  برد؟ لطفاً یک نمونه از این جمالت را بنویسید: ...................................آیا کودك جمالتی را که شامل سه یا چهار کلمه هستند بکار می-2
  

      ____  

. آیا "کتاب را زیر صندلی بگذار"و  "کفش را روي میز بگذار"ونه اشاره یا حرکتی استفاده کنید، به کودك بگوییدبدون اینکه از هرگ -3
  دهد؟او هر دو دستور را به طور صحیح انجام می

  

      ____  

د یا چه چیزي اتفاق شودهد که در هر تصویر چه کاري انجام میکند، آیا توضیح میزمانی که کودك به تصاویر کتاب نگاه می -4
  کنه؟توانید بپرسید، این سگ (یا بچه)چکار می) شما می"کنهگریه می"،"خورهمی"،"دوهمی"،"کنههاپ هاپ می"افتد؟ (براي مثالمی
  

      ____  

نیمه بکشید،و از کودك زیپ را تا  "رهببین این باال و پایین می"رود، و بگویید،به کودك نشان دهید که زیپ چگونه باال و پایین می -5
آیا کودك زیپ  "پایین"گوییدکشد و هر بار که می، آیا کودك زیپ را باال می"باال"گویید بخواهید تا آن را پایین بکشد. هر بار که می

  کشد؟ را پایین می
  

      ____  

  ____        گوید؟یاش را مآیا در پاسخ نام و نام خانوادگی "اسمت چیه؟"پرسید زمانی که از کودك می -6

 ____ جمع کل  

        
  
  
  

  

    هنوز نه  گاهی  بله  
  تواند آیا کودك بدون اینکه به چیزي یا جایی تکیه دهد، می  -1

  ؟با پرت کردن پایش به سمت جلو به توپ ضربه بزند
  
  

      ____  

  پرد؟آیا کودك جفت پا می -2
  
  
  
  

      ____  

  رود؟(پاي چپ روي یک پله است، پا روي هر پله، از پلکان باال میآیا کودك با گذاشتن یک    -3
  و پاي راست رویپله بعدي است.) ممکن است که کودك دستش را به نرده یا دیوار بگیرد.(چنین امري

  پلکان هستند، مثالً در پارك، یا در منزل مشاهده کنید.) توانید در جاهایی که دارايرا می 
  
  
  

      ____  

  ؟می ایستدثانیه روي یک پایش  1آیا کودك بدون اینکه به چیزي یا جایی تکیه دهد براي حدود   -4
  
  
  
  

  
  

    ____  

  برد و توپ را به طرف جلو و به ســـمت آیا کودك در حالت ایستاده، بازویش را تا سطح شانه باال می   -5
  کند؟ (چنانچه توپ از دست کودك بیفتد،میمتري از او ایستاده است، پرتاب  2فردي که  در فاصله حدود 

   را عالمت بزنید.) "خیر"یا توپ را رهـا کند، یا توپ را بدون باال بردن دستش پرتاب کند، پاسخ  
  
  
  

      ____  

  ____        ؟سانتی متر به جلو بپرد 15تواند جفت پا حداقل حدود میآیا کودك  -6

 ____ جمع کل   

        

  یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده      حیطه برقراري ارتباط

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات درشت



  
  
  

 
  

  

    هنوز نه  هیگا  بله  

کنید، از او بیند که با مداد یا خودکار خطی از باالي کاغذ به طرف پایین رسم میپس از اینکه کودك می -1
بخواهید خطی مثل خط شما رسم کند. کودك نباید خط خودش را روي خط شما بکشد. آیا او با کشیدن یک 

  ؟کندخط در جهت عمودي، از شما تقلید می
  

      ____  

  کند؟بند کفش را از میان یک مهره یا سوازخ بند کفش رد میآیا کودك  -2
  

      ____  

اي مثل دایره شما بکشد. کودك نباید دایره خودش را روي دایره شما کنید، از او بخواهید تا دایرهبیند که یک دایره رسم میپس از اینکه کودك می -3
  کند؟لید میبکشد. آیا او با کشیدن یک دایره از شما تق

  
  

      ____  

کنید، از او بخواهید خطی مثل خط شما رسم کند. کودك بیند که خطی را از یک طرف کاغذ به طرف دیگر آن رسم میپس از اینکه کودك می  -4
  کند؟نباید خط خودش را روي خط شما بکشد. آیا او باکشیدن یک خط در جهت افقی، از شما تقلید می

  
  
  

  
  

    ____  

  کند تا کاغذي را با قیچی مخصوص کودکان ببرد؟الزم نیست که کودك سعی میآیا کودك  -5
  دارد،قیچی را با دست دیگرشه کاغذ را بایک دست نگه میحتماً کاغذ را ببرد، بلکه باید در حالی ک

  قیچی استفاده توانید نحوه استفاده از قیچی را به کودك نشان دهید. هرگاه کودك از بازوبسته کند. (می 
  کند، حتماً مواظب باشید، تابه خودش صدمه نرساند.)می
  

      ____  

  نقاشی کردن، مداد یا خودکار را مانند یک بزرگسال، یعنی بین انگشت شست و سایر آیا کودك هنگام  -6
  گیرد؟انگشتانش، می

      ____  

 ____ جمع کل   

        

    هنوز نه  گاهی  بله  
  بیند، چگونه چهارشی مثل چهارمکعب یا ماشین را در یک ردیف پشت که کودك میدرحالی  -1

  چهارشی رادریک ردیف در کنار یکدیگر قرار میدهد؟کارراتقلیدکردهدهید،آیا او اینسرهم قرار می
  کنید).هانیزاستفادهبازيکوچک،یاسایراسبابهاينخ،جعبههايتوانیدازقرقره(می

  

      ____  

  ایستد؟اي را پیدا کرده و بر روي آن میرسد،آیا براي رسیدن به آن، صندلی،چهارپایه، یاجعبهکودك چیزي را بخواهد که دستش به آن نمی اگر -2
      

      ____  

  ايآیاکودك درپاسخ کلمه"چیه؟این"پرسید،کنید و از کودك میزمانی که به تصویر زیر اشاره می -3
  صحیح هستند. "بابا"و"دختر"،"آدم برقی"هاي مثل باشد؟ پاسخخص میگویدکه به معنی یک شمی 

  ..... لطفاً پاسخ کودك را در اینجا بنویسید: ........................................................................................
  
  
  

      ____  

اید تکرار می کند؟ نباید این اعداد را تکرار کنید در صورت و عدد را با آن ترتیبی که گفتهآیاکودك همین د "بگوهفت،سه،"گوییدمیزمانی که  -4
را براي "بله".کودك فقط باید یک جفت اعداد را به طور صحیح تکرار کند تا پاسخ "هشت،دو"لزوم، دو عدد دیگر از اعداد را امتحان کنیدو بگویید،

  این سئوال عالمت بزنید.
  

  
  

    ____  

  توان با چند مکعب، جعبه،یا قوطی یک پل مشابه شکلبه کودك نشان دهید که چگونه می -5
  کند؟اید از کار شما تقلید میمقابل ساخت. آیا او باساختن چیزي مشابه آنچه شما درست کرده 

  
  

      ____  

که گفته اید تکرار می کند ؟ نباید این اعداد را تکرار کنید. در  آیا کودك همین سه عدد را با آن ترتیبی "بگو پنج،هشت،سه"زمانی که می گویید،  -6
 "بله"، کودك فقط باید یک مجموعه را به طور صحیح تکرار کند تا پاسخ "بگو شش، نه، هفت"صورت لزوم ، سه عدد دیگر را امتحان کنید و بگویید،

  .را براي این سوال عالمت بزنید

      ____ 
  

  
  
  

  
 

  
 جمع کل

 
____ 

 

  
  
  

      

  د که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوی  حیطه حرکات ظریف

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 



  
  
 

  
  
  

  خیر   بله   

  تان خوب می شنود؟ کبنظر شما آیا کود-1

  .....................................اگر نه توضیح دهید............................................................................................................

    

  زند؟شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف میبنظر -2

  .....................................اگر نه توضیح دهید............................................................................................................

    

  فهمید؟ ید، میگوآیا شما اکثراً آنچه را که کودکتان می-3

  ......................................اگر نه توضیح دهید ...........................................................................................................

    

  رود؟ایل باال میدود و از وسرود ؟ میبه نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می -4

  ......................................اگر نه توضیح دهید ...........................................................................................................

    

  ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاء خانواده -5

  .......................................اگر بله توضیح دهید ..........................................................................................................

    

  آیا به نظر شما، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ -6

  ......................................گر بله توضیح دهید ...........................................................................................................ا

    

  آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ -7

  ........................................................................................................................اگر بله توضیح دهید .........................

    

  

 

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ؟خورد (اگر چه ممکن است مقداري از غذار بریزد)خودش با قاشق غذا میآیا  -1
  

      ____  

اش را به بازيراند و اگر اسبابدهد و آنها را دور وسایل مختلف میهایی مثل گاري، کالسکه یا کامیون کوچک را هل میبازياسبابآیا کودك   -2
  کشد؟اي برد که امکان دور زدن نبود، آن را از آنجا عقب عقب بیرون میگوشه

  

      ____  

  کند؟یا اسم خودش را بیان می "من"ید گوآیا در پاسخ می "؟توي آینه کیه"د، یپرسکند و میزمانی که کودك به آینه نگاه می -3
  

      ____  

  پوشد؟ک میپالتو، ژاکت یا پیراهن خودش را بدون کمآیا   -4
  

  

  

    ____  

  ____        دهد.آیا پاسخ صحیحی به این پرسش می "تودختر هستی یا پسر؟"با استفاده از عین این کلمات، از او بپرسید،   -5

  
  ماند؟آیا زمانی که یک کودك یا بزرگسال دیگر در نوبت است، او نیز نوبت را رعایت کرده و منتظر نوبتش می  -6

 

  

 

  

 

  

 

____  

    

  

 جمع کل

 
 

____ 

        

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی  –یطه  شخصیتی ح

   موارد کــلی
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   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل ماهگی 33

به چند نکتـه   ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  مهم زیر توجه فرمایید :

در آن را انجام دهد . از این موضـوع متعجـب یـا    پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره  -1
  ناراحت نشوید .

  ) بخـش برقـراري ارتبـاط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت )            1بخش اصلی طراحی شده انـد : (  5سواالت براي  هر سن در  -2
ات ظریف (که عمدتاً مربوط به حرکـات دسـت هـا و    ) بخش حرک3) بخش حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (2(

اجتماعی (کـه عمـدتاً مربـوط بـه رفتارهـاي       –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4انگشتان است )  (
 واالت آن عمومی هستند.بخش اصلی وجود دارد که س 5هم در پایان » بخش کلی « فردي و رفتارهاي اجتماعی کودك است ). یک 

مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ، حتماً باید فعالیت مورد اشاره د رآن سوال را با کودك خود امتحان کنید و سپس بـه سـوال   در  -3
 پاسخ دهید . 

که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شود  دارد . توجه داشته باشید» هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در  -4
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « . و در 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .»   گاهی« پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تري را یـاد   به دلیل اینکه فعالیت پیشتوجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال -5
» آیا کودك چهار دست و پـا  مـی رود ؟   « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است گرفته است،

  را عالمت بزنید .» بلی « از هم باید پاسخ اگر کودك شما قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت ب
 ثانیـاً پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه نگذرد و  -6

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر بـه محلـی کـه از     ه موقع انجام شود.پس پرسشنامه را ب تکامل او اقدام به موقع ردر صورت وجود کوچکترین اشکال د
 آن تحویل گرفته اید ، بر گردانید .

پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام           -7
 تکمیل پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري    کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی اسـت کـه در مـورد    که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید  -8
 در پرسشنامه بنویسید . باالدارد و او است که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . ایدنامه را از آنجا دریافت کردهي که پرسشدن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکزدامشکل درپاسخبروزهرگونهدرصورت -9

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  3یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید  -10
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    هنوز نه  گاهی  بله  

ها و غیره، اشاره کند،آیا حداقل هفت عضو بدن را بطور صحیح نشان ا،مو،پاها،گوشخواهیدتا به بینی، چشمهزمانی که از کودك می -1
  تواند به اعضاي بدن خودش، شما، یا یک عروسک اشاره کند)دهد؟(در انجام این کار او میمی
  

      ____  

  ن جمالت را بنویسید: ...................................برد؟ لطفاً یک نمونه از ایآیا کودك جمالتی را که شامل سه یا چهار کلمه هستند بکار می-2
  

      ____  

. آیا "کتاب را زیر صندلی بگذار"و  "کفش را روي میز بگذار"بدون اینکه از هرگونه اشاره یا حرکتی استفاده کنید، به کودك بگویید -3
  دهد؟او هر دو دستور را به طور صحیح انجام می

  

      ____  

شود یا چه چیزي اتفاق دهد که در هر تصویر چه کاري انجام میکند، آیا توضیح میی که کودك به تصاویر کتاب نگاه میزمان -4
  کنه؟توانید بپرسید، این سگ (یا بچه)چکار می) شما می"کنهگریه می"،"خورهمی"،"دوهمی"،"کنههاپ هاپ می"افتد؟ (براي مثالمی
  

      ____  

زیپ را تا نیمه بکشید،و از کودك  "رهببین این باال و پایین می"رود، و بگویید،دهید که زیپ چگونه باال و پایین می به کودك نشان -5
آیا کودك زیپ  "پایین"گوییدکشد و هر بار که می، آیا کودك زیپ را باال می"باال"گویید بخواهید تا آن را پایین بکشد. هر بار که می

  کشد؟ را پایین می
  

      ____  

  ____        گوید؟اش را میآیا در پاسخ نام و نام خانوادگی "اسمت چیه؟"پرسید زمانی که از کودك می -6

 ____ جمع کل  

        
  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  تواند بدون اینکه دود و مینسبتاً خوب میآیا کودك   -1
  ؟به چیزي برخورد کند یا بیفتد دویدنش را متوقف سازد

 
 
  

      ____  

  تواند آیا کودك بدون اینکه به چیزي یا جایی تکیه دهد، می -2
  با پرت کردن پایش به سمت جلو به توپ ضربه بزند؟

 
 
 
  

      ____  

  پرد؟آیا کودك جفت پا می    -3
 
 
 
  

      ____  

  روي یک پله است،  رود؟(پاي چپآیا کودك با گذاشتن یک پا روي هر پله، از پلکان باال می   -4
  پله بعدي است.) ممکن است که کودك دستش را به نرده یا دیوار بگیرد.(چنین امري و پاي راست روي

  پلکان هستند، مثالً در پارك، یا در منزل مشاهده کنید.) توانید در جاهایی که دارايرا می 
 
 
 
  

  
  

    ____  

   ؟ می ایستدثانیه روي یک پایش  1یه دهد براي حدود آیا کودك بدون اینکه به چیزي یا جایی تک    -5
  
  

      ____  

  برد و توپ را به طرف جلو و به ســـمت آیا کودك در حالت ایستاده، بازویش را تا سطح شانه باال می  -6
  کند؟ (چنانچه توپ از دست کودك بیفتد،متري از او ایستاده است، پرتاب می 2فردي که  در فاصله حدود 

  را عالمت بزنید.) "خیر"یا توپ را رهـا کند، یا توپ را بدون باال بردن دستش پرتاب کند، پاسخ  

      ____  

  
  

 ____ جمع کل 

        

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.     حیطه برقراري ارتباط

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات درشت



  
  
  

 
  

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

ی مثل خط شما رسم کند. کنید، از او بخواهید خطبیند که با مداد یا خودکار خطی از باالي کاغذ به طرف پایین رسم میپس از اینکه کودك می -1
  کند؟کودك نباید خط خودش را روي خط شما بکشد. آیا او با کشیدن یک خط در جهت عمودي، از شما تقلید می

  
  

      ____  

  کند؟خ بند کفش رد مید کفش را از میان یک مهره یا سوراآیا کودك بن -2
  

      ____  

  کنید، ک طرف کاغذ به طرف دیگر آن رسم میبیند که خطی را از یپس از اینکه کودك می  -3
  از او بخواهید خطی مثل خط شما رسم کند. کودك نباید خط خودش را روي خط شما بکشد. آیا

  کند؟او باکشیدن یک خط در جهت افقی، از شما تقلید می 
  

      ____  

  اي مثل دایره شما بکشد.تا دایره کنید، از او بخواهیدبیند که یک دایره رسم میپس از اینکه کودك می   -4
  کند؟کودك نباید دایره خودش را روي دایره شما بکشد. آیا او با کشیدن یک دایره از شما تقلید می

  

  
  

    ____  

  زند؟آیا کودك صفحات کتاب را یکی یکی ورق می -5
  

    

      ____  

  ببرد؟الزم نیست که کودك  کند تا کاغذي را با قیچی مخصوص کودکانآیا کودك سعی می  -6
  دارد،قیچی را با دست دیگرشحتماً کاغذ را ببرد، بلکه باید در حالی که کاغذ را بایک دست نگه می

  توانید نحوه استفاده از قیچی را به کودك نشان دهید. هرگاه کودك از قیچی استفاده بازوبسته کند. (می 
  رساند.)کند، حتماً مواظب باشید، تابه خودش صدمه نمی

      ____  

 ____ جمع کل   

        

    هنوز نه  گاهی  بله  
  (اسم کودك را بکارببرید)."............ کو؟ "کند، از او بپرسید،زمانی که کودك در آینه نگاه می -1

  کند؟آیا کودك به تصویر خودش در آینه اشاره می
  
  
  

      ____  

  دهید،سرهم قرار می تچهارمکعب یاماشین را در یک ردیف پش بیند، چهارشی مثلدر حالی که کودك می -2
  هاي نختوانید از قرقرهدهد؟(میآیا این کار را تقلید کرده و چهارشی را در یک ردیف در کنار یکدیگرقرارمی

  ها نیز استفاده کنید).بازيهاي کوچک، یا سایر اسبابجعبه
      

      ____  

  اي را رسد آیا براي رسیدن به آن، صندلی، چهارپایه،یاجعبهه دستش به آن نمیاگر کودك چیزي را بخواهد ک -3
   ایستد؟پیدا کرده و برروي آن می

  

      ____  

باشد؟ ص میگویدکه به معنی یک شخاي میآیا کودك در پاسخ کلمه"این چیه؟"پرسیدکنید و از کودك میبه تصویر زیر اشاره میزمانی که  -4
  صحیح هستند. لطفاً پاسخ کودك را در اینجا بنویسید. ................................................................"بابا"و"دختر"،"مرد"،"پسر"،"یآدم برف"لهایی مثپاسخ

  

  
  

    ____  

د؟نباید این اعداد را تکرار کنید در صورت لزوم، کناید تکرار میآیا کودك همین دو عدد را باآن ترتیبی که گفته"بگوهفت،سه"گویید،زمانی که می -5
را براي این  "بله". کودك فقط باید یک جفت اعداد را به طور صحیح تکرار کند تا پاسخ "هشت،دو"دو عدد دیگر از اعداد را امتحان کنید و بگویید،

  سئوال عالمت بزنید.
  

