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Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-C H AT)
Follow-up Interview 

قائمة استبيان التوحد عند االطفال
 )المقابلة االكلينكية  (

يمكن استخدام تلك االداة لالغراL االكلينكية التشخيصية والبحثية االكاديمية٬ الرجاء عدم االقتباس 
 .أو النشر إال بعد الحصول علي موافقة رسميه من المؤلفين و المترجم 

 علي العمل الجيد في تطوير الشكل Joaquin Fuentesجواكين فونتس .يشكر المؤلفين د
 .في المقابلة  التوضيحي المستخدم 

المقابلة  (يمكن الحصول علي نسخة مجانيه دون دفع أي رسوم من قائمة استبان التوحد عند االطفال 
M-C) )االكلينكية  H AT) Follow-up Interview وذلك عن طريق تحميلها اليكترونيا من خالل 

 :التالي الرابط االلكتروني 

http://www2.gsu.edu/~wwwpsy/faculty/robins.htm  

   للحصول علي اية معلومات إضافية عن المولفين يرجي االتصال بـ
mchatscreen2009@gmail.com      Diana L. Robins, Ph.D 

Deborah Fein      Deborah.fien@uconn.edu أو بـ

  وللحصول علي اي معلومات اضافية عن النسخة العربية يرجي االتصال بالمترجم
Mahmoud M. Rashad, Ph.D      mmrashaad@hotmail.com
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 تصدير 
 
 

  مكون من تخصصات متعددة بإستخدام االستبانه وتقدير مدي حساسية 1قام فريق عمل 
االستبان في االكتشاف المبكر الضطرابات التوحد علي عينه من االطفال االسوياء 

 .والذين يعانون من اضطرابات التوحد من المجتمع السعودي 
 

  يمكن استخدام االستبانه علي عينات من ثقافات عربية مختلفه نظرَا لقيام الباحثين
 .بأستخدام كلمات شائعة االستخدام  ومترادفات عامه ودارجة  

 
  يقدم الباحثين الشكر للعاملين بمجمع االمل للصحة النفسيةw من جهد 2 بالدمام xلما بذلو

ساعد الباحثين في ازالة الكثير من العقبات البحثية  لعينة الدراسة وكذلك ادارة الرعاية 
 ٬ وكذلك يخz بالشكر من قام بتفعيل العمل الوقائي في مجال 3الصحية االولية

االضطرابات النفسية بإصدار قرار تشكيل اللجنة سعادة مدير عام الشئون الصحية 
 .4بالمنطقة الشرقية 

                                                 
 :ش'GHB- (1I- J9,اF ا-م<'ر -0EBرا4اD ا-AB- ()C@1@ا? م" *<= ا-مديري) ا-عام$ -8,9و7 ا-6ح()  4ا-م01/) ا-,ر*() م'و%$ م"  11
   )ادارة الرعاية السصحية االولية  (جمال الحامد  ــ  استشاري طب االسرة والمجتمع  / د
 )ادارة الرعاية السصحية االولية  (عبد الرحمن ابو داه� ــ  استشاري طب االسرة والمجتمع / د
  )مستشفي الوالدة واالطفال  (عادل المؤمن  ـــ  أستشاري طب االعصاب لالطفال  / د
 )مجمع االمل للصحة النفسية ــ  الدمام  (غادة عبد الرازق  ـــ  استشاري الطب النفسي لالطفال / د

   جامعة عين شمس wاستاذ م الطب النفسي 
 )مجمع االمل للصحة النفسية ــ  الدمام  (محمود رشاد ــ  استشاري علم النفس االكلينكي / د

  جامعة جنوب الوادي wاستاذ م علم النفس االكلينكي 
  
 محمد 4" عQ9 ا-YZرا%Q  /ويUV 4ا-,'ر سعادS ا-م,رF ا-عاN عQ9 مIمP اOم= -69ح) ا-C@1() 4ا-دماN د 2
 ^ا-د ا-GرQH   / مم[Q\ $9 سعادS مدير عاN ادارS ا-رعاي) ا-6ح() اOو-() د  3
Aارf 4" سا-e  /وسعادS ا-دGHور d مدير عاN ا-,8و7 ا-6ح()  4ا-م01/) ا-,ر*()  ا-Cاb  c4ع/(= a "4معا7 ا-`امد_ / سعادS ا-دGHور  4

 Q-ا-,8و7 ا-6ح($ 4ا-م01/) ا-,ر*()  ا-حا Nمدير عاg  
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M-C) قائمة استبيان التوحد عند االطفالالتعليمات الخاصة بتطبيق المقابلة التتبعية ل H AT) 

 
M-C) قائمة استبيان التوحد عند االطفالاختيار بنود ل H A T) وتطبيق . اعتمدَا علي الدرجات

هذx البنود فقط علي االباء ٬ حيث تعتبر مؤشر سلوكي وتوضيحي الحتمالية وجود اضطرابات 
 البنائهم وتساعد االطباء الذين يقدمون خدمات في الرعاية الصحية اآلولية  Autism  التوحد