      ____  

توانید براي گوید که چه چیزي رسم کرده است؟ میکند، آیا به شما میساده را رسم می،حتی یک خط خطی "تصویر"پس از اینکه کودك یک  -6
  ؟"این چیه"یابپرسید"برام بگوچی کشیدي"ترغیب کودك، بگویید

      ____ 
  

  
  
  

  
   

 جمع کل

  
  

____ 
 

  
  

      

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  ت ظریفحیطه حرکا

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 



  
 

  
  
  

  خیر   بله   

  تان خوب می شنود؟ کبنظر شما آیا کود-1

  .....................................اگر نه توضیح دهید............................................................................................................

    

  زند؟بنظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می-2

  ................................................................................................................................اگر نه توضیح دهید.................

    

  فهمید؟ گوید، میآیا شما اکثراً آنچه را که کودکتان می-3

  .................................................................................................اگر نه توضیح دهید ................................................

    

  رود؟دود و از وسایل باال میرود ؟ میبه نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می -4

  ...................................................................................................اگر نه توضیح دهید ..............................................

    

  ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاء خانواده -5

  ..................................................................................................................اگر بله توضیح دهید ...............................

    

  آیا به نظر شما، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ -6

  ..................................................................................اگر بله توضیح دهید ...............................................................

    

  آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ -7

  .......................................اگر بله توضیح دهید ..........................................................................................................

    

  

 

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  بریزد)؟ ار از غذاخورد (اگر چه ممکن است مقداري آیا خودش با قاشق غذا می -1
  

      ____  

اش را به بازيراند و اگر اسبابدهد و آنها را دور وسایل مختلف میهایی مثل گاري، کالسکه یا کامیون کوچک را هل میبازيآیا کودك اسباب  -2
  کشد؟اي برد که امکان دور زدن نبود، آن را از آنجا عقب عقب بیرون میگوشه

  

      ____  

  پوشد؟پالتو، ژاکت یا پیراهن خودش را بدون کمک می آیا  -3
  

      ____  

  کشد؟کنید، آیا شلوارش را کامالً باال میهاي شلواري که تنگ نیست میپس از اینکه پاهاي کودك را داخل پاچه  -4
  

  

  

    ____  

  ____        کندیا اسم خودش را بیان می "من"گو.ید پاسخ میآیا در  "توي آینه کیه؟"، کند و می پرسیدودك به آینه نگاه میزمانی که ک   -5

  
  دهد.آیا پاسخ صحیحی به این پرسش می "تودختر هستی یا پسر؟"با استفاده از عین این کلمات، از او بپرسید،   -6

 

  

 

  

 

  

 

____  

    

  

 جمع کل

 
 

  

____ 

        

  فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر   اجتماعی  –حیطه  شخصیتی 

   موارد کــلی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :
               نام تکمیل کننده :      شده: ....... ماه سن اصالح      تاریخ تولد :      /       /

    تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :
    کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :

                     روستا:          شهرستان :          استان :
  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل ماهگی   6

به چند نکته مهم  ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  در و مادر گرامیپ
  یید :زیر توجه فرما

. از این موضوع متعجب یـا ناراحـت    پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد-1   
  نشوید .

) بخـش  2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در -2  
  مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت )         ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً 3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعی   –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4( 
 تند.بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هس 5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

اسـخ  مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ، حتماً باید فعالیت مورد اشاره د رآن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پ    در -3  
 دهید . 

« در  وـود .یکی از پاسخ ها  عالمت زده شدارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است . به معنی این» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    ه فعالیت پیشـ توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینک-5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است است،

  را عالمت بزنید .» بلی « خ قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاس
در  ثانیـاً پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسـب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و        -6  

فرمایید و هر چه زودتر بـه محلـی کـه از آن تحویـل      تکمیل انجام شود.پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 گرفته اید ، بر گردانید .

میـل  پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تک         -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است کـه در مـورد   شخص فرمایید که چه که بایستی متوجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالاست که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید .ي که پرسش نامه را از آنجا دریافت کرده اید ، الت پرسشنامه با شماره تلفن مرکزگونه مشکل در پاسخ دادن به سوادرصورت بروزهر-9  

  تکمیل نمایید.  ماه بعد از مرکز دریافت کرده ، 2یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  
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    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____           آیا کودك جیغ می زند ؟-1

  ____        خرخر را در می آورد؟قرقر یا مثل زمانی که کودك با صداي خودش بازي می کند ، آیا از خودش صداهاي کلفت یا حلقی -2

  ____        زمانی که خارج از دید کودك هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟ -3

  ____        زمانی که صداي بلندي می آید ، آیا کودك برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟ -4

  ____        را از خودش در می آورد؟ » با «  ،» گا «،»دا«آیا کودك صداهایی مانند  -5

  ____        اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید ، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟ -6

  ___جمع کل   

   
  

    

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        ي که بتواند آنها را ببیند ، باال می آورد؟ درحالی که کودك به پشت خوابیده است ، آیا پاهایش را تا حد -1

  ____        زمانی که کودك روي شکمش خوابیده است ، آیا دست هایش را از آرنج صاف کرده و سینه اش را کامالً از کف زمین باال می آورد؟ -2

  ____        یر تنه اش بیرون می کشد ؟آیا کودك از حالت خوابیده به پشت ، روي شکم غلت زده و دست هایش را از ز -3

زمانی که کودك را روي زمین می نشانید آیا از دست  هایش به عنوان تکیه گاه استفاده می کند ؟(اگر پیش از این خودش بدون تکیه  -4

  دادن به دست هایش ، صاف می نشسته است ، پاسخ بله را عالمت بزنید؟

  

  

  

  

  

    ____  

  ودك را صرفاً براي حفظ تعادل وي بگیرید،آیا در حالی که ایستاده است ، وزنش را روي پاهایش تحمل می کند؟اگر هر دو دست ک -5
  
  
  
  

      ____  

  آیا کودك با قرار گرفتن روي دست ها و زانوهایش ، به حالت چهار دست و پا درمی آید؟ -6
  

      ____  

  
  
  

    
 ___جمع کل 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

  .درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را     حیطه برقراري ارتباط



 
 
  

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

هرگاه یک اسباب بازي را درمقابل کودك نگاه می دارید، آیا آنرا می گیرد؟و به آن نگاه می کند ، به دو طرف حرکت می دهد ، یا براي  -1
  حدود یک دقیقه آن را در دهانش گذاشته و می جود؟ 

      ____  

  ____        می گیرد؟آیا کودك هم زمان هر دو دستش را به سمت اسباب بازي دراز می کند و یا آن را  -2

آیا کودك دستش را به سمت چیزي به اندازه نخود یا لوبیا دراز میکند و به آن دست می زند( اگر پیش از این نیز چیزي به انـدازه آن بر  -3
  را عالمت بزنید). "بله  "می داشته ، پاسخ 

  
  
  

      ____  

را در کف دستش به نحوي که انگشتانش دور آن هستند ، نگاه آیاکودك اسباب بازي کوچکی را بر می دارد ، و آن  -4
  می دارد؟ 

  
  
  

  
  

    ____  

آیا کودك سعی می کند تا چیزي به اندازه نخود یا لوبیا را با حرکات انگشت شست خود همراه سایرا نگشتانش ( مطابق شکل) چنگ بزند  -5
را عالمت  "بله  "نیز خودش چیزي به اندازه نخود یا لوبیا را بر می داشته پاسخ  هر چند که ممکن است نتواند آنرا بردارد؟(اگر پیش از این

  بزنید).
  
  

      ____  

  آیا کودك بیشتر با یک دست شیء کوچک را بر می دارد؟ -6
  

      ____  

  
  
  

    
 ___جمع کل         

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        ا هر دو دستش را به سمت آن دراز می کند؟زمانی که یک اسباب بازي مقابل کودك است ،آی -1

زمانی که به پشت خوابیده است ،آیا براي پیدا کردن اسباب بازي اي که انداخته است سرش را می چرخاند ؟( اگر پیش از این نیز خودش  -2
  را عالمت بزنید ). "بله  "اسباب بازي را بر می داشته پاسخ 

      ____  

  ____        به پشت خوابیده است،آیا براي برداشتن اسباب بازي که انداخته است درصورتی که بتواند آن را ببیند ، تالش می کند؟زمانی که  -3

  آیا کودك در اغلب موارد اسباب بازي ها را بر می دارد و به دهانش می برد؟-4
  
  

  
  

    ____  

  ____        می دهد؟آیا کودك اسباب بازي را از یک دست به دست دیگرش  -5

  
  
  
  آیا کودك با کوبیدن یک اسباب بازي بر روي زمین یا میز ، بازي می کند؟ -6

 

  
  
 

  

 

  
  
 

  

  
  
 

 

  

 
 
 
 
____  

      
  

  ___       جمع کل 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات ظریف

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  یطه حل مسئله ح



 

  
  
  

  خیر   بله   

      ..........................................................آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید................................................................................... بنظر شما-1

      ید................................................................................................................آیا کودك از دو دست خود در یک حد استفاده می کند ؟ اگر نه توضیح ده-2

زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ، آیا در اکثر مواقع روي کف پاهایش می ایستد؟ اگر نه توضیح دهید -3

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

    

یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگربله توضیح دهید  آیا سابقه ناشنوایی و -4

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

    

      ..................................................................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله توضیح دهید....................................................... -5

      ..............................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید................................................................... -6

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  دش غان و غون می کند ؟زمانی که کودك شما روبروي یک آینه بزرگ قرار می گیرد ، آیا به خودش لبخند می زند یا با خو-1
  
  
  

      ____  

فراد آیا کودك در برخورد با افراد غریبه رفتاري متفاوت از رفتاري که با شما و سایر افراد آشنا دارد ، نشان می دهد ؟ ( واکنش در مقابل ا -2
  ه ، اخم کردن ، کناره جویی ، یا گریه کردن باشد ) .ن غریبه ممکن است شامل خیره شد

      ____  

  در حالی که کودك به پشت خوابیده است ، آیا با گرفتن پایش بازي  می کند ؟-3
  
  
  

      ____  

زمانی که کودك در مقابل آینه بزرگ قرار  می گیرد ، آیا دستش را براي کشیدن یا زدن روي آینه دراز می -4
  کند؟

  
  
  
  

  
  

    ____  

  ____        پایش را به دهانش می برد؟در حالی که کودك به پشت خوابیده ، آیا  -5

  
آیا کودك براي گرفتن اسباب بازي اي که دور از دسترس اوست تالش می کند ؟ ( او ممکن است براي گرفتن آن ، غلت بزند ، روي  -6

  شکم خود بچرخد یا چهار دست و پا برود).

 

  
 

  
  
  

 
____  

      
  

  ___جمع کل    
  
  

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی  –حیطه  شخصی 

    مـــوارد کـــلی



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به چند نکته مهم  ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  رمایید :زیر توجه ف

احـت  پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا نار  -1  
  نشوید .

  و شــنوایی اســت ) ) بخــش برقــراري ارتبــاط ( کــه عمــدتاً مربــوط بــه ســخن گفــتن  1بخــش اصــلی طراحــی شــده انــد : ( 5ســواالت بــراي  هــر ســن در -2  
) بخش حرکات ظریف (که عمدتاً مربوط به حرکـات دسـت هـا و انگشـتان     3) بخش حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (2(

رهـاي فـردي و رفتارهـاي    اجتماعی (که عمدتاً مربوط بـه رفتا  –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4است )  (
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « اجتماعی کودك است ). یک 

اسـخ  مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ، حتماً باید فعالیت مورد اشاره د رآن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پ    در -3  
 . دهید 

  دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شود . و در» هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی «  

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « پاسخ  -

 .به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است » هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ -5  
اگر کودك شما » پا  می رود ؟ آیا کودك چهار دست و « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است است،

  را عالمت بزنید .» بلی « قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
در  مه نگـذرد و ثانیـاً  پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسـب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنا      -6  

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از آن تحویـل     انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 گرفته اید ، بر گردانید .

ما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تکمیـل          پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـ -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است کـه در مـورد   که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالمنظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت است که به سواالت پاسخ می دهد . به این 

 تماس بگیرید . ي که پرسشنامه را از آنجا دریافت کرده اید،در صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  د ماه بع 2یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  
 

   A.S.Q          و مراحلپرسشنامه سنین 
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
    تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :

            خانوار :کدملی سرپرست         کد ملی کودك :
                     روستا:          شهرستان :          استان :

  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی   4

1393 



  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____       آیا کودك در بیداري لبخند  می زند ؟-1

  ____        زمانی که نزد کودك نیستید و او گریه می کند ، آیا با دیدن شما گریه اش را متوقف می سازد؟-2

  ____        ش را متوقف می سازد ؟آیا زمانی که صدایی غیر از صداي شما می شنود گریه ا -3

  ____        آیا جیغ می زند ؟ -4

  ____        آیا با صداي بلند می خندد؟  -5

  ____        آیا زمانی که به اسباب بازي ها نگاه می کند از خودش صدا در می آورد ؟   -6

  ___جمع کل           

  

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        پشت خوابیده است ( طاقباز) ، آیا سرش را به طرفین حرکت می دهد؟  درحالی که کودك به -1

  در حالی که کودك روي شکمش خوابیده و سرش را باال نگه داشته است آیا می تواند خودش ، سرش را پایین بیاورد؟( بدون اینکه -2

  سرش بی اختیار بیفتد؟) 

      ____  

 3ثانیه باال نگه می دارد طوري که فاصله با کف زمین حدود 15بیده ، سرش را به مدت حداقل زمانی که کودك روي شکمش خوا -3

  انگشت بسته باشد؟ 4یا 

  

  

  

      ____  

  زمانی که روي شکمش خوابیده است ، آیا سرش را باال آورده ، به اطراف نگاه می کند؟(حین انجام این کار ، او می تواند به  -4

  ه دهد .) دست هایش نیز تکی

  

  

  

  

    ____  

  ____        زمانی که کودك را در وضعیت نشسته قرار می دهید ، آیا سرش را صاف نگه می دارد ؟  -5

  

  در حالیکه کودك به پشت خوابیده ، آیا انگشتانش را روي سینه به هم می رساند ؟ -6

  

      ____  

    

  ____     جمع کل

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.     حیطه برقراري ارتباط

  ده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کر       حیطه حرکات درشت



  
  

 

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  کودك انگشتان دست هایش  را به طور کامل و یا تا حدي باز می کند ؟  ( در مقایسه با حالت مشت شده انگشتان در دوران نوزادي ) آیا-1
  
  
  
  
  

      ____  

  ____        ست کودك می گذارید ،آیا آن را براي مدت کوتاهی تکان می دهد؟دزمانی که یک اسباب بازي را در  -2

  ____        ش را می گیرد و یا به آن چنگ می زند ؟آیا کودك لباس -3

زمانیکه یک اسباب بازي را در دست کودك می گذارید ، آیا در حالی که حدود یک دقیقه نگاه داشته ، به آن نگاه میکند ، آن را تکان -4
  می دهد یا می جود ؟

  
  

    ____  

  ____        بر روي شکمش قرار داده اید ، آیا زمین جلوي خود را با انگشتان چنگ می زند؟در حالیکه کودك را در وضعیت نشسته نگاه داشته ، یا  -5

  

زمانی که کودك را در وضعیت نشسته نگاه داشته اید ،آیا براي گرفتن اسباب بازي نزدیک خودش ، دستش را به طرف آن دراز می  -6 
  کند ، هرچند که ممکن است دستش به آن نرسد ؟

  
  

      ____  

  ___جمع کل                  

    هنوز نه  گاهی  بله  

زمانیکه یک اسباب بازي را مقابـل صـورت کودك ( در فاصله تقریباً یک وجب ) به آرامی به طرفیـن حـرکت می دهیـــد ، آیا با چشم -1
  هایش اسباب بازي را دنبال می کند و گاهی نیز سرش را می چرخاند؟

      ____  

که یک اسباب بازي را در مقابل صورت کودك ( در فاصله تقریباً یک وجب ) به آهستگی به باال و پایین حرکت می دهید ، آیا با زمانی  -2
  چشم هایش اسباب بازي را دنبال می کند ؟ 

      ____  

فنجان یا جغجغه ) که روي میز یا زمین زمانی که  کودك را در حالت نشسته نگاه داشته اید ، آیا به اسباب بازي ( در حدود اندازه یک  -3
  در مقابلش قرار داده اید نگاه می کند ؟ 

      ____  

  ____        دست کودك خود قرار می دهید ، آیا به آن نگاه می کند ؟ در زمانی که یک اسباب بازي را -4

  ____        به دهانش می برد  ؟ قرار می دهید ، آیا  آن  را خود دست کودكدر زمانی که یک اسباب بازي را   -5

  در حالی  که کودك به پشت خوابیده ، آیا دستش را به اسباب بازي اي که از باال آویزان کرده اید حرکت می دهد ؟ -6
  

      ____  

  
  

    
  
  

  ___     جمع کل

  

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات ظریف 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 



 

  
  
  

  خیر   بله   

      ...................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید..........................................................................-1

      .....................................................آیا کودك از دو دست خود در یک حد استفاده می کند ؟ اگر نه توضیح دهید...........................................................-2

زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ، آیا در اکثر مواقع روي کف پاهایش می ایستد؟ اگر نه توضیح دهید -3

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

   

آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگربله توضیح دهید  -4

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

    

      ..............................یی مشکلی دارد ؟ اگر بله توضیح دهید...........................................................................................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینا -5

      ...............................................................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید.................................. -6

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  آیا کودك  به دست هایش نگاه می کند ؟-1
  
  
  
  
  
  

      ____  

        

  ____        زمانی که  کودك  دست هایش  را به هم می رساند ، آیا با انگشتانش بازي می کند ؟   -2

    زمانی که کودك پستان مادر یا بطري شیر را می بیند آیا می فهمد که وقت شیر خوردن است ؟ -3

  

    ____  

 شیشهیا هنگام شیر خوردن از بطري سعی می کند و را می گیرد زمانی که کودك شیر می خورد آیا با دست آزاد خود پستان مادر-4
  شیر را با هر دو دست خود نگاه دارد؟

      ____  

  ____        با او صحبت کنید ، آیا با دیدن شما لبخند می زند ؟ ویالبخند بزنید خود پیش از اینکه به کودك  -5

  ____                     خودش غان و غون می کند ؟د ، آیا به خودش لبخند می زند یا با زمانی که کودك روبروي یک آینه بزرگ قرار می گیر -6

  ____جمع کل         

   

  دن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دا  اجتماعی  –شخصی   حیطه

    مـــوارد کــــلی



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نکته مهم  ASQان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه که امک، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

 احـت پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا نار  -1  
  نشوید .

) بخـش  2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در -2  
  ن اسـت )  ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتا       3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعی   –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4( 
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

ز سواالت اگر شک دارید ، حتماً باید فعالیت مورد اشاره د رآن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ      مورد پاسخ هر کدام ادر -3  
 دهید . 

. و در ود ـدارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شـ » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 انجام فعالیت مورد نظر کرده است . به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

فتـه  رفته تـري را یـاد گر  توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ -5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است است،

  را عالمت بزنید .» بلی « قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
در  ثانیـاً پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و       -6  

ی کـه از آن تحویـل   تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـ  انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 گرفته اید ، بر گردانید .

میـل  پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تک         -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    ه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مـورد  کسی پرسشنامکه بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالاست که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . ي که پرسشنامه را از آنجا دریافت کرده اید،مرکز در صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  2یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  
 

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               ده :نام تکمیل کنن      سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
  تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :

            کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :
                     روستا:          شهرستان :          استان :

  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی8

1393 



  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        مت صداي شما بر می گردد؟زمانی که خارج از دید کودك هستید و او را صدا می کنید ، آیا به س -1

  ____        زمانی که صداي بلندي می آید ،آیا کودك بر می گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد ؟-2

  ____        اگر صدا هایی که کودکتان از خودش در می آورد ، تقلید کنید ،آیا آن صدا ها را بعد از شما تکرار می کند ؟ -3

  ____        ش در می آورد ؟درا از خو» با « و » گا « ، » دا «اهایی مانند آیا کودك صد -4

آیا کاري را که در حال انجام آن است براي لحظه کوتاهی هم که شده قطع » نکن « یا » نه « زمانی که به کودك با لحنی قاطع می گویید  -5

  می کند؟  

      ____  

را از خودش در می آورد ؟ ( ممکن است این صدا ها را براي نامیدن یک شیء  یا » دادا« یا  » قاقا« ، » بابا«آیا کودك دو صداي مشابه مانند -6
  ).نبرد شخص خاص بکار

  

      ____  

  ____جمع کل          

  

  
    

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

ند؟( اگر پیش از این زمانیکه کودك را روي زمین می نشانید آیا از دست هایش بعنوان تکیه گاه استفاده می ک-1
  خودش بدون تکیه دادن به دست هایش ، صاف می نشسته است ، پاسخ بله را عالمت بزنید .)

  

      ____  

  ____        آیا کودك از حالت خوابیده به پشت ، روي شکم غلت زده و در همین حالت  دست هایش را از زیر تنه اش بیرون می کشد؟  -2

  گرفتن روي دست ها و زانوهایش ، به حالت چهار دست و پا در می آید؟آیا کودك با قرار  -3
  
  
  

      ____  

اگر هر دو دست  کودك را صرفاً  براي حفــظ تعــادل وي بگیـرید ، آیا در حالی که ایستـاده است، وزنش  -4
  را روي کف پاهایش تحمـل می کند؟ 

  
  

  

  

    ____  

  به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند ؟آیا کودك بدون کمک دست هایش  -5
  
  
  

      ____  

زمانیکه کودك را نزدیک وسایلی مانند چهار پایه ، صندلی ، نرده تختش ، یا پشتی در حالت ایستاده قرار -6
 در وضعیت ایستاده نگه می دهید ، آیا بدون تکیه دادن سینه اش به آن وسیله ، با نگه داشتن دستش ، خودش را

  می دارد؟ 

      ____  

  
  
  

    
  ____جمع کل    

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

  جربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا ت    برقراري ارتباط حیطه 



 

    هنوز نه  گاهی  بله  

اگر پیش از این نیز چیـزي به آن اندازه بر ؟(به آن دست می زند وآیا  کودك دستش را به سمت چیزي به اندازه نخود یا  لوبیا دراز کرده -1
  ). "بله را عالمت بزنید  "می داشته ، پاسخ 

  
  

      ____  

  نگها کودك اسباب بازي کوچکی را بر می دارد و آن را در کف دستش به نحوي که انگشتانش دور آن هستند ، آی -2
  می دارد ؟ 

  

      ____  

هر چند که ممکن  ؟آیا کودك  سعی می کند تا چیزي به  اندازه نخود یا لوبیا را با انگشت شست خود همراه با سایر انگشتانش بر دارد -3
  را عالمت بزنید). "بله  "آن را بردارد.( اگر پیش از این نیز خودش چیزي به اندازه نخود یا لوبیا را بر می داشته پاسخ  است نتواند 

  
  

      ____  

  آیا اسباب بازي هاي کوچک را  یک دستی بر می دارد ؟  -4
  
  

  
  

    ____  

شست خود همراه سایرانگشتانش ( مطابق شکل) چنگ می زند؟ (اگر پیش از آیا کودك چیزي به اندازه نخود یا لوبیا را با حرکات انگشت  -5
  را عالمت بزنید). "بله  "این نیز خودش چیزي به اندازه نخود یا لوبیا را برمی داشته پاسخ 

  
  
  

      ____  

داشته ك واسباب بازي فاصله آیاکودك اسباب بازي کوچکی را با نوك انگشت شست خود وسایرانگشتانش برمی دارد ؟( باید دست کود-6
  باشد) 

  

      ____  

    
  ____   جمع کل 

  عالمت بزنید . "بله  "را نیز  1عالمت زده اید .سوال شماره  "گاهی  "یا  "بله  "را 5توجه اگر سوال شماره 

    هنوز نه  گاهی  بله  
  آیا کودك اسباب بازي را بر می دارد و به دهانش می برد ؟-1
  
  

      ____  

زمانی که کـودك به پشت خوابیـده است ،آیا براي برداشتن اسباب بازي اي که انداخته است و در صورتی که بتواند آنرا ببیند  ، تالش  -2
  می کند؟

  

      ____  

  آیا کودك با کوبیدن یک اسباب بازي بر روي زمین یا میز ، بازي  می کند؟  -3
  
  

      ____  

  اب بازي را از یک دست به دست دیگرش می دهد ؟ آیا کودك اسب -4
  

  
  

    ____  

  ____        دود یک دقیقه نگاه می دارد؟ح ،وانهارایکی را برداشته ، با هر دستشآیا کودك دو اسباب بازي کوچک  -5
  
  
  ه مقابلش قرار دارد می کوبد ؟زمانی که کودك یک اسباب بازي را در دستش نگاه می دارد ، آیا آن را به اسباب بازي دیگري ک -6
  

 

  
  

  
 

  

 

 

  

 
 
____  

  
  
  

  ___ جمع کل      

  دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ   حل مسئله حیطه 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.    حرکات ظریفحیطه 



 

  
  
  

  خیر   بله   

      ...................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید..........................................................................-1

      ..........کند ؟ اگر نه توضیح دهید......................................................................................................آیا کودك از دو دست خود در یک حد استفاده می -2

وضیح دهید زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ، آیا در اکثر مواقع روي کف پاهایش می ایستد؟ اگر نه ت-3

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

    

آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگربله توضیح دهید  -4

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

    

      ..................................................................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله توضیح دهید....................................................... -5

      ..............................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید................................................................... -6

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  کودك به پشت خوابیده است ، آیا با گرفتن پایش  بازي می کند ؟ کهدر حالی-1

  

      ____  

  یا زدن روي آینه دراز می کند؟زمانی که کودك در مقابل یک آینه بزرگ قرار می گیرد . آیا دستش را براي کشیدن  -2

  

  

      ____  

آیا کودك براي گرفتن اسباب بازي اي  که دور از دسترس اوست تالش می کند؟ ( ممکن است براي گرفتن آن ، غلت بزند ، روي شکم -3

  خود بچرخد یا چهار دست و پا برود).

  

  

  

      ____  

  را به دهانش می برد؟ در حالیکه کودك به پشت خوابیده است ، آیا پایش-4

  

  

  

  

    ____  

  ____        داشته اید ، آب ، آب میوه یا هر مایع دیگري را می نوشد ؟ هآیا کودك از استکان یا فنجانی که شما آن را برایش نگ -5

  ____        آیا کودك خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد ؟  -6

      

  

  ____جمع کل     

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی  –شخصی   حیطه

   مـــــوارد کـــــلی           



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نکته مهم  ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

ه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا ناراحـت    پرسشنام-1  
  نشوید .

خـش  ) ب2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در -2  
  ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت )        3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

اجتماعی  اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4(  
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

آن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً باید فعالیت مورد اشاره د مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ،در -3  
 دهید . 

ود . و در ـدارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شـ » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « ، هر سوال سه پاسخ  بخش اصلی 5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  است که کودك در حال حاضر قادربه معنی این » بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    ید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ توجه داشته باش-5  
ودك شما اگر ک» آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است است،

  را عالمت بزنید .» بلی « قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
 در ثانیـاً پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و       -6  

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از آن تحویـل     انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 گرفته اید ، بر گردانید .

ن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تکمیـل        پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آ   -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مـورد  که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالبا کودك را در قسمت است که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او 

 تماس بگیرید . ي که پرسشنامه را از آنجا دریافت کرده اید،در صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز-9  

  تکمیل نمایید.  ،ده از مرکز دریافت کر ماه بعد  2یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
    تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :

    کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :
                     روستا:          شهرستان :          :استان 

  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی 10

1393 



  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        را از خودش در می آورد؟» با « ، » گا «،»دا«آیا کودك صداهایی مانند  -1

  ____        کند ؟اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید ، آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می  -2

را از خودش در می آورد؟( ممکن است این صدا ها را براي نامیدن یک شیء یا » دادا « یا » قاقا«، » بابا « آیا کودك دو صداي مشابه مانند -3
  شخص خاص به کار نبرد).

      ____  

ردن ، سرسري کردن و دالی کردن )  را انجام دهد ، اگر از کودك بخواهید تا یک بازي کودکانه ( مانند دست دستی کردن ، باي باي ک-4
  آیا حداقل یکی از این بازي ها را بدون اینکه خودتان آن را به وي نشان دهید ، انجام می دهد ؟

      ____  

را انجام  "بگذار شاونو سر جای " یا "اونو به من بده "،  "بیا اینجا  "آیا بدون اینکه از اشاره استفاده کنید ، می توانید یک دستور ساده مانند  -5
  دهد ؟( منظور از اونو هر چیزي است که در دست کودك می باشد).

      ____  

یک کلمه دیگر را می گوید ؟ ( یک کلمه عبارت است از صداهایی که کودك همواره بطور ثابت » بابا« و » ماما« آیا کودك عالوه بر  -6
  » ).داداش« براي » دادا« می برد، به عنوان مثال  یا شخصی به کار يبراي اطالق به چیز

  

      ____  

  ____جمع کل     

 
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

اگر هر دو دست کودك را صرفاً براي حفظ تعادل وي بگیرید، آیا ، در حالیکه ایستاده است ، وزنش را روي کف پاهایش تحمل می کند؟  -1
  
  

      ____  

  ک دست هایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند ؟آیا کودك بدون کم -2
  
  
  

      ____  

ن زمانی که کودك را  نزدیک وسایلی مانند چهار پایه ، صندلی ، نرده تختش ، یا پشتی در حالت ایستاده قرار می دهید ، آیا بدون تکیه داد -3
  عیت ایستاده نگاه می دارد؟سینه اش به آن وسایل ، با نگه داشتن دستش ، خودش را در وض

  
  

      ____  

نرده تختش  یا پشتی گرفته است ، آیا می تواند خم شود ، چیزي را از  ،در حالیکه کودك دستش را به وسیله اي مانند چهار پایه ، صندلی -4
  زمین بردارد ودوباره بایستد؟ 

  
  

  

  

    ____  

ند چهار پایه ، صندلی ، نرده تختش ، یا پشتی گرفته و ایستاده است ، آیا با حفــظ تعـادل در حالی که کودك دست خود را به وسیله اي مان-5
  ( بدون اینکه بیافتد ) خودش را پایین می آورد؟

      ____  

داد آنها راه نرده تختش ، یا پشتی گرفته است  در امت،آیا کودك در حالی که فقط یک دست خود را به وسیله اي مانند چهار پایه ، صندلی -6
  می افتد؟ 

  

  

    ____  

  ____جمع کل            

  

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.    حیطه برقراري ارتباط 



 
  

 
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  آیا  اسباب بازي هاي کوچک را یک دستی برمی دارد؟-1
  
   

      ____  

ش از این نیز چیزي آیا کودك چیزي به اندازه نخود یا لوبیا را با حرکت انگشت شست خود همراه با سایر انگشتانش بر می دارد ؟ (اگر پی -2
  را عالمت بزنید). "بله  "به اندازه نخود یا لوبیا را بر می داشته است  ، پاسخ 

  
  

      ____  

آیاکودك  اسباب بازي کوچکی را با نوك انگشت شست خود و سایر انگشتانش  بر می دارد؟(باید بین کف دست و اسباب بازي فاصله  -3
  باشد).

   
  

      ____  

ودك بعد از کمی تالش ، یک تکه نخ یا ریسمان را با انگشت اشاره و انگشت شست خود بر می دارد ؟( به عنوان مثال نخی که به آیاک -4
  یک اسباب بازي وصل است). 

  
  

  
  

    ____  

است که دست خود را آیا کودك  چیزي به اندازه نخود یا لوبیا را با نوك انگشت شست و نوك یک انگشت دیگر بر می دارد ؟ ممکن  -5
  موقع انجام این کار به سطحی که شی ء روي آن است ، تکیه دهد ).

   
  

      ____  

  ____        آیا کودك اسباب بازي کوچکی را بدون اینکه آن را بیندازد ، روي زمین می گذارد و سپس دستش را از روي آن بر می دارد؟ -6

  
  
  

  ____    جمع کل   

    نههنوز   گاهی  بله  

  آیا کودك اسباب بازي را از یک دست به دست دیگرش می دهد ؟-1
  
  

      ____  

  آیا کودك دو اسباب بازي  کوچک ، با هر دستش یکی را برداشته ، و آنها را حدود  یک دقیقه نگاه می دارد ؟ -2
  
  

      ____  

  ؟ن را به اسباب بازي دیگري که مقابلش قرار دارد می کوبد زمانی که کودك یک اسباب بازي را در دستش نگاه می دارد ، آیا آ -3
  
  
  
  

      ____  

در حالیکه کودك در هر دستش یک اسباب بازي  کوچک دارد ، آیا آن دو اسباب بازي را به همدیگر می زند ( مانند دست دستی -4
  کردن)؟

  
  

    ____  

اخل بطري شفافی ( مانند بطري پالستیکی  یا شیشه شیر ) است ، دهان می زند یا سعی آیا کودك به چیزي به اندازه نخود یا لوبیا که در د -5
  ؟می کند آن را بیرون بیاورد

      ____  

  ____        آیا کودك با کوبیدن یک اسباب بازي بر روي زمین یا میز ، بازي می کند؟ -6

      
  ___جمع کل 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  ظریف حیطه حرکات

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 



 
  

  
  
  
  

  خیر   بله   

      ...................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید..........................................................................-1

      .....................................ست خود در یک حد استفاده می کند ؟ اگر نه توضیح دهید...........................................................................آیا کودك از دو د-2

ف پاهایش می ایستد؟ اگر نه توضیح دهید زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ، آیا در اکثر مواقع روي ک-3

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

    

آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگربله توضیح دهید  -4

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

    

      .....................................................................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله توضیح دهید.................................................... -5

      ..............................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید................................................................... -6

  
  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  پشت خوابیده است ، آیا پایش را به دهانش می برد  ؟ در حالی که کودك به-1

  

  

  

  

      ____  

  ____        آیا کودك از استکان یا فنجانی  که شما آن را برایش نگاه داشته اید ، آب ، آب میوه  یا هر مایع  دیگري  را می نوشد ؟ -2

  ____        آیا کودك خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد ؟-3

، آیا کـــودك آن را به سوي شما دراز  دهیــد اسباب بازي اش را به شمـا بدزمانی که دست خود را دراز می کنیـد و از کودك  می خواه-4

  را عالمت بزنید ).  "بله  "می کند ؟ هر چند ممکن است آن را به شما ندهد ( اگر هم اسباب بازي اش را به شما می دهد پاسخ 

  

  

    ____  

  ____        زمانی که لباس هایش را تنش می کنید ، تا دستش در حلق آستین قرار می گیرد آیا آن را به داخل آستین می برد ؟ -5

  ____        زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودك می خواهید تا اسباب بازي اش را به شما بدهد ، آیا آن را در دست شما می گذارد؟ -6

  

  

  ____     جمع کل  

  لیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعا  اجتماعی  –حیطه  شخصی 

   ــلیـــوارد کـــــم   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نکته مهم  ASQا با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه که امکان ارزیابی کودك شم، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

احـت  پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا نار  -1  
  نشوید .

) بخـش  2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5ت براي  هر سن در سواال-2  
  ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت )         3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعی   –) بخش شخصی 5حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و ( ) بخش 4( 
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

آن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً باید فعالیت مورد اشاره د رید ،مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دادر -3  
 دهید . 

ود . و در ـدارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شـ » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 نظر کرده است . به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ -5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « الیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است دیگر آن فعاست،

  را عالمت بزنید .» بلی « قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
در  دن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانیـاً       پر کردن و برگردان-6  

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از آن تحویـل     انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 رفته اید ، بر گردانید .گ

میـل  پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تک         -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    ید. منظور کسی است که در مـورد  کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماکه بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالاست که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . را از آنجا دریافت کرده اید، ي که پرسشنامهدر صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  2یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
    تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :

      کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :
                     روستا:          شهرستان :          استان :

  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی 12

1393 
 



  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

اگر از کودك بخواهید تا یک بازي کودکانه ( مانند دست دستی کردن ، باي باي کردن ، سرسري کردن و دالی کردن ) را انجام دهد ، آیا -1
  را بدون اینکه خودتان آن را به وي نشان دهید ، انجام  می دهد  ؟حداقل یکی از این بازي ها 

      ____  

 "اونو " ، را انجام دهد ؟ منظور از» اونو سر جایش بگذار « ، یا » اونو بده به من «، » بیا اینجا « آیا کودك می تواند یک دستور ساده مانند -2
  هر چیزي است که در دست کودك باشد).