 .من المهتمين والذين اليمكنهم االجابة بدقة علي التساؤالت الخاصة بالعملية التشخيصية 
 

 استبيان التوحد عند االطفالان تقدير الدرجات للبنود تتم بنفس الطريقة التي استخدمت في 
(M-C H A T) .  فأنه مؤشر الحتمالية وجود اضطراب توحد بند واحداذا فشل في   ASDs 

أو  أي ثالثة ) 14 15  2 79 13البنود ( والفشل في اثنين من البنود الحرجة. 
 يجب تحويل الحالة الي متخصz في عالج أضطرابات بنود من اجمالي بنود االستبانة

قائمة استبيان التوحد عند مع مالحظة  ان الفشل في المقابلة التتبعية ل . )الذاتوية  (التوحد 
M-C) االطفال H A T) اضطرابات التوحد ولكنها مؤشر قوي الحتمالية وجود zال تشخ 

 .ASDsاضطراب التوحد 
 

ارجو مالحظة اذا كان طبيب الرعاية الصحية االولية مهتم  الكشف المبكر عن اضطرابات 
 Childفأن يجب علي االطفال ان يحولوا الي اخصائي طب نفسي اطفال  � ASDsالتوحد 

Psychiatrist  قائمة استبيان التوحد عند االطفال بناء علي الدرجة علي (M-C H A T) او 
M-Cل قائمة استبيان التوحد عند االطفاتطبيق المقابلة التتبعية اآلكلينيكية  ل H A T Follow 

up interview . 
 
 
 

M-C)    التوحد عند االطفالةقائمة استبيانمع اهمية  ان تسجل الدرجة علي صفحات  H A T) 
 .بعد االنتهاء من المقابلة 
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Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-C H AT) 
 لدي االطفال  )الذاتويه  (قائمة استبيان التوحد

 
محمود رشاد  /د: تعريب واعداد

 
 وإذا. موضحَا كيف يكون تصرف الطفل دائمَا )ال / نعم  (الرجاء االجابة علي كل االسئلة التالية ب * 

  .)  كما لو كان الطفل ال يقوم بهبالالرجاء االجابة  (راته االم مرة أو مرتين: )مثال (كان التصرف نادرَا
 ال نعم  البنود  م
 ال نعم  علي ركبتيك ؟ )ةهزهزال (هل يستمتع طفلك باالرجحة أو الهدهدة   .1
 ال نعم  ؟ )يسعي للتعرف عليهم أو اللعب معهم  (هل لطفلك اهتمام  باالطفال اآلخرين  .2

 ال نعم  ؟)الدرج(علي األشياء مثل صعود السلم  )التشبالء التشعبط  (هل يحب طفلك التسلق   .3

 ال نعم  ؟ )التياها / الغميمة / االستغماية (هل يستمتع طفلك بلعبة االختباء و االختفاء   .4

5.  
الدمي  (او االعتناء بااللعاب  )الهاتف (هل يتظاهر طفلك بالحديث في التليفون 

 أو التظاهر بأشياء أخري؟ )العرائس/
 ال نعم 

 ال نعم  لإلشارة أو السؤال عن شئ ؟  )السبابة (هل يستخدم طفلك أصبعه   .6

 ال نعم  هل غالبا ما يستخدم طفلك اصابعة لالشارة الي االشياء التي تثير انتباهه؟  .7

8.  
وال  )الخ..مثل السيارات أو المكعبات (هل يلعب طفلك كما ينبغي باأللعاب الصغيرة 

 يكتفي أن يضعها في فمه او يعبث بها أو يرميها ؟
 ال نعم 

 ال نعم  هل يحاول طفلك ان يجلب اشياء لكي يريك شئ ما بها  ؟   .9
 ال نعم  في عينيك  الكثر من ثانية ؟ )يخزر/ يحدق (طفلك ان ينظريمكن لهل   .10

11.  
يغلق أو يسد  (هل يبدو علي  طفلك الحساسية  الزائدة  للضوضاء و األصوات مثال

 ؟ )اذنيه
 ال نعم 

 ال نعم  هل يستجيب طفلك البتسامتك أو نظرتك باالبتسامة ؟   .12
 ال نعم  هل يقوم طفلك بتقليد وجهك معبرَا عن الفرح أو الحزن ؟   .13
 ال نعم  طفلك أو يستجيب عندما تناديه باسمه ؟  )ينتبه (هل يلتفت  .14

 ال نعم  طفلك إليها ؟ )ينتبه (عندما تشير إلي لعبة في الغرفة ٬هل ينظر  .15
 ال نعم  هل يستطيع طفلك المشي ؟  .16
 ال نعم  طفلك الي االشياء التي تنظر إليها ؟ )يخزر (هل ينظر  .17

 ال نعم  أمام وجهه ؟ )غير طبيعية  (هل يقوم طفلك بحركات غير اعتيادية  .18
 ال نعم  انتباهك الي العمل الذي يقوم به ؟  )لفت (هل يحاول طفلك جذب   .19
 ال نعم  أصم؟ )ال يسمع (هل تسألت في وقت ما أذا ما كان طفلك   .20