      ____  

یک کلمه دیگر را می گوید ؟ ( یک کلمه عبارت است از صدا یا صداهایی که کودك همواره بطور » بابا« و » ماما « آیا کودك عالوه بر  -3
  » ).دادش«براي » دادا « ثابت براي اطالق به چیز یا شخص  به کار می برد ، به عنوان مثال 

      ____  

آیا کودك به آن نگاه می کند ؟ دقت داشته باشید که شیء مورد سوال در  "کفش و غیره  کجاست ؟  توپ ،کاله ، "زمانی که  می پرسید  -4
  را عالمت بزنید ). "بله  "آنجا وجود داشته باشد . اگر کودك حتی فقط یک شی را می شناسد پاسخ 

      ____  

  ____        یان می کند ؟زمانی که کودك چیزي را می خواهد ، درخواست خود را با اشاره به آن ب -5

  ____        تکان می دهد ؟  "خیر  "یا  "بله  "آیا کودك سرش را به معنی -6

      
  ____جمع کل       

 
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

، چیزي را از  درحالی که کودك دستش را به وسیله اي مانند چهار پایه ، صندلی ، نرده تختش ، یا پشتی گرفته است ، آیا می تواند خم شود-1
  زمین بردارد و دوباره بایستد ؟

  
   

      ____  

درحالی که کودك دست خود را به وسیله اي مانند چهار پایه ، صندلی ، نرده تختش ، یا پشتی گرفته است ، آیا با حفظ تعادل ( بدون   -2
  اینکه بیفتد ) خودش  پایین می رود؟

      ____  

یک دست خود را به وسیله اي مانند چهار پایه ، صندلی نرده تختش یا پشتی گرفته است ، در امتداد آنها راه  آیا کودك در حالی که فقط -3
  می رود؟

      ____  

اگر دست هاي کودك را صرفاً براي کمک به حفظ تعادل وي بگیرید،آیا بدون از دست دادن تعادل یا افتادن،چند قدم بر می دارد؟( اگر  -4
  را عالمت بزنید ). "بله  "این نیز خودش راه می رفته ، پاسخ کودك پیش از 

  
  

  

  

    ____  

اگر یک دست کودك را بگیرید ، آیا می تواند چند قدم به جلو بردارد؟(اگر پیش از این نیز خودش بدون کمک راه می رفته است ، پاسخ  -5
  را عالمت بزنید ).  "بله  "
  
  
  

      ____  

  ند وسط اتاق بدون تکیه به چیزي ، بلند شده ، بایستد و چند قدم به جلو بردارد ؟ آیا کودك می توا-6
  

      ____  

  
  

  ____جمع کل         

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.    حیطه برقراري ارتباط 



  

 

    هنوز نه  گاهی  بله  

 آیا کودك  بعد از کمی تالش  ، یک تکه نخ یا ریسمان را با انگشت اشاره و انگشت شست خود بر میدارد ؟ ( به عنوان مثال نخی که به-1
  یک اسباب بازي  وصل است ).

  
   

  

      ____  

آیا کودك چیزي به اندازه نخود یا لوبیا را با نوك انگشت شست و نوك انگشت دیگر بر می دارد ؟( ممکن است دست خود را موقع  -2
  انجام این کار به سطحی که شی را می خواهد از روي آن بردارد ، تکیه دهد ). 

  
  
  

      ____  

  ____        کودك اسباب بازي کوچکی را بدون اینکه آن را بیندازد ، روي زمین می گذارد و سپس دستش را از روي آن بر می دارد؟ آیا  -3
آیا کودك  چیزي به اندازه نخود یا لوبیا  با نوك انگشت شست و نوك انگشت دیگر ، بدون تکیه دادن دست خود به سطحی که شیء  -4

  دارد ؟ روي آن است ، بر می 
  
  

  
  

    ____  

آیا کودك توپ کوچـکی را که در دست دارد ، با حرکت دادن دستش به سمت جلــو ، پرتاب می کنـد ؟ ( اگــر توپ را فقط پایین  -5
  را عالمت بزنید). "خیر  "می اندازد ،  پاسخ 

  
  
  

      ____  

  انجام این کار می توانید یک ورق را بلند کنید تا او آن را بگیرد ). آیا کودك همراه با شما صفحات کتاب را ورق می زند ؟( براي -6
  

      ____  

  ___       جمع کل 

  .عالمت بزنید » بله « را نیز  2عالمت زده اید سوال شماره » گاهی « یا » بله « را  4توجه : اگر سوال شماره 

    هنوز نه  گاهی  بله  
  ____        اسباب بازي کوچک دارد،آیا آن دواسباب بازي را به همدیگر می زند(مانند دست دستی کردن )؟درحالی که کودك در هر دستش یک  -1

ی آیا کودك به چیزي به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطري شفافی ( مانند پالستیکی  یا شیشه یا شیشه شیر) است ، دهان می زند یا سع  -2
  می کند آن را بیرون بیاورد؟ 

      ____  

؟  بعد از اینکه کـودك می بینـد که شما اسباب بازي کوچـکی را زیر یک تکه کاغـذ یا پارچه پنهـان کنیـد ، آیا او آن را پیــدا می کنــد -3
  ( اسباب بازي باید کامالً  پنهان شده باشد).

      ____  

ا کودك نیز از کار شما تقلید کرده و اسباب بازي را داخل کاسه یا اگر اسباب بازي کوچکی را داخل یک کاسه یا جعبه بگذارید ، آی-4
جعبه می اندازد ، هر چند که ممکن است اسباب بازي را از دستش رها نکند ؟(اگر پیش از این نیز خودش اسباب بازي  را داخل کاسه یا 

  را عالمت بزنید). "بله  "جعبه می انداخته پاسخ 

  
  

    ____  

اسباب بازي  کوچک را ، یکی یکی ، داخل ظرفی مثل کاسه یا جعبه می اندازد ؟( می توانید نحوه انجام این کار را به او  آیا کودك دو -5
  نشان دهید ).

      ____  

  
  
ن نیز پس از اینکه بامداد یا خودکار روي کاغذ خط خطی کردید ، آیا کودك از کار شما تقلید کرده و خط خطی میکند ؟(اگر پیش از ای -6

  را عالمت بزنید).  "بله  "خودش خط خطی می کرده، پاسخ 
  

 

  
  

 

  
  

  
 

  

  
  

____  

 ___      جمع کل   

  عالمت بزنید .» بله « را نیز  4عالمت زده اید سوال شماره » گاهی « یا » بله « را  5توجه : اگر سوال شماره 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات ظریف

  فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.هر فعالیت را درمورد  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که  حل مسئله حیطه 



  
 

  
  
  

  خیر   بله   

      ...................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید..........................................................................-1

      .....................................................آیا کودك از دو دست خود در یک حد استفاده می کند ؟ اگر نه توضیح دهید...........................................................-2

ایستاده قرار گیرد ، آیا در اکثر مواقع روي کف پاهایش می ایستد؟ اگر نه توضیح دهید زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت -3

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

    

آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگربله توضیح دهید  -4

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

    

      ................................................................................................................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله توضیح دهید......... -5

      ..............................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید................................................................... -6

  
  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

نیــد و از کودك می خواهید تا اسباب بازي اش را به شما بدهد ، آیا کودك آن را به سوي شما دراز زمانی که دست خود را دراز می ک-1

  را عالمت بزنید).  "بله  "می کند ؟ هرچند ممکن است آن را به شما ندهد ( اگر هم اسباب بازي اش را به شما می دهد  پاسخ 

      ____  

  ____        تا دستش در حلقه آستین قرار می گیرد آیا آن را به داخل آستین می برد ؟ زمانی که  لباس هایش را تنش می کنید ، -2

  ____        زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودك می خواهید تا اسباب بازي اش را به شما بدهد ،آیا آنرا در دست شما رها می کند ؟  -3

  ____        برا ي پوشیدن کفش ، جوراب یا شلوارش ، پایش را بلند می کند ؟ زمانی که لباس کودك را تنش می کنید ،آیا-4

  ____        آیا کودك توپی را که برایش انداخته اید به طرف شما می غلتاند یا پرتاب می کند ، طوري که شما بتوانید دوباره آنرا برایش بیندازید ؟-5

  ____        پارچه اي ، آن را بغل می کند ؟ آیا کودك در بازي با عروسک یا هرگونه حیوان -6

      

  _____جمع کل      

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی  –حیطه  شخصی 

 ـلیــوارد کــــــم   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :
               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده: ....... ماه      تاریخ تولد :      /       /

    تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :
    کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :

                     ستا:رو          شهرستان :          استان :
  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل ماهگی   14

به چند نکته مهم  ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

ه کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا ناراحـت    پرسشنامه طوري طراحی شده است ک-1  
  نشوید .

) بخـش  2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در -2  
  ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت )          3تاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (حرکات درشت ( که عمد

اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهـاي اجتمـاعی    –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4(
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « ک کودك است ). ی

آن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً باید فعالیت مورد اشاره د مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ،در -3  
 دهید . 

ود . و در ـدارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شـ » هنوز نه « و » گاهی « ، » لی ب« بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  ر قادربه معنی این است که کودك در حال حاض» بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که -5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است است،

  را عالمت بزنید .» بلی « ت و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ قبال ً چهار دس
در  ثانیـاً پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسـب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و        -6  

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از آن تحویـل     انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رکال دصورت وجود کوچکترین اش
 گرفته اید ، بر گردانید .

کـودك هنگـام تکمیـل     پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت       -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است کـه در مـورد   که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالاست که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . ي که پرسشنامه را از آنجا دریافت کرده اید،در صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  2یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  

1393 



  
  
  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

ك همواره بطور یک کلمه دیگر را می گوید ؟( یک کلمه عبارت است از ، صدا یا صداهایی که کود» بابا« و » ماما«آیا کودك عالوه بر -1
  » ).داداش « براي » دادا « یا شخصی به کار می برد ، بعنوان مثال ،  يثابت براي اطالق به چیز

      ____  

  ____        درخواست خود را با اشاره به آن بیان می کند ؟  ایازمانی که کودك  چیزي را می خواهد ،-2

  ____        تکان می دهد ؟  "خیر  "یا  "بله  "آیا کودك سرش را به معنی  -3

  ____        آیا کودك  به تصاویر کتاب اشاره می کند ، دستش را روي آنها می کشد ، یا تالش می کند آنها را بردارد؟  -4

  ____        چهار کلمه دیگر یا بیشتر از آن  را می گوید ؟» بابا« و » ماما«آیا کودك عالوه بر  -5

د می خواهید تا به اتاق دیگر برود و یک اسباب بازي یا شیء آشنا را پیدا کند ، آیا این کار را انجام می دهد؟ براي زمانی که از کودك خو-6
    "برو بالشت را بیاور  "یا   "لباست را بیار بده به من "یا  "توپت کجاست ؟ "مثال می پرسید ، 

      ____  

  ____جمع کل            

  

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  اگر دست هاي کودك را صرفاً براي کمک به حفظ تعادل وي بگیرید،آیا بدون از دست دادن تعادل یا افتادن،چند قدم بر می دارد؟-1
  را عالمت بزنید ) "بله  "( اگر کودك پیش از این نیز خودش راه می رفته ، پاسخ 

  
  

  
  
  

      ____  

چند قدم به جلو بردارد؟(اگر پیش از این نیز خودش بدون کمک راه می رفته است ،  اگر یک دست کودك را بگیرید ، آیا می تواند   -2
  را عالمت بزنید ).  "بله  "پاسخ 

  
  

  
  
  

      ____  

  ____        آیا کودك می تواند وسط اتاق بدون تکیه به چیزي ، بلند شده ، بایستد و چند قدم به جلو بردارد ؟ -3

  ____        صندلی، چهار پایه یا تخت یا پشتی باال می رود ؟آیا کودك از وسایلی مثل -4

  ____        آیا کودك براي برداشتن چیزي از روي زمین، خم می شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه کمکی  دوباره می ایستد ؟ -5

  آیا کودك براي حرکت کردن به جاي چهار دست و پا  رفتن ، راه می رود؟  -6
  

      ____  

  ____جمع کل          

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.    حیطه برقراري ارتباط 

  ت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالی       حیطه حرکات درشت

صـورت   ردبیش از یک بـار امتحـان کنیـد .    در این سن وقتی از کودك می خواهید تا کاري را انجام دهد ، ممکن است که وي همکاري نکند . شاید الزم باشد که شما فعالیت هاي زیر را 
  را براي آن فعالیت بزنید . "بله  "لیتی را دارد ولی از انجام آن امتناع می کند ، پاسخ امکان این فعالیت را زمانی امتحان کنید که کودك همکاري می کند . اگر کودك توانایی انجام فعا

  



  

 
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

آیا کودك چیزي به اندازه نخود یا لوبیا را با نوك انگشت شست و نوك انگشت دیگر، بدون تکیه دادن دست خود به سطحی که شیء  -1
  روي آن است ، بر می دارد ؟ 

   
  
  

      ____  

با حـــرکت دادن دستش به سمت جـلو ، پرتاب می کند ؟( اگر توپ را فقط پایــین آیا کودك توپ کوچکی را که در دست دارد ،   -2
  را عالمت بزنید). "خیر  "می اندازد ،  پاسخ 

  
  

  

      ____  

  ____        آیا کودك همراه با شما صفحات کتاب را ورق می زند ؟( براي انجام این کار می توانید یک ورق را بلند کنید تا  آن را بگیرد ).   -3
آیا کودك  یک مکعب یا اسباب بازي را بر روي مکعب یا اسباب بازي دیگر قرار می دهد ؟( می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي  -4

  سانتی متر است نیز استفاده کنید ).  5/2کوچک ، یا اسباب بازي هایی که اندازه آنها حدود 
  
  

    ____  

  یا خودکار ، خط خطی می کند ؟آیا کودك با نوك مداد  -5
  

  
  

      ____  

  آیا کودك سه مکعب اسباب بازي کوچک را خودش به تنهایی بر روي هم قرار می دهد ؟ -6
  

      ____  

      
  ___جمع کل       

    هنوز نه  گاهی  بله  

شما تقلید کرده ، اسباب بازي را داخل کاسه یا اگر اسباب بازي کوچکی را داخل یک کاسه یا جعبه بگذارید ، آیا کودك نیز از کار   -1
جعبه می اندازد ، هر چند که ممکن است اسباب بازي را از دستش رها نکند ؟(اگر پیش از این نیز خودش اسباب بازي  را داخل کاسه یا 

  را عالمت بزنید). "بله  "جعبه می انداخته پاسخ 

      ____  

ا ، یکی یکی ، داخل ظرفی مثل کاسه یا جعبه می اندازد ؟( می توانید نحوه انجام این کار را به او آیا کودك دو اسباب بازي  کوچک ر-2
  نشان دهید ).

  
  
  
  

      ____  

پس از اینکه بامداد یا خودکار روي کاغذ خط خطی کردید ، آیا کودك از کار شما تقلید کرده، خط خطی می کند ؟(اگر پیش از این  -3
  را عالمت بزنید).   "بله  "می کرده، پاسخ نیز خودش خط خطی 

      ____  

) است ، دهان می زند یا سعی یابطري پالستیکیآیا کودك به چیزي به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطري شفافی ( مانند شیشه شیر -4
  می کند آن را بیرون بیاورد؟

  

  

    ____  

زي کوچک را داخل ظرفی مثل کاسه یا جعبه می اندازد ؟ ( می توانید نحوه انجام این کار را به آیا کودك چند (شش یا بیشتر ) اسباب با -5
  او نشان دهید ).

      ____  

پس از اینکه به کودك نشان دادید که چگونه می توان با استفاده از یک قاشق ، یک تکه چوب یا یک وسیله مشابه دیگر ، اسباب بازي  -6
  ر است بدست آورد، آیا کودك سعی می کند تا چنین کاري را انجام دهد ؟کوچکی را که کمی دو

  
  

      ____  

  ___      جمع کل    

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 
 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات ظریف



  
 

  

  

  خیر   بله   

      ................................................................ر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید.............................................................................بنظ-1

      یح دهید................................................................................................................آیا کودك از دو دست خود در یک حد استفاده می کند ؟ اگر نه توض-2

زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ، آیا در اکثر مواقع روي کف پاهایش می ایستد؟ اگر نه توضیح دهید -3

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

    

ایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگربله توضیح دهید آیا سابقه ناشنو -4

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

    

      ..................................................................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله توضیح دهید....................................................... -5

      ..............................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید................................................................... -6

  
  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        زمانی که لباس کودك را تنش می کنید ،آیا برا ي پوشیدن کفش ، جوراب یا شلوارش ، پایش را بلند می کند ؟ -1

  ____        ه برایش انداخته اید به طرف شما می غلتاند یا پرتاب می کند ، طوریکه شما بتوانید دوباره آنرا برایش بیندازید ؟ آیا کودك توپی را ک -2

  ____        آیا کودك در بازي با عروسک یا هرگونه حیوان پارچه اي ، آن را بغل می کند ؟   -3

  ____        مقداري از غذا را بریزد ).آیا خودش با قاشق غذا می خورد ( گرچه ممکن است -4

  ____        آیا به در آوردن جوراب ، کاله ، کفش یا دستکش خودش کمک می کند ؟  -5

  ____        آیا برا ي  جلب توجه شما یا در تالش براي نشان دادن چیزي ، دست یا لباس شما را می کشد ؟ -6

  _____     جمع کل    

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی  –یطه  شخصی ح

   ــلیـــوارد کـــــم  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

به چند نکته مهم  ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

نجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا ناراحـت    پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را ا-1  
  نشوید .

) بخـش  2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در -2  
  ه عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت )         ) بخش حرکات ظریف (ک3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعی   –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4( 
 عمومی هستند.بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن  5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

آن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً باید فعالیت مورد اشاره د مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ،در -3  
 دهید . 

ود . و در ـستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شـ دارد . توجه داشته باشید که بای» هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است . به» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    دلیل اینکه فعالیت پیشـ توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به -5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است است،

  را عالمت بزنید .» بلی « باید پاسخ  قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم
در  ثانیـاً پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و       -6  

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از آن تحویـل     وقع انجام شود. پس پرسشنامه را به م تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 گرفته اید ، بر گردانید .

میـل  پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تک         -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مـورد  ه بایستی مشخص فرمایید که چه کتوجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالاست که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . ي که پرسشنامه را از آنجا دریافت کرده اید،خ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکزدر صورت بروز هر گونه مشکل در پاس-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  2یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
    تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :

      کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :
                     روستا:          شهرستان :          استان :

  مرکز: شماره تلفن        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی 16
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    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        آیا کودك  به تصاویر کتاب اشاره می کند ، دستش را روي آنها می کشد ، یا تالش می کند آنها را بردارد؟  -1

  ____        وید ؟چهار کلمه دیگر یا بیشتر از آن  را می گ» بابا« و » ماما«آیا کودك عالوه بر  -2

  ____        زمانی که کودك چیزي را می خواهد ، درخواست خود را با اشاره به آن بیان می کند ؟ایا  -3

زمانی که از کودك خود می خواهید تا به اتاق دیگر برود و یک اسباب بازي یا شیء آشنا را پیدا کند ، آیا این کار را انجام می دهد؟   -4

  . "برو بالشت را بیاور  "یا   "لباست را بیار بده به من "یا  "توپت کجاست ؟ "سید ، براي مثال می پر

      ____  

،  "بابا رفت    "،  "مامان خورد  "آیا کودك یک جمله دو کلمه اي را تقلید می کند؟ براي مثال ، زمانی که یک عبارت دو کلمه اي ، مثل -5

گوید آیا کودك هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند ؟( حتی اگر کلمات کودك به سـختی قابـل فهـم    را می  "این چیه ؟ "، یا  "آب بده  "

  را عالمت بزنید ).  "هستند ، پاسخ بله 

      ____  

  ____        هشت کلمه دیگر یا بیشتر از آن را می گوید ؟   "بابا  "و  "ماما  "آیا کودك  عالوه بر -6

  ____     جمع کل    

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        آیا کودك می تواند وسط اتاق بدون تکیه به چیزي ، بلند شده ، بایستد و چند قدم به جلو بردارد ؟ -1

  ____        آیا کودك از وسایلی مثل صندلی، چهار پایه یا تخت یا پشتی باال می رود ؟-2

  ____        ی شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه کمکی  دوباره می ایستد ؟آیا کودك براي برداشتن چیزي از روي زمین، خم م -3

  ____        آیا کودك براي حرکت کردن به جاي چهار دست و پا  رفتن ، راه می رود؟  -4

  ____        آیا کودك به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد ؟  -5

  ____        ه چیزي که آن را می خواهد ، از چیزهایی مثل صندلی ، چهارپایه یا تخت باال می رود ؟ آیا کودك براي دست یافتن ب-6

  ____جمع کل          

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.    حیطه برقراري ارتباط 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

، ممکن است که وي همکاري نکند . شاید الزم باشد که شما فعالیت هاي زیر را بیش از یک بـار امتحـان کنیـد . در صـورت     در این سن وقتی از کودك می خواهید تا کاري را انجام دهد 
  براي آن فعالیت بزنید .را  "بله  "که کودك همکاري می کند . اگر کودك توانایی انجام فعالیتی را دارد ولی از انجام آن امتناع می کند ، پاسخ  کنیدامکان این فعالیت را زمانی امتحان 

 



  
  

 
  

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        . آیا کودك همراه با شما صفحات کتاب را ورق می زند ؟( براي انجام این کار می توانید یک ورق را بلند کنید تا  آن را بگیرد )-1

آیا کودك تــوپ کوچکی را که در دست دارد ، با حــرکت دادن دستش به سمت جلــو ، پرتاب می کنــد ؟ ( اگر توپ را فقط پایین -2
  را عالمت بزنید). "خیر  "می اندازد ،  پاسخ 

  
  
  

      ____  

یگر قرار می دهد ؟( می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي آیا کودك  یک مکعب یا اسباب بازي را بر روي مکعب یا اسباب بازي د-3
  سانتی متر است نیز استفاده کنید ).  5/2کوچک ، یا اسباب بازي هایی که اندازه آنها حدود 

      ____  

  ____        آیا کودك سه مکعب یا اسباب بازي کوچک را بدون کمک و به تنهایی بر روي هم قرار می دهد ؟-4

  ا کودك با نوك مداد یا خودکار ، خط خطی می کند ؟آی -5

  

  

  

      ____  

  آیا کودك صفحات کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند ؟( ممکن است که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند ). -6
  

      ____  

      
  ___      جمع کل

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

ي کاغذ خط خطی کردید ، آیا کودك از کار شما تقلید کرده و خط خطی می کند ؟(اگر پیش از ایـن  پس از اینکه بامداد یا خودکار رو -1
  را عالمت بزنید).   "بله  "نیز خودش خط خطی می کرده، پاسخ 

      ____  

  ____        ) بیندازد؟کییابطري پالستیکوچک  (مثل شیشه شیروداخل بطري شفاف  راآیا کودك می تواند چیزي به اندازه نخود یا لوبیا  -2

آیا کودك چند (شش یا بیشتر ) اسباب بازي کوچک را داخل ظرفی مثل کاسه یا جعبه می اندازد ؟ ( می توانید نحوه انجام این کار را بـه   -3
  او نشان دهید ).

      ____  

ک تکه چوب یا یک وسیله مشابه دیگر ، اسـباب بـازي   پس از اینکه به کودك نشان دادید  که چگونه می توان با استفاده از یک قاشق ، ی -4
  کوچکی را که کمی دور است بدست آورد، آیا کودك سعی می کند تا چنین کاري را انجام دهد ؟

  
  
  
  

  

  

    ____  

  ____        طی می کند ؟بدون اینکه ابتدا نحوه خط خطی کردن را به کودك نشان دهید،زمانی که مدادیاخودکار رابه کودك می دهید، آیا او خط خ-5

نخود یا لوبیا داخل یک بطري می افتد ، آیا کـودك براي بیــرون آوردن آن ، بطري را سر و ته می کنــد ؟  هپس از اینکه چیــزي به انداز -6
  ( می توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دهید ). 

      ____  

  ____جمع کل          

  

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  یفحیطه حرکات ظر



  
 

  

  

  

  خیر   بله   

      ......................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید..........................................................................-1

      .......................................................به نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می زند  ؟ اگر نه توضیح دهید....................................................-2

آیا شما اکثراً آنچه که کودکتان می گوید ، می فهمید ؟ اگر نه توضیح دهید -3

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

    

به نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می رود ، می دود و از وسایل باال می رود  ؟ اگر نه توضیح دهید  -4

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

    

ارد ؟ اگر بله توضیح دهید آیا سابقه ناشنوایی  و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده ي هر یک از والدین وجود د-5

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

    

      ..................................................................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله  توضیح دهید...................................................... -6

      ......................اگر بله توضیح دهید...........................................................................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟  -7

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        آیا خودش با قاشق غذا می خورد ؟ ( گرچه ممکن است مقداري از غذا را بریزد ).    -1

  ____        آیا به در آوردن جوراب ، کاله ، کفش یا دستکش خودش کمک می کند ؟ -2

  ____        آیا کودك در بازي با عروسک یا هرگونه حیوان پارچه اي ، آن را بغل می کند ؟  -3

  ____        در حالی که به خودش در آینه نگاه می کند ، آیا اسباب بازي را به تصویر خودش تعارف می کند ؟ -4

  ____        آیا برا ي  جلب توجه شما یا در تالش براي نشان دادن چیزي ، دست یا لباس شما را می کشد ؟ -5

  ____        کردن یک اسباب بازي یا باز کردن کاغذ آب نبات یا بیسکویت به سراغ شما می آید ؟ وقتی به کمک شما نیاز دارد مثالً براي کوك -6

  _____جمع کل          

    مــــوارد کــــلی

  را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید. پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت  اجتماعی  –حیطه  شخصی 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نکته مهم  ASQآزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه که امکان ارزیابی کودك شما با این ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

احـت  پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا نار  -1  
  نشوید .

) بخـش  2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5ر سن در سواالت براي  ه-2  
  ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت )         3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعی   –) بخش شخصی 5(که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و ( ) بخش  حل مسئله4( 
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

آن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       راً باید فعالیت مورد اشاره دحتم مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ،در -3  
 دهید . 

ود . و در ـدارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شـ » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ا ، پاسخ ه »بخش کلی « 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 است . به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ -5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است  دیگر آن فعالیت قبلیاست،

  را عالمت بزنید .» بلی « قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
در  رسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانیـاً       پر کردن و برگرداندن سریع پ-6  

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از آن تحویـل     انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 ، بر گردانید .گرفته اید 

میـل  پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تک         -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    کسی است که در مـورد   کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظورکه بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالاست که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . جا دریافت کرده اید،ي که پرسشنامه را از آندر صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  2یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  
 

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
  تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    یل کننده با کودك :نسبت تکم

      کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :
                     روستا:          شهرستان :          استان :

  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی18

1393 



  
  
  
  
  

  
  
  

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        درخواست خود را با اشاره به آن بیان می کند ؟ایا کودك چیزي را می خواهد ،  زمانی که -1

زمانی که از کودك خود می خواهید تا به اتاق دیگر برود و یک اسباب بازي یا شیء آشنا را پیدا کند ، آیا این کار را انجام می دهد؟   -2
  . "برو بالشت را بیاور  "یا   "ست را بیار بده به من لبا"یا  "توپت کجاست ؟ "براي مثال می پرسید ، 

      ____  

،  "بابا رفت    "،  "مامان خورد  "آیا کودك یک جمله دو کلمه اي را تقلید می کند؟ براي مثال ، زمانی که یک عبارت دوکلمه اي ، مثل -3
ایتان تکرار می کند ؟( حتی اگر کلمات کودك به سـختی قابـل فهـم    را می گوید آیا کودك هر دو کلمه را بر "این چیه ؟ "، یا  "آب بده  "

  را عالمت بزنید ).  "بله  "هستند ، پاسخ 

      ____  

  ____        هشت کلمه دیگر یا بیشتر از آن را می گوید ؟   "بابا  "و  "ماما  "آیا کودك  عالوه بر -4

آیا بدون اینکه به تصاویر  "هاپو کو؟  "یا می پرسید  "پیشی را نشون بده  "گویید زمانی که تصاویري را به کودك نشان می دهید و می  -5
  مورد نظر اشاره کنید ، کودك تصویر صحیح را نشان می دهد ؟ ( نشان دادن یک تصویر صحیح کافی است ).

      ____  

پیشی  "، یا  "مامان بیا اینجا  "،  "هاپو آمد  "ی گوید؟ مثل آیا کودك دو یا سه کلمه را که با یکدیگر مفاهیم خاصی را منتقل می سازند ، م-6
که صرفاً به یک مفهوم اطالق می شوند ، مد  "این چیه ؟ "، و "خیلی خب  "،  "باي باي  "( در اینجا ترکیب هایی از کلمات مثل   "نیست 

  نظر نیستند ).
  برد ، بنویسید : لطفاً یک نمونه از کلماتی را که  کودك در ترکیب باهم بکار می

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

      ____  

  ____    جمع کل        

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        آیا کودك براي برداشتن چیزي از روي زمین، خم می شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه کمکی  دوباره می ایستد ؟ -1

  ____        آیا کودك براي حرکت کردن به جاي چهار دست و پا  رفتن ، راه می رود؟  -2

  ____        خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد ؟ آیا کودك به  -3

    آیا کودك براي دست یافتن به چیزي که آن را می خواهد ، از چیزهایی مثل صندلی ، چهارپایه یا تخت باال می رود ؟ -4

  

    ____  

در جاهایی که داراي پلکان هستند ، مثالً در پارك یا از پله ها پایین می رود ؟ چنین امري را می توانید ایا اگر یک دست کودك را بگیرید  -5

  در منزل مشاهده کنید ). 

      ____  

زمانی که به کودك  نشان می دهید که چگونه با پایش به یک توپ بزرگ ضربه بزند ، آیا با حرکت دادن پاي خود به سمت جلو یا رفتن -6
را عالمت  "بله  "کودك پیش از این نیز خودش به توپ ضربه می زده است ، پاسخ به سمت توپ سعی می کند تا به آن ضربه بزند ؟ ( اگر 

  بزنید). 
  
  
  

      ____  

  ____      جمع کل    

  طمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن م    حیطه برقراري ارتباط 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

صـورت   ردر را بیش از یک بـار امتحـان کنیـد .    در این سن وقتی از کودك می خواهید تا کاري را انجام دهد ، ممکن است که وي همکاري نکند . شاید الزم باشد که شما فعالیت هاي زی
  را براي آن فعالیت بزنید . "بله  "که کودك همکاري می کند . اگر کودك توانایی انجام فعالیتی را دارد ولی از انجام آن امتناع می کند ، پاسخ  کنیدامکان این فعالیت را زمانی امتحان 

  



  

 
  

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  آیا کودك توپ کوچکی را که در دست دارد، با حرکت دادن دستش به سمت جلو، پرتاب می کند؟ (اگر توپ را فقط پایین می اندازد،-1
  را عالمت بزنید). "خیر  "پاسخ 

  
  
  
  

      ____  

آیا کودك  یک مکعب یا اسباب بازي را بر روي مکعب یا اسباب بازي دیگر قرار می دهد ؟( می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي -2
  سانتی متر است نیز استفاده کنید ).  5/2کوچک ، یا اسباب بازي هایی که اندازه آنها حدود 

      ____  

  آیا کودك با نوك مداد یا خودکار ، خط خطی می کند ؟ -3
  
  
  
  

      ____  

آیا کودك سه مکعب یا اسباب بازي کوچک را خودش به تنهایی بر روي هم قرار می دهد ؟(می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي   -4
  ر است نیز استفاده کنید ).  سانتی مت 5/2کوچک ، یا اسباب بازي هایی که اندازه آنها حدود 

  

  

    ____  

  ____       آیا کودك صفحات کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند ؟( ممکن است که هربار چند صفحه را باهم ورق بزند ). -5

  ____        آیا کودك معموالً قاشق را صاف طوري که غذا از داخل آن نریزد ، به دهانش می برد ؟ -6

  ___ل      جمع ک    

    هنوز نه  گاهی  بله  

آیا کودك چند (شش یا بیشتر ) اسباب بازي کوچک را داخل ظرفی مثل کاسه یا جعبه می اندازد ؟(می توانید نحوه انجام این کار را به او  -1
  نشان دهید ).

      ____  

  پس از اینکه به کودك نشان دادید  که چگونه می توان با استفاده   -2
  ک قاشق ، یک تکه چوب یا یک وسیله مشابه دیگر ، اسباب بازي از ی

  کوچکی را که کمی دور است بدست آورد،آیا کودك سعی می کند
  تا چنین کاري را انجام دهد ؟ 

      ____  

ري را بطور هدفمند سر و ته نخود یا  لوبیا داخل  بطري می افتــد ، آیا کـــودك براي بیرون آوردن آن ، بط هپس از اینکه چیزي به انداز -3
  د  ).می کند ؟ (می توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دهید . در این مورد می توانید از یک بطري پالستیکی یا شیشه شیر استفاده کنی

      ____  

  ____        می دهید ، آیا او خط خطی می کند ؟  بدون اینکه نحوه خط خطی کردن را به کودك نشان دهید ، زمانی که مداد یا خودکار را به کودك-4

  پس از اینکه کودك می بیند که شما با مداد یا خودکار خطی از باالي  -5
  کاغذ به طرف پایین رسم می کنید ، آیا با کشیدن خطی در هر جهت ، از 

   "بله "شما تقلید می کند؟(در اینجا خط خطی کردن مد نظر نیست و پاسخ 
  )ق نخواهد گرفت.به آن تعل 

      ____  

نخود یا لوبیا داخل یک بطري کوچک شفاف  می افتد ، آیا کودك براي بیرون آوردن آن ، بطري را سر و  هپس از اینکه چیزي به انداز -6
  ته می کند ؟( نحوه انجام این کار را به او نشان ندهید ).

      ____  

  
  ___   جمع کل 

  عالمت بزنید .» بله « را نیز  3عالمت زده اید سوال شماره » گاهی « یا » بله « را  6توجه : اگر سوال شماره 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 

  هده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشا  حیطه حرکات ظریف



 

  

  خیر   بله   

      ......................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید..........................................................................-1

      .......................................................به نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می زند  ؟ اگر نه توضیح دهید....................................................-2

ح دهید که کودکتان می گوید ، می فهمید ؟ اگر نه توضیرا آیا شما اکثراً آنچه -3

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

    

نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می رود ، می دود و از وسایل باال می رود  ؟ اگر نه توضیح دهید  به -4

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

    

آیا سابقه ناشنوایی  و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگر بله توضیح دهید -5

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

    

      ............ر بله  توضیح دهید............................................................................................................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگ -6

  .............................................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید.................................................... -7

  

      

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        در حالی که به خودش در آینه نگاه می کند ، آیا اسباب بازي را به تصویر خودش تعارف می کند ؟-1

  ____        چه اي ، آن را بغل می کند ؟آیا کودك در بازي با عروسک یا هرگونه حیوان پار  -2

  ____        آیا برا ي  جلب توجه شما یا در تالش براي نشان دادن چیزي ، دست یا لباس شما را می کشد ؟ -3

  ____        ؟ وقتی به کمک شما نیاز دارد مثالً براي کوك کردن یک اسباب بازي یا باز کردن کاغذ آب نبات یا بیسکویت به سراغ شما می آید -4

  ____        آیا  خودش با فنجان یا استکان آب می نوشد و آن را دوباره پایین می گذارد ؟ ( حتی اگر کمی از آب بریزد )-5

آیا کودك اداي کارهایی که انجام می دهیـد ، مثل پاك کردن چیزي که ریخته ، جارو کردن ، شانه کردن موهاو نماز خواندن را در می  -6

  ؟  آورد

      ____  

  

  

  ____جمع کل          

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی  –حیطه  شخصی 

   ـلیــوارد کـــــم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

ند نکته مهم به چ ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

احـت  پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا نار  -1  
  نشوید .

) بخـش  2تاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (      ) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـد  1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در -2  
  ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت )          3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

ه عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعی  اجتماعی (ک –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4(
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

سـپس بـه سـوال پاسـخ     آن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و   رحتماً باید فعالیت مورد اشاره د مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ،در -3  
 دهید . 