 ال نعم  ؟ )الناس (هل يفهم طفلك مايقوله اآلخرين  .21
 ال نعم  أو يتجول بدون هدف ؟ )في الفضاء(هل يحدق طفلك أحيانا في شيء غير معين  .22

23.  
طفلك الي وجهك ليري ردود أفعالك عندما يواجه شيئا غير مألوف  )يخزر (هل ينظر 

 ؟ )غير عادي / غير معتاد (
 ال نعم 

 
 ______: الدرجة الحرجة 
 _______: الدرجة الكلية 

©1999 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 
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علي  )ةهزهزال (ان  طفلك يستمتع باالرجحة أو الهدهدة _______ لقد ذكرت  .1
 . ركبتيك

 
 
 

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 ال نعم

كيف يكون . عندما تقوم بأرجحته أو هزهزته 
 رد فعل طفلك؟

 
 نجاح

 ال نعم  يضحك ويبتسم 

 ال نعم )يغمغم (يتكلم أو يتمتم 

 ال نعم يتطلب إهتمام أكبر باالحتضان بزراعيه 

  :hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)أوصف (أخري 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 )ال(إذا كانت االجابة بـ
 علي جميع االسئلة

الي من  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 االمثلة المحددة

إذا كانت االجابات اآلخري 
 واضحة  وموجبة 

 فشل

 
 نجاح

إذا٬ هل يستمتع طفلك  باالرجحة  أو 
 علي ركبتيك؟ )الهزهزة (الهدهدة 
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يسعي للتعرف عليهم أو اللعب (لقد ذكرت ــــــــــــــ أن لطفلك اهتمام باالطفال اآلخرين 2. 
 فقرة حرجة  * )معهم

  
ال يزال صحيح ؟ هل هذا  

 
 نعم ال

 
 نجاح

 إذا٬ هل لطفلك إهتمام باالطفال اآلخرين؟

 ال نعم
عندما تكون في الفناء أو السوبر ماركت ٬ هل 
 يستجيب طفلك في العادة بوجود االطفال اآلخرين؟

 نعم ال

 كيف يستجيب طفلك ؟

 أسأل جميع األسئلة

 ال نعم يلعب مع االطفال األخرين 
 ال نعم يتكلم مع األطفال اآلخرين

 ال نعم سلوكه عدواني
 ال نعم )يزعق/ يصار� / يصيح (يرفع صوته 

 ال نعم ينظر الي االطفال االخرين 
 ال نعم يبتسم لالطفال االخرين 

 

 فشل

 علي اي بند  )نعم(إذا كانت االجابة بـ

هل يستجيب طفلك باللعب ٬ بالكالم ٬ باالبتسامة ٬ 
 بالنظر ٬ أو الصياح في أغلب االوقات؟

 ال

 نجاح نعم

 فشل

 هل يهتم طفلك باالطفال من غير اخوx أو أخته ؟

 نعم ال
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علي األشياء مثل صعود  )التشبالء التشعبط  (لقد ذكرت ــــــــــــــ أن طفلك يحب التسلق . 3
)الدرج(السلم   

 
 
  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 نعم
 ال

 إذا٬هل يحب طفلك التسلق فوق االشياء؟
 إذا٬هل ال يحب طفلك التسلق فوق االشياء؟

 

 نعم ال

 
 ناجح

 .....هل يستمتع طفلك بالتسلق علي 
 ال نعم  )السلم  (الدرج 
 ال نعم )المقعد(الكرسي 
 ال نعم االثاث

 ال نعم  ادوات الفناء
 

 لجميع البنود )ال(االجابة بـ  الي بند )نعم(االجابة بـ 

 فشل
 

 نجاح 
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/ الغميمة / االستغماية (االختباء و االختفاء ستمتع بلعبة لقد ذكرت ــــــــــــــ أن طفلك ي. 4
  )التياها

 
  

  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 ال نعم

 
 نجاح

هل يحب طفلك اي ألعاب تعتمد علي التناوب والتبديل 
 بالذهاب واالياب مع شخz أخر ؟

 نعم

 ال

 :.............................أمثلة 
....................................... 

 )الغميمه(ماذا يفعل طفلك إذا حاولت أن تالعبيه بلعبة األستغماية 
 .االختباءواالختفاء أو تداعبيه بالتصفيق بكالتا اليدين مع يديه 

 ال نعم يرف� اللعب 

 ال نعم يبكي

 ال نعم ال يهتم بتلك االلعاب

 ال نعم يترك االلعاب إذا تدخل أحد من الوالدين 

 

 ال نعم يضحك / يبتسم 

 ال نعم  )يقهق(يضحك بصوت مرتفع 

 ال نعم  يطلب االستمرار في اللعب لفظيا�

 ال نعم يطلب االستمرار في اللعب بطريقة غير لفظية 

 