ود . و در ـدارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شـ » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 االت نوشته شود .است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سو» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « پاسخ  -

 یت مورد نظر نکرده است .به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعال» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ -5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است است،

  را عالمت بزنید .» بلی « قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
در  دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانیـاً      پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب بـراي پاسـخ  -6  

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از آن تحویـل     انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 گرفته اید ، بر گردانید .

تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تکمیـل           پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مـورد  که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالپاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت  است که به سواالت

 تماس بگیرید . ي که پرسشنامه را از آنجا دریافت کرده اید،در صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  2بعدي را باید  یادآوري می کنیم که پرسشنامه-10  
 

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
  تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :

      کدملی سرپرست خانوار :        ی کودك :کد مل
                     روستا:          شهرستان :          استان :

  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی 20

1393 
 



  
  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

   "بابـا رفـت      "،  "مامان خورد  "ت دوکلمه اي ، مثل آیا کودك یک جمله دو کلمه اي را تقلید می کند؟ براي مثال ، زمانی که یک عبار-1
را می گوید آیا کودك هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند ؟( حتی اگر کلمـات کـودك بـه سـختی قابـل فهـم        "این چیه ؟ "یا   "آب بده "

  را عالمت بزنید ).  "بله  "هستند ، پاسخ 

      ____  

  ____        هشت کلمه دیگر یا بیشتر از آن را می گوید ؟   "بابا  " و "ماما  "آیا کودك  عالوه بر -2

آیا بدون اینکه به تصاویر  "هاپو کو؟  "یا می پرسید  "پیشی را نشون بده  "زمانی که تصاویري را به کودك نشان می دهید و می گویید  -3
  دن یک تصویر صحیح کافی است ).مورد نظر اشاره کنید ، کودك تصویر صحیح را نشان می دهد ؟ ( نشان دا

      ____  

پیشی  "، یا  "مامان بیا اینجا  "،  "هاپو آمد  "آیا کودك دو یا سه کلمه را که با یکدیگر مفاهیم خاصی را منتقل می سازند ، می گوید؟ مثل -4
که صرفاً به یک مفهوم اطالق می شوند ، مد نظر  "؟این چیه  "، و "خیلی خب  "،  "باي باي  "( در اینجا ترکیب هایی از کلمات مثل   "نیست 

  نیستند ).لطفاً یک نمونه از کلماتی را که  کودك در ترکیب باهم بکار می برد ، بنویسید :
......................................................................................................................................................................................................................  

      ____  

آیا حداقل یک تصویر از آن تصاویر  "این چیه ؟ "اگر به تصویر یک توپ ( گربه ، لیوان ، کاله ، غیره ) اشاره کنید و از کودك بپرسید ، -5
  را بطور صحیح نام می برد  ؟

      ____  

  ____        اگرازهیچگونه اشاره یا حرکتی درحین ارائه دستوراستفاده نکنید،آیا کودك می تواندحداقل سه موردازدستورهاي مشابه زیر را انجام دهد؟-6

  »ایم بیاوریک حوله بر« ج ) »                   در  را بیند « ب) »                  اسباب بازي را روي میز بگذار«الف) 
  »کتابت را بردار « و ) »                  دستم را بگیر « ه ) »                                       لباست را پیدا کن « د) 

   
  
 

  ____     جمع کل    

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        ، چهارپایه یا تخت باال می رود ؟  آیا کودك براي دست یافتن به چیزي که آن را می خواهد ، از چیزهایی مثل صندلی  -1

  ____        آ یا کودك به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد ؟  -2

 آیا اگر یک دست کودك را بگیرید از پله ها پایین می رود ؟ (چنین امري را می توانید در جاهایی که داراي پلکان هستند ، مثالً در پارك -3
  مشاهده کنید ). یا در منزل 

      ____  

زمانی که به کودك  نشان می دهید که چگونه با پایش به یک توپ بزرگ ضربه بزند ، آیا با حرکت دادن پاي خود به سمت جلو یا رفتن -4
را عالمت  "له ب "به سمت توپ سعی می کند تا به آن ضربه بزند ؟ ( اگر کودك پیش از این نیز خودش به توپ ضربه می زده است ، پاسخ 

  بزنید). 
  
  
  

  

  

    ____  

  آیا کودك  نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزي برخورد کند یا بیفتد دویدنش را متوقف سازد؟ -5
  
  
  

      ____  

که داراي پلکان هستند ، مثالً در  آیا کودك خودش به تنهایی حداقل از دو پله باال یا پایین می رود؟ چنین امري را می توانید در جاهایی-6
  را عالمت بزنید ).  "بله  "پارك  در منزل مشاهده کنید .( حتی اگر کودك دستش را به دیوار یا نرده می گیرد ، پاسخ 

  

      ____  

  
  

    
  ____جمع کل       

  د.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده ای    حیطه برقراري ارتباط 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

کـه کـودك    کنیـد ی امتحـان  بیش از یک بار امتحان کنید . در صورت امکان این فعالیـت را زمـان  در این سن وقتی از کودك می خواهید تا کاري را انجام دهد ، ممکن است که وي همکاري نکند . شاید الزم باشد که شما فعالیت هاي زیر را 
  را براي آن فعالیت بزنید . "بله  "همکاري می کند . اگر کودك توانایی انجام فعالیتی را دارد ولی از انجام آن امتناع می کند ، پاسخ 

 



 
 

  
  

 

    هنوز نه  گاهی  بله  

  آیا کودك با نوك مداد یا خودکار ، خط خطی می کند ؟ -1

  

  

  

  

      ____  

آیا کودك سه مکعب یا اسباب بازي کوچک را خودش به تنهایی بر روي هم قرار می دهد ؟(می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي   -2

  سانتی متر است نیز استفاده کنید ).   5/2کوچک ، یا اسباب بازي هایی که اندازه آنها حدود 

      ____  

  ____        خودش به تنهایی ورق می زند ؟( ممکن است که هربار چند صفحه را باهم ورق بزند ).  آیا کودك صفحات کتاب را-3

  ____        آیا کودك معموالً قاشق را صاف طوري که غذا از داخل آن نریزد ، به دهانش می برد ؟ -4

  ____        دهد  ؟ آیا کودك شش مکعب یا اسباب بازي کوچک را خودش به تنهایی بر روي هم قرار می-5

آیا کودك در تالش براي چرخاندن دستگیره در ، کوك کردن اسباب بازي ها ، چرخاندن در چیزي ، یا پیچاندن در شیشه ي مربا براي  -6

  باز و بسته کردن آن ، از حرکت چرخشی دستش استفاده می کند ؟

      ____  

      
  _____     جمع کل

    هنوز نه  گاهی  بله  
  ____        ون اینکه نحوه خط خطی کردن را به کودك نشان دهید ، زمانی که مداد یا خودکار را به کودك می دهید ، آیا  خط خطی می کند ؟ بد-1

  پس از اینکه کودك می بیند که شما با مداد یا خودکار خطی از باالي  -2
  ازکاغذ به طرف پایین رسم می کنید ، آیا با کشیدن خطی در هر جهت ، 

  شما تقلید می کند ؟ ( در اینجا خط خطی کردن مد نظر نیست و پاسخ 
  )به آن تعلق نخواهد گرفت. "بله  " 

     ____  

  اگر هر کدام از حرکات زیر را  انجام دهید ، آیا کودك حداقل یکی از آنها را تقلید خواهد کرد؟ -3
  گوش خود را بکشید  -ج                دهانتان را باز کنید و ببندید                    -الف

  صورت خود را نوازش کنید -پلک بزنید                                                                د - ب

      ____  

  ____        صحیح بر می گرداند ؟اگر شیشه شیر ، قاشق ، مداد را به حالت سر و ته به کودك بدهید ، آیا براي استفاده مناسب آنها را به حالت  -4 

  در حالی که کودك می بیند  چگونه چهار شی ءمثل مکعب را در -5
  یک ردیف پشت سر هم قرار می دهید ، آیا این کار را تقلید کرده و 

  حداقل دومکعب راکناریکدیگر قرارمی دهد؟( می توانید از قرقره هاي
  ها نیز استفاده کنید ).نخ ، جعبه هاي کوچک ، یا سایر اسباب بازي  

      ____  

اگر کودك چیزي را بخواهد که دستش به آن نمی رسد ، آیا براي رسیدن به آن صندلی ، چهار پایه ، یا جعبه اي را پیدا کرده ، بر روي  -6
  آن می ایستد؟

  

  
  
  

  
  

  

____  

  ___جمع کل         

  ادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ د             حیطه حل مسئله 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات ظریف



  
 

  

  

  خیر   بله   

      ...........................................................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید.....................................-1

      .......................................................به نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می زند  ؟ اگر نه توضیح دهید....................................................-2

که کودکتان می گوید ، می فهمید ؟ اگر نه توضیح دهید را آیا شما اکثراً آنچه -3

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

    

به نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می رود ، می دود و از وسایل باال می رود  ؟ اگر نه توضیح دهید  -4

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

    

ودکی اعضاي خانواده ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگر بله توضیح دهید آیا سابقه ناشنوایی  و یا مشکالت شنوایی در دوران ک-5

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

    

      ..................................................................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله  توضیح دهید...................................................... -6

      ..............................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید................................................................... -7

  

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        می خورد ؟ ( گرچه ممکن است مقداري از غذا را بریزد ). آیا  خودش با قاشق غذا -1

  ____        آیا برا ي  جلب توجه شما یا در تالش براي نشان دادن چیزي ، دست یا لباس شما را می کشد ؟   -2

  ____        از آب بریزد ) آیا  خودش با فنجان یا استکان آب می نوشد و آن را دوباره پایین می گذارد ؟ ( حتی اگر کمی  -3

آیا کودك اداي کارهایی که انجام می دهیــد ، مثل پاك کردن چیزي که ریخته ، جارو کردن ، شانه کردن موها و نماز خواندن را در   -4

  می آورد ؟

      ____  

می دهد ، غذایش می دهد ، پوشکش را وقتی کودك با عروسک یا هر حیوان پارچه اي دیگر بازي می کند ،آیا وانمود می کند تکانش -5

  عوض می کند یا در رختخوابش می گذارد ؟

      ____  

  ____        آیا کودك با چنگال غذا می خورد؟  -6

  ____جمع کل           

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.      اجتماعی  –حیطه  شخصی 

    مـــوارد کـــلی



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نکته مهم  ASQشده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه که امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

احـت  پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا نار  -1  
  نشوید .

) بخـش  2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1لی طراحی شده اند : (بخش اص 5سواالت براي  هر سن در -2  
  ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت )         3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعی   –) بخش شخصی 5ط به درك مفاهیم  است ) و () بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربو4( 
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

آن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رورد اشاره دحتماً باید فعالیت م مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ،در -3  
 دهید . 

ود . و در ـدارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شـ » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» یر خ« یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» وز نه  هن« پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ -5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « د  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهاست،

  را عالمت بزنید .» بلی « قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
در  میت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانیـاً       پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اه-6  

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از آن تحویـل     انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 گرفته اید ، بر گردانید .

میـل  پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تک         -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    ورد کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مـ که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالاست که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . ید،ي که پرسشنامه را از آنجا دریافت کرده ادر صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  2یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  
 

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
  تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    : نسبت تکمیل کننده با کودك

      کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :
                     روستا:          شهرستان :          استان :

  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی 22

1393 
 



  
  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

، یا  "مامان بیا اینجا  "،  "هاپو آمد   "آیا کـــودك دو یا سه کلمه را که با یکــدیگر مفهوم یک جمله را منتقل می سازند ، می گوید؟ مثل  -1
ه یک مفهوم اطالق می شوند ، مد نظر نیستند ) . که صرفاً ب  "خیلی خب  "،  "باي باي  "در اینجا ترکیب هایی از کلمات مثل   "پیشی نیست  "

  لطفاً یک نمونه از کلماتی را که  کودك در ترکیب باهم بکار می برد ، بنویسید :
........................................................................................................................................................................................................................  

      ____  

آیا حداقل یک تصویر از آن تصاویر  "این چیه ؟ "اگر به تصویر یک توپ ( گربه ، لیوان ، کاله ، غیره ) اشاره کنید و از کودك بپرسید ، --2
  را بطور صحیح نام می برد  ؟

      ____  

  اگرازهیچگونه اشاره یا حرکتی درحین ارائه دستوراستفاده نکنید،آیا کودك می تواندحداقل سه موردازدستورهاي مشابه زیر را انجام دهد؟-3
  »یک حوله برایم بیاور« ج ) »                   در  را بیند « ب) »                  اسباب بازي را روي میز بگذار«الف) 

  »کتابت را بردار « و ) »                  دستم را بگیر « ه ) »                                       ت را پیدا کن لباس« د) 

      ____  

زمانی که از کودك می خواهید تا به بینی ، چشم ها ، مو ، پاها ،گوش ها و غیره ، اشاره کند ، آیا حداقل هفت عضو بدن را بطور صحیح  -4
  می دهد ؟( در انجام این کار او  می تواند به اعضاي بدن خودش ، شما ، یا یک عروسک اشاره کند .) نشان

      ____  

  ____        هشت کلمه دیگر یا بیشتر از آن  را می گوید ؟ "بابا "و  "ماما "آیا کودك عالوه بر  -5

  ____        را بطور صحیح بکار می برد ؟"تو ( شما )  "، "من  "،  "منو  "آیا کودك حداقل دو مورد از کلماتی مثل  -6

  ____جمع کل           

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  زمانی که به کودك  نشان می دهید که چگـونه با پایش به یک توپ-1
  بزرگ ضربه بزند ، آیا با حرکت دادن پاي خود به سمت جلو یا رفتن به 
  بزند ؟ ( اگرکودك پیش ازاین سمت توپ سعی می کند تا به آن ضربه 
  را عالمت بزنید). "بلـه  "نیز خــودش به توپ ضربه می زده است ، پاسخ  

      ____  

  آیا کودك  نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزي برخورد کند یا بیفتد دویدنش را متوقف سازد؟ -2
  
  
  

      ____  

رید از پله ها پایین می رود؟ چنین امري را می توانید در جاهایی که داراي پلکان هستند ، مثالً در پارك آیا اگر یک دست کودك را بگی -3
  یا در منزل مشاهده  کنید ).

      ____  

  آیا کودك خودش به تنهایی حداقل از دو پله باال یا پایین می رود؟ -4
  ند ، مثالً در چنین امري را می توانیــد در جاهایی که داراي پلکان هست

  پارك  در منزل مشاهده کنید .( حتی اگر کودك دستش را به دیوار یا
  را عالمت بزنید ). "بله  "نرده می گیرد ، پاسخ  

  
  

    ____  

  آیا کودك جفت پا می پرد ؟ -5
  
  

      ____  

  ه توپ ضربه می زند ؟آیا کودك بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد با پرت کردن پایش به سمت جلو ، ب-6
  
  
  

      ____  

    
  ____جمع کل      

  فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید. پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر    حیطه برقراري ارتباط 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

بار امتحان کنید . در صورت امکان این فعالیـت را زمـانی امتحـان کنیـد کـه کـودك       بیش از یک در این سن وقتی از کودك می خواهید تا کاري را انجام دهد ، ممکن است که وي همکاري نکند . شاید الزم باشد که شما فعالیت هاي زیر را 
  را براي آن فعالیت بزنید . "بله  "همکاري می کند . اگر کودك توانایی انجام فعالیتی را دارد ولی از انجام آن امتناع می کند ، پاسخ 

 



 

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        آیا کودك معموالً قاشق را صاف طوري که غذا از داخل آن نریزد ، به دهانش می برد ؟   -1

می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي آیا کودك شش مکعب یا اسباب بازي کوچک را خودش به تنهایی بر روي هم قرار می دهد ؟(  -2
  سانتی متر است نیز استفاده کنید ).   5/2کوچک ، یا اسباب بازي هایی که اندازه آنها حدود 

      ____  

آیا کودك در تالش براي چرخاندن دستگیره در ، کوك کردن اسباب بازي ها ، چرخاندن در چیزي ، یا پیچاندن در شیشه ي مربا براي  -3
  از و بسته کردن آن ، از حرکت چرخشی دستش استفاده می کند ؟ ب

      ____  

  ____        آیا کودك صفحات کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند ؟( ممکن است که هربار چند صفحه را باهم ورق بزند ). -4

  ____        آیا کودك کلید چراغ را روشن و خاموش می کند ؟-5

  کفش را از میان یک مهره یا سوراخ بند کفش رد می کند ؟ آیا کودك بند -6

  

  

      ____  

  _____     جمع کل    

    هنوز نه  گاهی  بله  

در حالی که کودك می بیند  چگونه چهار شی  مثل مکعب را در یک ردیف پشت سر هم قرار می دهید ، آیا این کار را تقلید کرده و -1
  قرار می دهد ؟( می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي کوچک ، یا سایر اسباب بازي ها نیز استفاده کنید ). حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر

   

  

  

  

      ____  

اگر کودك چیزي را بخواهد که دستش به آن نمی رسد ، آیا براي رسیدن به آن صندلی ، چهار پایه ، یا جعبه اي را پیدا کرده و بر روي  -2
  ؟ آن می ایستد

     ____  

آیا کودك وانمود می کند که اشیـاء چیـزهاي دیگــري هستنــد ؟ براي مثال ، آیا کودك یک  فنجان را روي گوشش گرفته و وانمود  -3
می کند که یک تلفن است ؟ یا یک جعبه را روي سرش گذاشته و وانمود می کند که یک کاله است ؟ یا از یک مکعب  یا اسباب بازي 

  م زدن غذا استفاده می کند ؟براي ه

      ____  

پس از اینکه کودك می بیند که شما با مداد یا خودکار خطی از باالي کاغذ به طرف پایین رسم می کنید ، آیا با کشیدن خطی در هر  -4
  )گرفت.به آن تعلق نخواهد  "بله  "جهت ، از شما تقلید می کند ؟ ( در اینجا خط خطی کردن مد نظر نیست و پاسخ 

  
  
  
  

      ____  

بدون اینکه نحوه انجام کار را نشان دهیدآیا کودك براي بیرون انداختن چیزي به اندازه نخود یا لوبیا از داخل یک بطري شفاف کوچک ،  -5
  بطري را بطور هدفمند سر و ته می کند ؟( می توانید  از بطري نوشابه یا شیشه شیر کودك استفاده کنید).

      ____  

  ____        اگر شیشه شیر ، قاشق ، مداد را به حالت سر و ته به کودك بدهید ، آیا براي استفاده مناسب آنها را به حالت صحیح بر می گرداند ؟ -6

  ___ جمع کل            

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.    حیطه حل مسئله 

  ربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تج        حیطه حرکات ظریف



 
 

  

  

  خیر   بله   
      ............................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید....................................................................-1

      .......................................................به نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می زند  ؟ اگر نه توضیح دهید....................................................-2

که کودکتان می گوید ، می فهمید ؟ اگر نه توضیح دهید  را آیا شما اکثراً آنچه-3

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

    

به نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می رود ، می دود و از وسایل باال می رود  ؟ اگر نه توضیح دهید  -4

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

    

الدین وجود دارد ؟ اگر بله توضیح دهید آیا سابقه ناشنوایی  و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده ي هر یک از و-5

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

    

      ..................................................................آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله  توضیح دهید...................................................... -6

      ..................................خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید...............................................................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی  -7

  
  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

ت ، جارو کردن ، شانه کردن موها ، نماز خواندن را در آیا کودك اداي کارهایی که انجام می دهید ، مثل پاك کردن چیزي که ریخته اس-1

  می آورد ؟

      ____  

  اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام دهید ، آیا حداقل یکی از آنها را تقلید خواهد کرد ؟-2

  گوش خود را بکشید  - دهانتان را باز کنید و ببندید                                          ج -الف 

  صورت خود را نوازش کنید  -د    پلک بزنید   - ب

      ____  

  ____        آیا کودك با چنگال غذا می خورد؟   -3

  ____        آیا  خودش با فنجان یا استکان آب می نوشد و آن را دوباره پایین می گذارد؟ ( حتی اگر کمی از آب بریزد ).   -4

رچه اي دیگر بازي می کند ،آیا وانمود می کند تکانش می دهد ، غذایش می دهد ، پوشکش را وقتی کودك با عروسک یا هر حیوان پا-5

  عوض می کند ، در رختخوابش می گذارد ؟

      ____  

آیا اسباب بازي هایی مانند گاري ، کالسکه یا کامیــون کـوچک را هل می دهــد و آنها را دور وسایل مختلف می راند و اگر اسباب   -6

  عقب بیرون  می کشد؟ –ي اش را به گو شه اي برد که امکان دور زدن نبود ، آن را از آنجا عقب باز

      ____  

  ____      جمع کل    

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.   اجتماعی –حیطه  شخصی 

    مــــوارد  کـــــلی   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نکته مهم  ASQکه امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

ناراحـت  پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا   -1  
  نشوید .

) بخـش  2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در -2  
  انگشـتان اسـت )   ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و       3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعی   –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4( 
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

آن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً باید فعالیت مورد اشاره د کدام از سواالت اگر شک دارید ،مورد پاسخ هر در -3  
 دهید . 

ود . و در ـشـ  دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده» هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 وع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .به معنی این است که کودك به تازگی شر» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

یـاد گرفتـه   رفته تـري را  توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ -5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است است،

  . را عالمت بزنید» بلی « قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
در  ثانیـاً پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و       -6  

به محلـی کـه از آن تحویـل    تکمیل فرمایید و هر چه زودتر  انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 گرفته اید ، بر گردانید .

میـل  پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تک         -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    رسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مـورد  کسی پکه بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالاست که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . ي که پرسشنامه را از آنجا دریافت کرده اید،ه تلفن مرکزدر صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شمار-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  3یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               تکمیل کننده :نام       سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
  تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :

      کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :
                     روستا:          شهرستان :          استان :

  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی 24

1393 
 



  
  
  
  

    ههنوز ن  گاهی  بله  

آیا بدون اینکه به تصاویر مورد نظر  "هاپو کو ؟  "یا   "پیشی را نشون بده   "زمانی که تصاویري را به کودك نشان می دهید و  می گویید   -1
  اشاره کنید ، کودك تصویر صحیح را نشان می دهد ؟ ( نشان دادن یک تصویر کافی است ).

      ____  

  "بابا رفت  "،  "مامان خورد  "را تقلید می کند ؟ براي مثال ، زمانی که یک عبارت دو کلمه اي ، مثل  آیا کودك یک جمله دو کلمه اي -2
را می گویید آیا کودك هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند ؟( حتی اگر کلمات کودك به سختی قابل فهم  "این چیه ؟  "یا   "آب بده  "

  .را عالمت بزنید) "بله  "هستند ، پاسخ 

      ____  

  اگرازهیچگونه اشاره یا حرکتی درحین ارائه دستوراستفاده نکنید،آیا کودك می تواندحداقل سه موردازدستورهاي مشابه زیر را انجام دهد؟-3
  »م بیاوریک حوله برای« ج ) »                         در  را بیند « ب) »                     اسباب بازي را روي میز بگذار«الف) 

  »کتابت را بردار « و ) »                        دستم را بگیر « ه ) »                                          لباست را پیدا کن « د) 

      ____  

اقل یک تصویر از آن تصاویر آیا حد "این چیه ؟ "اگر به تصویر یک توپ ( گربه ، لیوان ، کاله ، غیره ) اشاره کنید و از کودك بپرسید ،  -4
  را بطور صحیح نام می برد ؟

      ____  

 "،  "مامان بیا اینجا  "،  "هاپو آمد  "با یکدیگر مفهوم یک جمله  را منتقل می سازند ، می گوید ؟ مثل  کهآیا کودك دو یا سه کلمه را -5
که صرفاً به یک مفهوم اطالق می شوند ، مد نظر نیستند  "خیلی خب  "،  "باي باي  "( دراینجا ترکیب  هایی از کلمات مثل  "پیشی نیست 

  )لطفاً یک نمونه از کلماتی را که کودك در ترکیب با هم بکار می برد ، بنویسید :
......................................................................................................................................................................................................................  

      ____  

  ____        را بطور صحیح بکار می برد ؟ "تو ( شما )  "،  "مال من  "، "من  "،  "منه  "آیا کودك حداقل دو مورد از کلماتی مثل  -6

  ____جمع کل           

  
  

    هنوز نه  گاهی  لهب  

آیا اگر یک دست کودك را بگیرید از پله ها پایین می رود؟ چنین امري را می توانید در جاهایی که داراي پلکان هستند ، مثالً در پارك -1
  یا در منزل مشاهده  کنید ).

      ____  

  زمانی که به کودك  نشان می دهید که چگونه با پایش به یک توپ  -2
  بزند ، آیا با حرکت دادن پاي خود به سمت جلو یا رفتن بهبزرگ ضربه 

  سمت توپ سعی می کند تا به آن ضربه بزند ؟ ( اگر کودك پیش از این
  را عالمت بزنید). "بله  "نیز خــودش به توپ ضربه می زده است ، پاسخ 

      ____  

  رود؟ آیا کودك خـودش به تنهایی حداقل از دو پله باال یا پاییــن می-3
  چنین امــري را می توانید در جاهایی که داراي پلکان هستند ، مثالً در  

  پارك در منزل مشاهده کنید .( حتی اگر کودك دستش را به دیوار یا
  را عالمت بزنید ). "بله  "نرده می گیرد ، پاسخ 

      ____  

  برخورد کند یا بیفتد دویدنش را متوقف سازد؟ آیا کودك  نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزي  -4
  
  
  

  
  

    ____  

  آیا کودك جفت پا می پرد ؟ -5
  
  
  

      ____  

  ____        زند ؟بآیا کودك بدون اینکه به چیزي یا جایی تکیه دهد ، میتواند  با پرت کردن پایش به سمت جلو ، به توپ ضربه   -6

  
  
  

  

  
  

  ____ جمع کل   

  فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.هر فعالیت را درمورد  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که    برقراري ارتباط  حیطه

  فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.هر فعالیت را درمورد  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که       حیطه حرکات درشت

شاید الزم باشد که شما فعالیت هاي زیر را بیش از یک بار امتحان کنید . در صورت امکان این فعالیـت را زمـانی امتحـان کنیـد کـه کـودك        در این سن وقتی از کودك می خواهید تا کاري را انجام دهد ، ممکن است که وي همکاري نکند .
  را براي آن فعالیت بزنید . "بله  "همکاري می کند . اگر کودك توانایی انجام فعالیتی را دارد ولی از انجام آن امتناع می کند ، پاسخ 

 



 

  
  

 

    هنوز نه  گاهی  بله  

  آیا کودك معموالً قاشق را صاف طوري که غذا از داخل آن نریزد ، به دهانش می برد ؟   -1
      ____  

  آیا کودك صفحات کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند ؟( ممکن است که هربار چند صفحه را باهم ورق بزند ).        -2
      ____  

چرخاندن دستگیره در ، کوك کردن اسباب بازي ها ، چرخاندن در چیزي ، یا پیچاندن در شیشه ي مربا براي  آیا کودك در تالش براي -3
  ____        باز و بسته کردن آن ، از حرکت چرخشی دستش استفاده می کند ؟ 

  ____        آیا کودك کلید چراغ را روشن و خاموش می کند ؟  -4

بازي کوچک را خودش به تنهایی بر روي هم قرار می دهد ؟(می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي  آیا کودك هفت  مکعب یا اسباب -5

  سانتی متر است نیز استفاده کنید ).   5/2کوچک ، یا اسباب بازي هایی که اندازه آنها حدود 

      ____  

  ____        آیا کودك بند کفش را از میان یک مهره یا سوراخ بند کفش رد می کند ؟ -6

  

  

  

    

  _____جمع کل       

    هنوز نه  گاهی  بله  

پس از اینکه کودك می بیند که شما با مداد یا خودکار خطی از باالي کاغذ به طرف پایین رسم می کنید ، آیا با کشیدن خطی در هر  -1
  )به آن تعلق نخواهد گرفت. " بله "جهت ، از شما تقلید می کند ؟ ( در اینجا خط خطی کردن مد نظر نیست و پاسخ 

    
  
  
  

      ____  

بدون اینکه نحوه انجام کار را نشان دهید آیا کودك براي بیـرون انداختـن چیزي به اندازه نخود یا لوبیا از داخل یک بطري شفاف  -2
  استفاده کنید).             کوچک ، بطري را بطور هدفمند سر و ته می کند ؟( می توانید  از بطري نوشابه یا شیشه شیر کودك

     ____  

آیا کودك وانمود می کنــد که اشیاء چیــزهاي دیگري هستنــد ؟ براي مثال ، آیا کودك یک  فنجان را روي گوشش گرفته و وانمود  -3
مکعب  یا اسباب بازي  می کند که یک تلفن است ؟ آیا یک جعبه را روي سرش گذاشته و وانمود می کند که یک کاله است ؟ آیا از یک

  براي هم زدن غذا استفاده می کند ؟

      ____  

هد ، آیا کودك اشیاء را سر جایشان می گذارد ؟براي مثال ،آیا می داند که باید اسباب بازي ها را داخل سبد  یا قفسه اسباب بازي  ها قرار د-4
  پتو را روي تخت بیاندازد ، و بشقاب ها را به آشپزخانه ببرد؟

      ____  

اگر کودك چیزي را بخواهد که دستش به آن نمی رسد ، آیا براي رسیدن به آن صندلی ، چهار پایه ، یا جعبه اي را پیدا کـرده و بـر روي    -5
  آن می ایستد؟

      ____  

ا این کار را تقلید کرده و در حالی که کودك می بیند  چگونه چهار شیء  مثل مکعب را در یک ردیف پشت سر هم قرار می دهید ، آی -6
  د ).حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر قرار می دهد ؟( می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي کوچک ، یا سایر اسباب بازي ها نیز استفاده کنی

   
  

      ____  

  
  

 ___جمع کل      

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.   حیطه حل مسئله 

  ئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطم         حیطه حرکات ظریف



  
 

  

  

  خیر   بله   

      .......................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید..........................................................................-1

      .......................................................به نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می زند  ؟ اگر نه توضیح دهید....................................................-2

که کودکتان می گوید ، می فهمید ؟ اگر نه توضیح دهید رااً آنچه آیا شما اکثر-3

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

    

به نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می رود ، می دود و از وسایل باال می رود  ؟ اگر نه توضیح دهید  -4

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

    

یح دهید آیا سابقه ناشنوایی  و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده ي هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگر بله توض-5

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

    

      .................................................................یا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله  توضیح دهید.......................................................آ -6

   .....د............................................................................................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهی -7

  

  

    

  

  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ____        د و آن را دوباره پایین می گذارد؟ ( حتی اگر کمی از آب بریزد ).آیا  خودش با فنجان یا استکان آب می نوش -1

آیا کودك اداي کارهایی که انجام می دهید ، مثل پاك کردن چیزي که ریخته است ، جارو کردن ، شانه کردن موها ، نماز خواندن را در  -2

     می آورد ؟         

      ____  

  ____        ا می خورد؟آیا کودك با چنگال غذ   -3

وقتی کودك با عروسک یا هر حیوان پارچه اي دیگر بازي می کند ،آیا وانمود می کند تکانش می دهد ، غذایش می دهد ، پوشکش را     -4

  عوض می کند ، در رختخوابش می گذارد ؟

      ____  

می دهد و آنها را دور وسایل مختلف می راند و اگر اسباب بازي اش آیا اسباب بازي هایی مانند گاري ، کالسکه یا کامیون کوچک را هل  -5

  عقب بیرون  می کشد؟ –را به گو شه اي برد که امکان دور زدن نبود ، آن را از آنجا عقب 

      ____  

به جاي اینکه بگوید :  "من آب می خوام   "استفاده می کند ؟ براي مثال ،   "به من    "و  "مرا   "،   "من  "آیا بیشتر مواقع براي نامیدن از   -6

  ."مریم آب می خواد "

      ____  

  ____       جمع کل    

   ـلیــوارد کـــــم  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

به چند نکته مهم  ASQپاسخ دادن به سواالت پرسشنامه که امکان ارزیابی کودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي ، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

احـت  پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا نار  -1  
  نشوید .

) بخـش  2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1اند : (بخش اصلی طراحی شده  5سواالت براي  هر سن در -2  
  ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت )          3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعی   –) بخش شخصی 5یم  است ) و () بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاه4(
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

آن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً باید فعالیت مورد اشاره د مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید ،در -3  
 دهید . 

ود . و در ـدارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شـ » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 هی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .است و گا» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »بخش کلی « 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالیت مورد نظر کرده است .» گاهی  « پاسخ  -

 عنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .به م» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ -5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « نجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت ااست،

  را عالمت بزنید .» بلی « قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
در  اوالً  سن کودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانیـاً        پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا-6  

تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از آن تحویـل     انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 گرفته اید ، بر گردانید .

االت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تکمیـل           پاسخ به سو-7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

عـات بیشـتري دارد و او   کـودك اطال کسی پرسشنامه  را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مـورد  که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالاست که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 ید .تماس بگیر ي که پرسشنامه را از آنجا دریافت کرده اید،در صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  3یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  
   

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
  تلفن تماس تکمیل کننده :        یل :تاریخ تکم    نسبت تکمیل کننده با کودك :

      کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :
                     روستا:          شهرستان :          استان :

  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی 27

1393 



  
  
  
  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  ا حرکتی درحین ارائه دستوراستفاده نکنید،آیا کودك می تواندحداقل سه موردازدستورهاي مشابه زیر را انجام دهد؟اگرازهیچگونه اشاره ی -1
  »یک حوله برایم بیاور« ج ) »                            در  را بیند « ب) »                            اسباب بازي را روي میز بگذار«الف) 

  »                     کتابت را بردار « و ) »                      دستم را بگیر « ه ) »                                         ا کن لباست را پید« د) 

      ____  

صویر از آن تصاویر آیا حداقل یک ت "این چیه ؟ "اگر به تصویر یک توپ ( گربه ، لیوان ، کاله ، غیره ) اشاره کنید و از کودك بپرسید ،  -2
  را بطور صحیح نام می برد ؟

      ____  

زمانی که از کودك می خواهید تا به بینی ، چشم ها ، مو ، پاها ، گوش ها و غیره ، اشاره کند ، آیا حداقل  هفت عضو بدن را بطور صحیح -3
  عروسک اشاره کند ).نشان می دهد؟( در انجام این کار او می تواند به اعضاي بدن خودش ، شما یا یک 

      ____  

  ____        را بطور صحیح بکار می برد ؟ "تو ( شما )  "،  "مال من  "، "من  "،  "منه  "آیا کودك حداقل دو مورد از کلماتی مثل  -4

  ت را بنویسید :آیا کودك  جمالتی که شامل سه  یا چهارکلمه هستند بکار می برد ، می گوید ؟ لطفاً یک نمونه از این جمال -5
......................................................................................................................................................................................................................  

      ____  

   "کتاب را زیر صندلی بگذار  "و  "کفش را روي میز بگذار  "از هر گونه اشاره یا حرکتی استفاده کنید ، به کودك بگویید بدون اینکه  -6
  آیا کودك هر دو دستور را بطور صحیح انجام می دهد ؟

      ____  

  ____جمع کل           

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  باال یا پایین می رود؟آیا کودك خودش به تنهایی حداقل از دو پله -1
  چنین امري را می توانید در جاهایی که داراي پلکان هستنـد ، مثالً در  

  پارك در منزل مشاهده کنید .( حتی اگر کودك دستش را به دیوار یا 
  را عالمت بزنید ). "بله  "نرده می گیرد ، پاسخ 

      ____  

  ون اینکه به چیزي برخورد کند یا بیفتد دویدنش را متوقف سازد؟آیا کودك  نسبتاً خوب می دود و می تواند بد -2
  
  

  

      ____  

  آیا کودك جفت پا می پرد ؟  -3
  
  

      ____  

  آیا کودك بدون اینکه به چیزي یا جایی تکیه دهد ، می تواند  با پرت کردن پایش به سمت جلو ، به توپ ضربه می زند ؟   -4
  

  
  

  
  

    ____  

  سانتی متر به جلو بپرد ؟ 8ودك می تواند جفت پا حداقل حدود آیا ک-5
  
  
  

      ____  

  آیا کــودك با گذاشتــن یک پا روي هر پـله ، از پلکان باال مـی رود ؟ -6
  ( پاي چپ روي یک پله است و پاي راست روي پله بعــدي است ) . ممـکن

  ن امري را می توانید است که کودك دستش را به نرده یا دیوار بگیرد .( چنی 
  در جاهایی که داراي پلکان هستند ، مثالً در پارك ، یا در منزل مشاهده کنید ).  