 علي االمثلة )نعم(إذا كانت االجابة بـ 

 فشل
 ماهي أكثر االساليب ممارسة ؟

 استجابة صحيحة استجابة خاطئة

 
 نجاح

  االختباء و االختفاء؟)الغميمة (هل يستمتع طفلك بلعبة االستغماية 
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أو االعتناء باأللعاب  )الهاتف (لقد ذكرت ــــــــــــــــــ أن طفلك يتظاهر بالحديث في التليفون. 5
 أو التظاهر بأشياء أخري  )العرائس/ الدمي  (

  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 إذا طفلك ال يتفاعل باللعب

 نعم ال

 )لعبة (لم يتخيل طفلك مطلقا مسرحيا 
 نعم

 ال

هل يمكن أن 
 تقدم  مثال؟

هل يمكن أن 
 تقدم  مثال؟

إذا قدم الوالدين أي أمثلة ٬ استمع لها وقيمها 
 هل تنطبق علي الطفل وال يستطيع انجاذها

 إذا لم ينجح الطفل ٬ إسأل عن األمثلة الشخصية

 يدفع السيارة ويتظاهر بوجود طريق ــــــــــــــــ

 ويضعها علي الفرن أو يتخيل طبخ الطعام ـــــــــــ )الحله (هل يضع االلعاب في القدر 

 يتظاهر بأستخدام المكنسة الكهربائية أو الة تقطيع الحشائ� ــــــــــــــ

 او في كوب فار� ــــــــــــ )لعبة(يأكل نفسه بملعقة 

 بطعام حقيقي أو متخيل ـــــــــــــ )اللعبة (يأكل الدمية 

 يتظاهر انه رجل �لي أو طائرة أو راقصة باليه أو أي شئ أخر مفضل لديه ــــــــــ

 يلعب ويضع لوحة أو دمية في سيارة لعبة أو شاحنة ــــــــــــــ

 ـــــــــــــ )التليفون (يتظاهر بانه يتحدث في الهاتف  

إذا قام الوالدين باعطاء أي أمثلة من القائمة 
 السابقة

إذا لم يقم الوالدين باعطاء أي أمثلة 
 من القائمة السابقة

 

 نجاح فشل
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 . لألشارة أو السؤال عن شئ ما)السبابة(يستخدم أصبعه لقد ذكرت ــــــــــــــــــ أن طفلك . 6
  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 )السبابة (إذا طفلك يستخدم أصبعة 
 للسؤال أو االشارة الي شئ ما؟

 نعم ال
إذا اراد طفلك شئ ما ال يستطيع ان يصل اليه مثل قطعة بسكويت 
 موضوعة علي طاولة مرتفعة ٬ كيف يستطيع ان يحصل عليها ؟

 فشل

 نجاح

 يصل الي اهدافه بكلتا يديه ـــــــــــــــــــ
 يقود والديه الي االشياء التي يرغب بها ـــــــــــــ

 يحاول ان يصل الي اهدافه بنفسه ــــــــــــــ
 أسأل عن تلك النقاط ـــــــــــــــ

 :ماهي االشياء التي تشير اليها ؟
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  عن االمثلة السابقة xإذا كانت استجابته جيد 

 إذا سألته عن شئ ٬ هل يمكنه االشارة اليه ؟

 ال

 نعم

 
 نجاح
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 لألشارة الي االشياء التي تثير )السبابة(يستخدم أصبعه لقد ذكرت ــــــــــــــــــ أن طفلك . 7
  .)فقرة حرجة  (*انتباهه  

  
ال يزال صحيح ؟ هل هذا  

 
 ال نعم

للسؤال أو  )السبابة (إذا طفلك يستخدم أصبعة 
 االشارة الي االشياء التي تثير انتباهه ؟

 نعم ال

 .............هل يهتم طفلك باالشياء التي تثير اهتمامه  مثل 
 ال نعم طائرة تحلق في السماء 

 ال نعم شاحنة تسير علي الطريق 
Lال نعم حشرة تمشي علي االر 
 ال نعم حيوان يوجد في حظيرة 

 

 فشل

 نجاح

كيف يجذب طفلك انتباهك  الي تلك االشياء ؟ 
 ؟)السبابة(هل يشير اليها بأصابعه 

 
 نجاح

هل يشير ذلك السلوك الي اهتمامه  ال
 وليس الي طلب المساعدة ؟

 نعم ال

 ال نعم

 فشل
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مثل  (باأللعاب الصغيرة  )بطريقة مناسبة (لقد ذكرت ــــــــــــــ أن طفلك يلعب كما ينبغي . 8
 .وال يكتفي أن يضعها في فمه أو يعبث بها أو يرميها  )الخ ....السيارات أو المكعبات 

 
 

  
  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 ال نعم

 كيف يلعب طفلك باأللعاب 

 يضع اللعاب في فمه ــــــــــــــــــــــــ
 يرمي األلعاب ــــــــــــــــــــــــ
 ال يلعب بااللعاب ـــــــــــــــــ

 يبتلع القطع الصغيرة ــــــــــــــــــــ
 يضع األلعاب في خطوط  متتالية ـــــــــــــ