      ____  

  ____     جمع کل  

  رمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را د    حیطه برقراري ارتباط 

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.       حیطه حرکات درشت

نیـد . در صـورت امکـان ایـن فعالیـت را      بیش از یک بار امتحـان ک در این سن وقتی از کودك می خواهید تا کاري را انجام دهد ، ممکن است که وي همکاري نکند . شاید الزم باشد که شما فعالیت هاي زیر را 
  .را براي آن فعالیت بزنید  "بله  "زمانی امتحان کنید که کودك همکاري می کند . اگر کودك توانایی انجام فعالیتی را دارد ولی از انجام آن امتناع می کند ، پاسخ 

 



 

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

ر شیشه ي مربا براي آیا کودك در تالش براي چرخاندن دستگیره در ، کوك کردن اسباب بازي ها ، چرخاندن در چیزي ، یا پیچاندن د  -1
  باز و بسته کردن آن ، از حرکت چرخشی دستش استفاده می کند ؟      

      ____  

  ____        آیا کودك کلید چراغ را روشن و خاموش می کند ؟          -2

  پس از اینکه کودك می بیند که شما با مــداد یا خـودکار خطی  از-3
  کنیـد ، از او بخواهید ، خطی مثل باالي کاغذ به طرف پایین رسم می 
  خط شما رسم کند .کودك نباید خط خودش را روي خط شما بکشد .  

  آیا اوبا کشیدن  یک خط در جهت عمودي ، ازکار شما تقلید می کند ؟ 

      ____  

وانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي آیا کودك هفت  مکعب یا اسباب بازي کوچک را خودش به تنهایی بر روي هم قرار می دهد ؟(می ت   -4
  سانتی متر است نیز استفاده کنید ).   5/2کوچک ، یا اسباب بازي هایی که اندازه آنها حدود 

      ____  

  آیا کودك بند کفش را از میان یک مهره یا سوراخ بند کفش رد می کند ؟-5
  
  

      ____  

  طرف کاغذ به طرف دیگر آن رسم پس از اینکه کودك می بیند که خطی را از یک -6
  می کنید ، از او بخواهید خطی مثل خط شما رسم کند . کودك نباید خط خودش را روي 
  خط شما بکشد . آیا او با کشیدن یک خط در جهت افقی ، از کار شما تقلید می کند ؟ 

      ____  

  _____     جمع کل  

    هنوز نه  گاهی  بله  

می کند که اشیاء چیــزهاي دیگري هستنـــد ؟ براي مثال ، آیا کودك یک  فنجان را روي گوشش گرفتـه و وانمـود    آیا کودك وانمود  -1
می کند که یک تلفن است ؟ آیا یک جعبه را روي سرش گذاشته و وانمود م یکند که یک کاله است ؟ آیا از یک مکعب  یا اسـباب بـازي   

          براي هم زدن غذا استفاده می کند ؟      

      ____  

آیا کودك اشیـاء را سر جایشان می گذارد ؟براي مثال ،آیا می داند که باید اسباب بازي ها را داخل سبد  یا قفسه اسـباب بـازي  هـا قـرار       -2
  دهد ، پتو را روي تخت بیاندازد ، و بشقاب ها را به آشپزخانه ببرد؟            

     ____  

؟( اسم کودك را بکارببرید ).آیا کودك بـه تصـویر خـودش در آینـه      "...... کو "از او بپرسید  ،ر آینه نگاه می کند زمانی که کودك د -3
  اشاره می کند ؟

      ____  

ي صندلی ، چهار پایه ، یا جعبه اي را پیدا کـرده و بـر رو  « اگر کودك چیزي را بخواهد که دستش به آن نمی رسد ، آیا براي رسیدن به آ -4
  آن می ایستد؟

      ____  

  در حالی که کودك می بیند  چگونه چهار شی  مثل مکعب را در یک ردیف پشت سر هم-5

  قرار می دهید ، آیا این کار را تقلید کرده و حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر قرار می دهد ؟ 

  ا نیز استفاده کنید ).( می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي کوچک ، یا سایر اسباب بازي ه

  

      ____  

  آیا کودك در  "این چیه ؟  ".زمانی که به تصویر زیر اشاره می کنید و از کودك می پرسید -6

  ،"پسر"،"آدم برفی "پاسخ کلمه اي را می گوید ، که به معنی یک شخص باشد ؟ پاسخ هایی مثل

ودك را در اینجــــا بنویســــید  صــــحیح هســــتند . لطفــــاً پاســــخ کــــ     "بابــــا "،  "دختــــر "،  "مــــرد  "

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

      ____  

  ___     جمع کل   

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات ظریف     

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 



 
  
 

  

  

  خیر   بله   

      ...................................................................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید.............................-1

      .......................................................بنظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می زند  ؟ اگر نه توضیح دهید......................................................-2

      ...............................................................آیا شما اکثراً آنچه را که کودکتان می گوید ، می فهمید ؟ اگر نه توضیح دهید.....................................................-3

  ظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می رود ، می  دود و از وسایل باال می رود ؟ اگر نه توضیح دهیدبه ن -4

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

    

  آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضاي خانواده هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگر بله توضیح دهید  -5

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

    

      ..........بله توضیح دهید............................................................................................................... آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر -6

      ............................................................................آیا در مورد کودك خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید..................................................... -7

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

  اگر هر کدام از حرکات زیر را انجام  دهید ، آیا حداقل یکی از آنها را تقلید خواهد کرد ؟-1

  گوش خود را بکشید  -دهانتان را باز کنید                                                  ج –الف  

  صورت خود را نوازش کنید  -پلک بزنید                                                                   د - ب

      ____  

  ____           آیا کودك با چنگال غذا می خورد؟        -2

وقتی کودك با عروسک یا هر حیوان پارچه اي دیگر بازي می کند ،آیا وانمود می کند تکانش می دهد ، غذایش می دهد ، پوشکش را    -3

  عوض می کند ، در رختخوابش می گذارد ؟

      ____  

هـد و آنها را دور وسایل مختلف می راند و اگر اسباب آیا اسباب بازي هایی مانند گاري ، کالسکه یا کامیـــون کوچک را هل می د   -4

  عقب بیرون  می کشد؟  –بازي اش را به گو شه اي برد که امکان دور زدن نبود ، آن را از آنجا عقب 

      ____  

به جاي اینکه بگوید :  "آب می خوام من   "استفاده می کند ؟ براي مثال ،   "به من    "و  "مرا   "،   "من  "آیا بیشتر مواقع براي نامیدن از  -5

  ."مریم آب می خواد "

      ____  

  ____        آیا پالتو ، ژاکت یا پیراهن خودش را بدون کمک می پوشد ؟  -6

  ____        جمع کل    

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی  –حیطه  شخصی 

   ـلیــوارد کـــــم    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

به چند نکته مهم  ASQودك شما با این آزمون مهم فراهم شده است براي پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه که امکان ارزیابی ک، اکنون  پدر و مادر گرامی
  زیر توجه فرمایید :

احـت  پرسشنامه طوري طراحی شده است که کودك ممکن است نتواند تمام فعالیت هاي مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجـب یـا نار  -1  
  نشوید .

) بخـش  2) بخش برقراري ارتباط ( کـه عمـدتاً مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی اسـت ) (        1بخش اصلی طراحی شده اند : ( 5سواالت براي  هر سن در -2  
  ) بخش حرکات ظریف (که عمـدتاً مربـوط بـه حرکـات دسـت هـا و انگشـتان اسـت )         3حرکات درشت ( که عمدتاً مربوط به حرکات پاها و بازوها است ) (

اجتماعی (که عمدتاً مربوط به رفتارهاي فردي و رفتارهاي اجتمـاعی   –) بخش شخصی 5) بخش  حل مسئله (که عمدتاً مربوط به درك مفاهیم  است ) و (4( 
 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان » بخش کلی « کودك است ). یک 

آن سوال را با کودك خود امتحان کنیـد و سـپس بـه سـوال پاسـخ       رحتماً باید فعالیت مورد اشاره د شک دارید ، مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگردر -3  
 دهید . 

ود . و در ـدارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده شـ » هنوز نه « و » گاهی « ، » بلی « بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  5در -4  
 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .» خیر « یا » بله « ، پاسخ ها  »کلی  بخش« 

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودك در حال حاضر قادر» بلی « پاسخ  -
 ت مورد نظر کرده است .به معنی این است که کودك به تازگی شروع  به انجام فعالی» گاهی  « پاسخ  -

 به معنی این است که کودك هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .» هنوز نه  « پاسخ  -

رفته تـري را یـاد گرفتـه    توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودك فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـ -5  
اگر کودك شما » آیا کودك چهار دست و پا  می رود ؟ « آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر سوال شده است  دیگراست،

  را عالمت بزنید .» بلی « قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 
در  رگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودك از سن مناسب بـراي پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه نگـذرد و ثانیـاً       پر کردن و ب-6  

حویـل  تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلـی کـه از آن ت   انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رصورت وجود کوچکترین اشکال د
 گرفته اید ، بر گردانید .

میـل  پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازي خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شـما و هـم کودکتـان از آن لـذت ببریـد . بهتـر اسـت کـودك هنگـام تک         -7  
 پرسشنامه آماده بازي باشد .

کـودك اطالعـات بیشـتري دارد و او    می نماید. منظور کسی است که در مـورد  کسی پرسشنامه  را تکمیل که بایستی مشخص فرمایید که چه توجه کنید -8  
 در پرسشنامه بنویسید . باالاست که به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودك را در قسمت 

 تماس بگیرید . سشنامه را از آنجا دریافت کرده اید،ي که پردر صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز-9  

  تکمیل نمایید.  ،از مرکز دریافت کرده  ماه بعد  3یادآوري می کنیم که پرسشنامه بعدي را باید -10  

   A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
  جنس :      نام خانوادگی کودك :        نام کودك :

               نام تکمیل کننده :      سن اصالح شده :....... ماه      تاریخ تولد :      /       /
  تلفن تماس تکمیل کننده :        تاریخ تکمیل :    نسبت تکمیل کننده با کودك :

    کدملی سرپرست خانوار :        کد ملی کودك :
                     روستا:          شهرستان :          استان :

  شماره تلفن مرکز:        نام پرسشگر:          نام مرکز:

 ماهگی 30

1393 
 



  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

آیـا حـداقل یـک تصـویر از آن      "ایـن چیـه ؟   "،  غیره ) اشاره کنید و از کودك بپرسید و گربه ، لیوان ، کاله یااگر به تصویر یک توپ (  -1
  تصاویر را بطور صحیح نام می برد ؟                  

      ____  

  اگرازهیچگونه اشاره یا حرکتی درحین ارائه دستوراستفاده نکنید،آیا کودك می تواندحداقل سه موردازدستورهاي مشابه زیر را انجام دهد؟ -2
  »یک حوله برایم بیاور« ج ) »                            در  را بیند « ب) »                            یز بگذاراسباب بازي را روي م«الف) 

  »  کتابت را بردار « و ) »                      دستم را بگیر « ه ) »                                         لباست را پیدا کن « د) 

      ____  

مانی که از کودك می خواهید تا به بینی ، چشم ها ، مو ، پاها ، گوش ها و غیره ، اشاره کند ، آیا حداقل  هفت عضو بدن را بطور صحیح ز-3
  نشان می دهد؟( در انجام این کار او می تواند به اعضاي بدن خودش ، شما یا یک عروسک اشاره کند ).

      ____  

  سه  یا چهار کلمه هستند بکار یا می برد ، می گوید ؟ لطفاً یک نمونه از این جمالت را بنویسید :آیا کودك  جمالتی که شامل  -4
...............................................................................................................................................................................................  

      ____  

،  "کتاب را زیر صندلی بگذار  "و  "کفش را روي میز بگذار  "بدون اینکه از هر گونه اشاره یا حرکتی استفاده کنید ، به کودك بگویید  -5
  آیا کودك هر دو دستور را بطور صحیح انجام می دهد ؟

      ____  

اب نگاه می کند آیا توضیح می دهد که درهر تصویر چه کاري انجام  می شود یا چه چیزي اتفاق می افتد ؟ زمانی که  کودك به تصاویر کت-6
  ) شما می توانید بپرسید ، این سگ ( یا بچه ) چکار می کنه ؟  "گریه می کنه  "،  "می خوره "، "می دوه  "،  "هاپ هاپ می کنه  "(براي مثال 

      ____  

  ____جمع کل           

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  
  آیا کودك  نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه -1

  به چیزي برخورد کند یا بیفتد دویدنش را متوقف سازد؟
  

      ____  

  آیا کودك خودش به تنهایی حداقل از دو پله باال یا پایین می رود؟  -2
  هستنـد ، مثالً در  چنین امري را می توانیــد در جاهایی که داراي پلکان 

  پارك یا در منزل مشاهده کنید .( حتی اگر کودك دستش را به دیوار یا 
  را عالمت بزنید ). "بله  "نرده می گیرد ، پاسخ 

  
  

      ____  

  آیا کودك بدون اینکه به چیزي یا جایی تکیه دهد ، می تواند-3
  ؟ بزندبا پرت کـــردن پایش به سمت جلو ، به توپ ضربه   
  

      ____  

  آیا کودك جفت پا می پرد ؟   -4
  
  
  
  

  
  

    ____  

  آیا کــودك با گذاشتــن یک پا روي هر پـله ، از پلکان باال مـی رود ؟ -5
  ( پاي چپ روي یک پله است و پاي راست روي پله بعــدي است ) . ممـکن

  می توانید است که کودك دستش را به نرده یا دیوار بگیرد.(چنین امري را  
  در جاهایی که داراي پلکان هستند ، مثالً در پارك ، یا در منزل مشاهده کنید ).  

  

      ____  

  ____        ثانیه روي یک پایش می ایستد ؟ 1آیا کودك بدون اینکه به چیزي یا جایی تکیه دهد ، براي حدود   -6

  زده اید  ،عالمت » گاهی « یا »  بله « پاسخ  5اگر براي  سوال 
  عالمت بزنید.» بله «نیز  2براي سوال 

     ____       جمع کل  
_  

  اید. پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده    حیطه برقراري ارتباط 

  فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.هر فعالیت را درمورد  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که       حیطه حرکات درشت



 

  
  

    هنوز نه  گاهی  بله  

آیا کودك در تالش براي چرخاندن دستگیره در ، کوك کردن اسباب بازي ها ، چرخاندن در چیزي ، یا پیچاندن در شیشه ي مربا براي   -1
  ستش استفاده می کند ؟      باز و بسته کردن آن ، از حرکت چرخشی د

      ____  

  پس از اینکه کودك می بیند که شما با مــداد یا خـودکار خطی  از   -2
  باالي کاغذ به طرف پایین رسم می کنیـد ، از او بخواهید ، خطی مثل 
  خط شما رسم کند .کودك نباید خط خودش را روي خط شما بکشد .  

  ت عمودي ، از کار شما تقلید می کند ؟  آیا اوبا کشیدن  یک خط در جه

      ____  

  آیا کودك بند کفش را از میان یک مهره یا سوراخ بند کفش رد می کند ؟-3
  

      ____  

  پس از اینکه کودك می بیند که خطی را از یک طرف کاغذ به طرف دیگر آن رسم    -4
  کودك نباید خط خودش را رويمی کنید ، از او بخواهید خطی مثل خط شما رسم کند .  
  خط شما بکشد . آیا او با کشیدن یک خط در جهت افقی ، از کار شما تقلید می کند ؟ 

      ____  

  پس از اینکه کودك می بیند که یک دایره را رسم می کنید از او بخواهید تا دایره اي  -5
  بکشد . آیا او با کشیدنمثل دایره شما بکشد.کودك نباید دایره خودش را روي دایره شما 

  یک دایره از شما تقلید می کند؟ 

      ____  

  ____        یکی ورق می زند ؟ –آیا کودك صفحات کتاب را یکی  -6

  _____     جمع کل  

    هنوز نه  گاهی  بله  

ببرید ).آیا کودك بـه  ؟( اسم کودك را بکار  "...... کو "از او بپرسید  ،زمانی که کودك در آینه نگاه می کند   -1
  تصویر خودش در آینه اشاره می کند ؟                     

      ____  

اگر کودك چیزي را بخواهد که دستش به آن نمی رسد ، آیا براي رسیدن به آن صندلی ، چهار پایه ، یا جعبه اي را پیدا کرده و بر روي   -2
  آن می ایستد؟                 

     ____  

  در حالی که کودك می بیند  چگونه چهار شی  مثل مکعب را در یک ردیف پشت سر هم  -3

  قرار می دهید ، آیا این کار را تقلید کرده و حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر قرار می دهد ؟ 
  ( می توانید از قرقره هاي نخ ، جعبه هاي کوچک ، یا سایر اسباب بازي ها نیز استفاده کنید ).

      ____  

  آیا کودك در  "این چیه ؟  "زمانی که به تصویر روبرو اشاره می کنید و از کودك می پرسید  -4

  ،"پسر"،"آدم برفی "پاسخ کلمه اي را می گوید ، که به معنی یک شخص باشد ؟ پاسخ هایی مثل
  .......................................................................................... صحیح هستند . لطفاً پاسخ کودك را در اینجا بنویسید "بابا  "دختر ،  "،  "مرد  "

      ____  

، آیا کودك همین دو عدد را با آن ترکیبی که گفته اید تکرارمی کند ؟ نباید این اعداد را تکرار  "بگو هفت ، سه  "زمانی که می گویید  -5

کودك بایـد فقـط یـک جفـت اعـداد را بـه طـور         "هشت ، دو  "عدد دیگر از اعداد را امتحان کنید و بگویید ،  کنید . در صورت لزوم ، دو

  را براي این سوال عالمت بزنید . "بله  "صحیح تکرار کند تا پاسخ 

      ____  

د که چه چیزي رسم کرده است ؟ ، حتی یک خط خطی ساده را رسم می کند ، آیا به شما می گوی "تصویر  ".پس از اینکه کودك یک -6

   "این چیه ؟ "یا بپرسید  "برام بگو چی کشیدي  "می توانید براي ترغیب کودك ، بگویید 
      ____  

  ___     جمع کل   

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حرکات ظریف     

  مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن   حیطه حل مسئله 
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  ____        جمع کل    

  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی  –حیطه  شخصی 
 

   ـلیـــوارد کــــــم  