 يحمل لعبة معه في كل مكان يذهب اليه في المنزل ـــــــــــ
 يحملق في األلعاب ـــــــــــــــــــ

 من الحواجز بطريقه متجانسة ـــــــــــــ )كومه (يصنع كتلة 
 يركب قطع بسيطة مثل االشكال واأللغاذ المتقطعةـــــــــــ

 ــــــــــــــــ)المقطورات(الشاحنات /يلعب بالسيارات 
 يركب أشكال متناسقة ــــــــــــــــــــــ

 يركب حلقات داخل عصاx بطريقة منظمة ــــــــــــ 
 يضع اكواب داخل بعضهم البع� ــــــــــــــــــ

 علي أي من االمثلة السابقة  )نعم(إذا كانت االجابة بـ 

 فشل
 ماهي أكثر االساليب ممارسة ؟

 استجابة صحيحة استجابة خاطئة

 
 نجاح

 ؟إذا ال يعرف طفلك كيف يلعب باأللعاب الصغيرة بطريقة مناسبة 

 :...............هل يمكن ان تقدم مثال

 فشل
 نجاح

علي  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 أي من االمثلة السابقة
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 .يحاول ان يجذب االشياء لكي يريك شئ ما بداخلها لقد ذكرت ــــــــــــــــــ أن طفلك. 9
 فقرة حرجة  * 

  
ال يزال صحيح ؟ هل هذا  

 
 ال نعم

ان يجذب   طفلكيحاولإذا هل  
  ؟االشياء لكي يريك شئ ما بداخلها 

 نعم ال

 هل أحيانا بقوم طفلك بأحضار شئ ما  ؟

 فشل

 نجاح

 صورة أو لعبة يحاول فقط ان يريك اياها ؟ ــــــــــــــــــــ
 يرسم لك شئ يفعله ؟ـــــــــــــــــــ
 يختار لك وردة؟ــــــــــــــــــــ
 L؟ـــــــــــــــــــ )العشب(يبحث عن حشرة في االر 

 ال

 نعم

 
 نجاح

 )نعم(بـ إذا كانت اي اجابة 

هل يحاول فقط ان يظهر لك اهتمامه  وليس 
 بهدف الحصول علي المساعدة ؟

 ال نعم
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 في عينيك الكثر من ثانية  )يخزر/يحدق(يمكنه ان ينظر  لقد ذكرت ــــــــــــــــــ أن طفلك . 10
  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 ان ينظر  فلكيمكن لطإذا ٬ هل 
 ؟في عينيك الكثر من ثانية  )يخزر/يحدق(

 نعم ال

 الي عينيك عندما يحتاج شئ ؟ـــــــــــــــهل ينظر طفلك 
متي يلعب معك ؟ـــــــــــــــــــ 
أثناء تناول الطعام ؟ــــــــــــــ 

 أثناء تغيير الحفاظات ؟ــــــــــــــــ
 عندما نقرائي له قصه ؟ــــــــــــــــــــــ

 فشل

 
 نجاح

 ال مطلقا 

 ال

 نعم

 نعم

 فشل

نعم ٬ الثنين او 
 اكثر

 
 ناجح

نعم ٬ لبند واحد 
 فقط

 هل يمكن لطفلك ان ينظر في عينيك كل يوم ؟

في اي يوم عندما تكون مع 
طفلك طوال اليوم ٬ هل 
ينظر الي عينيك خمس 

 مرات علي االقل ؟

 ال

 
 نجاح

 فشل



15 
 

يبدو عليه الحساسية الزائدة للضوضاء واالصوات مثال  لقد ذكرت ـــــــــــــــــــــ أن طفلك. 11
  .)يغلق أو يسد اذنيه (

  
ال يزال صحيح ؟ هل هذا  

 
 ال نعم

 انه لديه   طفلكيبدو علي إذا ٬ ال 
  ؟حساسية زائدة للضوضاء 

نعم لديه 
 حساسية زائدة 

ال ليس لديه حساسية 
 زائدة 

 فشل

 :هل يبدو علي طفلك ردود أفعال سلبية تجاx االصوات 
 )أسال عن البنود التالية عند الحاجة  (

 صوت غسالة المالبس ؟ـــــــــــــــــــــــــــ
 صوت بكاء االطفال ؟ــــــــــــــــــــــــــــ

 صوت انين وصرا� االطفال ؟ــــــــــــــــــــ
 صوت المكنسة الكهربائية ؟ـــــــــــــــــــــــــــ

 صوت صفارات االنذار ؟ــــــــــــــــــــــــ
 صوت زحام المرور؟ـــــــــــــــــــــــــــ

 صوت غلق الباب بعنف ؟ـــــــــــــــــــــــــ
 صوت الموسيقي العالية ؟ــــــــــــــــــــــ

 جرس الباب ؟ـــــــــــــــــــــــــــ/ صوت الهاتف 
 المطاعم ؟ــــــــــــــــــ/ االماكن المزعجة مثل السوبرماركت 

 _________________________:)اوصف(أخري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصرا� ـــــــــــــــــ
 البكاءـــــــــــــ

 يسد أذنيه اثناء االنزعاج ـــــــ

 xقائمة (كيف تكون ردود افعال طفلك تجا
 ؟)االصوات المزعجة التي ال يحبها طفلك 

 
 نجاح

علي بندين أو  )نعم (إذا كانت اجابة بـ
 :استمر . أكثر 

 يسد اذنيه بهدوء ـــــــــ
 يعبر عن استياؤx لفظيا ــــــ

 )نعم (إذا كانت االجابة بـ
 لبند واحد فقط 

 
 نجاح

 نجاح فشل

علي اي من   )نعم (إذا كانت االجابة بـ 
 االمثلة السابقة

 ماهي أكثر االساليب ممارسة ؟

اذا كانت االجابة 
علي   )نعم(بـ

 االمثلة السابقة فقط

 
 

 نجاح

اذا كانت االجابة 
علي االمثلة   )نعم(بـ

 السابقة فقط

استجابة 
 صحيحة

استجابة 
 خاطئة
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 .ال يستجيب البتسامتك أو نظرتك باالبتسامة لقد ذكرت ــــــــــــــــــ أن طفلك. 12
  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

يستجيب طفلك البتسامتك أو إذا هل  
  ؟نظرتك باالبتسامة  

 نعم ال
 مالذي يجعله يبتسم ؟ـــــــــــــــــــــ

 فشل

 نجاح

 دائما يبتسم ـــــــــــــ
 االبتسامة لاللعاب المفضلة لدية او االنشطة المألوفه ـــــــ

 االبتسامة عشوائية أو بدون سبب ـــــــــــــــ

فقط  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 علي االمثلة السابقة 

 
 نجاح

في أي   )نعم(إذا كانت اي اجابة بـ 
  من االمثلة السابقة

 يبتسم عندما يبتسم والدية ــــــــــــــــــ
 يبسم عندما يدخل والديه الغرفة ــــــــــ

 يبتسم عندما يعود ــــــــــــــ

 نجاح  فشل

فقط  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 علي االمثلة السابقة  
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 يقوم بتقليد بتقليد وجهك معبرَا عن الفرح أو الحزن  لقد ذكرت ــــــــــــــــــ أن طفلك. 13
 .)فقرة حرجة  (*
 

  
ال يزال صحيح ؟ هل هذا  

 
 ال نعم

  ؟يقوم طفلك بتقليديك  إذا هل  

 نعم ال

 فشل

 .....................هل يقوم طفلك بتقليدك عندما تقومي 

 ال نعم بإخراج لسانك ؟

 ال نعم بإحداث موسيقي مرحه ؟

 ال نعم تلوحي بالرحيل ؟

 ال نعم التصفيق ؟

/ أصمت ¡ بوضع اصبعك علي شفتيك كأشارة 
 ؟¡ أخرس

 ال نعم

 ال نعم أشارة بقبله ؟

 

 لبند واحد أو أكثر  )نعم(إذا كانت االجابة بـ

 
 نجاح

إذا كانت االجابة 
علي اثنين  )نعم(بـ

أو أكثر من البنود 
 السابقة 
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 أو يستجيب عندما تناديه بأسمه  )ينتبه (لقد ذكرت ــــــــــــــ أن طفلك يلتفت . 14
 .)فقرة حرجة  (*
 

 
  

  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 ال نعم
إذا كان طفلك ال يتفاعل بخاصة مع المرح أو المتعه 

 xهل عادة يستجيب عندما تناديه بأسمه ؟. المثيرة لالنتبا 

 عدم االستجابة ـــــــــــــــــــ
 يبدو أنه ال يسمع ولكن يتجاهل والديه ـــــــــــ
 أحتياجات الوالدين تكون  تجاx الطفل ـــــــــــــ

 يستجيب فقط إذا لمسه أحد  ـــــــــــــــ

 ينظر الي أعلي ـــــــــــــــــ
 يتكلم أو يثرثر ـــــــــــــــــــ

 يتوقف عندما يقوم بـ ـــــــــــــــ

 علي أي من االمثلة السابقة  )نعم(إذا كانت االجابة بـ 

 فشل
 ماهي أكثر االساليب ممارسة ؟

 استجابة صحيحة استجابة خاطئة

 
 نجاح

 ؟إذا هل يستجيب طفلك عندما تناديه بأسمه  

 نجاح

علي  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 أي من االمثلة السابقة

 ال نعم

 نجاح

 أطرح االمثلة التالية .إذا لم يستجيب الطفل للوالدين بتلقائية 

 نجاح فشل

علي  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 أي من االمثلة السابقة
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 .أو يستجيب عندما تشير الي لعبة في الغرفة  )ينتبه (لقد ذكرت ــــــــــــــ أن طفلك يلتفت . 15
 .)فقرة حرجة  (*
 

 
  

  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 ال نعم

إذا أشرت الي  شئ ما٬ مالذي عادة يفعلة 
 طفلك  ؟

 
 تجاهله لوالديه ـــــــــــــــــــــــــ

 ينظر الي الغرفة بعشوائية ــــــــــــــ
 النظر الي اصبع والديه ــــــــــــــــــــــــــــــ

 النظر الي االشياء ــــــــــــــــــــ
 االشارة الي ــــــــــــــــــــــ

 النظر والتعليق علي االشياء ــــــــــــــــــــــ
 xـــــــــــــــــــ )انظر (ينظر اذا اشار الوالدين وامرو  

 علي أي من االمثلة السابقة  )نعم(إذا كانت االجابة بـ 

 فشل
 ماهي أكثر االساليب ممارسة ؟

 استجابة صحيحة استجابة خاطئة

 
 نجاح

إذا ٬ هل  ينظر طفلك الي االشياء التي تشير 
 ؟اليها  

 نجاح

علي  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 أي من االمثلة السابقة

 أطرح االمثلة التالية .إذا لم يستجيب الطفل للوالدين بتلقائية 

 نجاح فشل

علي  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 أي من االمثلة السابقة
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 يستطيع المشيلقد ذكرت ــــــــــــــ أن طفلك . 16
 

 
 

 
  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 فشل

 إذا ٬ هل يستطيع طفلك المشي بدون مساعد ؟

 ال نعم

 فشل
 

 نجاح
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 .الي االشياء التي تنظر اليها  )يحملق/ يخزر (لقد ذكرت ــــــــــــــ أن طفلك ينظر . 17
 

 
  

  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 ال نعم
 ماذا يفعل طفلك  عندما تنظر الي شئ ما ؟

 
 التجاهل  ـــــــــــــــــــــــــ

 ينظر الي وجه والديه  ــــــــــــــ

 
 النظر الي االشياء التي تنظر اليـها ــــــــــــــــــ

 يشير الي االشياء ــــــــــــــــــــــ
  ينظر حوله لرؤية ماذا يشاهد والديه  ـــــــــــــــــــ

 علي أي من االمثلة السابقة  )نعم(إذا كانت االجابة بـ 

 فشل
 ماهي أكثر االساليب ممارسة ؟

 استجابة صحيحة استجابة خاطئة

 
 نجاح

طفلك الي   )يحملق/ يخزر (إذا هل  ينظر 
 ؟االشياء التي تنظر اليها  

 نجاح

علي  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 أي من االمثلة السابقة

 أطرح االمثلة التالية .إذا لم يستجيب الطفل للوالدين بتلقائية 

 نجاح فشل

علي  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 أي من االمثلة السابقة
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 .الي االشياء التي تنظر اليها  )يحملق/ يخزر (لقد ذكرت ــــــــــــــ أن طفلك ينظر . 18
 

 
  

  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

 نعم ال
 ارجو وصف تلك الحركات 

 
 يهزهز أصابعه بالقرب من عينيه ــــــــــــــ

 يقب� يدx بالقرب من عينيه ــــــــــــ
 يرفع يديه اتجاx عينيه بحركات عشوائية ــــــــــــ

 يدx بالقرب من وجهه ــــــــــــ )يحرك/يرفرف (يضرب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :)اوصف (أخري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ينظر الي يدx ــــــــــــــــــــــ

 )الغميمة (يحرك اصابعه عندما يلعب لعبة االستغماية 
  االختباء و االختفاءــــــــــــــــــ

 فشل

 
 نجاح

إذا هل يقوم طفلك بعمل اي حركات غير طبيعية 
 ؟امام وجهة بأصابعة  )غير طبيعية  (اعتيادية 

 نجاح

علي  )نعم(إذا كانت االجابة بـ
 أي من االمثلة السابقة

 أطرح االمثلة التالية .إذا لم يستجيب الطفل للوالدين بتلقائية 

 نجاح فشل

 علي أي من االمثلة السابقة )نعم(إذا كانت االجابة بـ

 هل ظهر هذا السلوك أكثر من مرتين في االسبو¢ ؟

 نعم
 ال
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 انتباهك الي العمل الذي يقوم به  )لفت(يحاول جذب لقد ذكرت ــــــــــــــ أن طفلك . 19
 

 
  

ال يزال صحيح ؟ هل هذا  
 

 ال نعم

إذا ٬هل يحول طفلك جذب انتباهك 
 الي العمل الذي يقوم به ؟

 نعم

 
 نجاح

 ال

 : هل طفلك 
 ــــــــــــــــــــــــ! ¡ شاهدني ¡ أو ¡ أنظر¡ يقول 

 يحضر لعبة أو يمارس نشاط ويطلب من والديه أن يشاهداx ــــــــــــــــــــ
 يتوقع الحصول علي مكافاءة أو تشجيع  لفظي ـــــــــــــــــــ

  يستمر بالنظر ليري إذا ما كان والديه ينظروا اليه ـــــــــــــــــــــــ

علي ال شئ من  )نعم(إذا كانت االجابة بـ 
 البنود السابقة  أو أحيانَا علي بند واحد 

علي اي بند  )نعم(إذا كانت االجابة بـ 
 أو احيانا علي بندين أو اكثر 

 

 نجاح فشل

 أسأل عن جميع االسئلة
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  أصم ؟ )ال يسمع(هل تسألت في وقت ما إذا ماكان طفلك . 20
 

 
  

 ال نعم

هل تسألت في وقت ما إذا إذا ٬ 
  ؟أصم )ال يسمع(ماكان طفلك 

 ال

 
 نجاح

 

 نعم

 مالذي يقودك الي هذا االندها¤ ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هل كثيرَا مايتجاهل االصوات ؟
 هل غالبَا مايتجاهل االصوات ؟  

علي ال شئ من  )نعم(إذا كانت االجابة بـ 
 البنود السابقة  أو أحيانَا علي بند واحد 

علي اي بند  )نعم(إذا كانت االجابة بـ 
 أو احيانا علي بندين أو اكثر 

 

  فشل
 نجاح

 

 :أسأل االباء جميع البنود 
 ٬ ماذا كانت النتيجة ؟ )نعم(هل تم عمل تقييم وقياس السمع لطفلك ؟ إذا كانت االجابة بـ

 :  مالحظة 
 .النتيجة تشير الي ـــــــــــــــــــ  أضطرابات في السمع ــــــــــــــــ  السمع في المعدل الطبيعي 

   نجاح¥إذا كان الطفل يعاني من أضطرابات في السمع 
 

  نجاح¥إذا قرر الوالدين انهم مندهشين من قدرة طفلهم علي السمع كجزء من الفحz الطبي الدوري  : مالحظة
 

   فشل¥بناء علي نتائج أختبار السمع ٬ إذا كان الطفل يتجاهل االصوات أو االشخا¦ المحيطين به : مالحظة 
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 )الناس( ال يفهم مايقوله األخرين لقد ذكرت ــــــــــــــ أن طفلك. 21
 

ال يزال صحيح ؟ هل هذا   
 

 ال نعم

 إذا كان طفلك ال يفهم مايقوله االخرين 

 نعم

 
 نجاح

 آل

عندما يتعرL لموقف به عالمات أو دالئل معينة ٬ هل يستطيع أن 
يتبع التعليمات ؟ علي سبيل المثال ٬ عندما تكون بمالبس الخروج 

 xأن يرتدي حذاو  xوتخبر.......... 

عندما يكون الموقف ال يوجد به 
أي عالمات ٬ هل يتبع طفلك 

ارني حذاؤك : ¡ التعليمات مثل 
 بدون أي أشارة ؟¡ 

أستخدم أمثلة أخري مثل 
أحضر لي هذا ¡ االحتياجات 

الكتاب ٬ أحضر لي هذا المفتاح 
. 

 فشل

إذا كان وقت الغذاء و الطعام علي 
الطاولة وتخبر طفلك ان يجلس ٬ هل 
 يجلس طفلك علي طاولة الطعام ؟

إذا كانت االجابة 
 )نعم(بـ

أو  )ال(إذا كانت االجابة بـ
 احيانا 

 

 نعم ال

 
 نجاح

 فشل

 ال
 نعم
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  أو يتجول بدون هدف  )في الفضاء  (لقد ذكرت ــــــــــــــ أن أحيانا يحدق في شئ معين . 22
 

ال يزال صحيح ؟ هل هذا   
 

 ال نعم

 )في الفضاء  (إذا ٬ هل يحدق طفلك في شئ معين 
 أو يتجول بدون هدف ؟

 ال نعم

 ممكن ان تقدم أمثلة عن هذا السلوك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ الحملقة / التحديق (إذا لم يوجد السلوك السابق 
 هل غالبا ما يحدق طفلك في الفضاء ؟ )النظر بعمق 

 نعم ال

هل يحب طفلك السير حول حافة الغرفة )النظر بعمق/ التحديق  (إذا لم يظهر السلوك السابق 
 بدال من الجلوس بدون نشاط ؟

علي  )ال(االجابة بـ
 المثالين السابقين 

 علي اي مثال )نعم(االجابة بـ

 )أكتب السلوكيات التي يالحظها الوالدين  (هل يقوم طفلك بهذا السلوك 
 غالبَا ٬ علي االقل عدة مرات أسبوعيَا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان يصيب نفسه بالدوار � ليس بغرL اللعب أ (هل يدور علي شكل دائرة 
 ؟ــــــــــــــــــــــ )الدوخة(

 غالبا ٬ علي االقل عدة مرات أسبوعيَا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 نجاح

 علي اي مثال )نعم(االجابة بـ علي المثالين السابقين )ال(االجابة بـ

هل يقوم بذلك فقط عندما يكون 
 طفلك متعب ؟

 نعم

 فشل ال

إذا  )أسأل الوالدين فقط (: مالحظة 
كان تلك السلوكيات تحتاج علي االقل 

 الي تنفيذها الي ثانيتين 
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في وجهك ليري ردود افعالك عندما يواجه  )يحدق /يخزر  (لقد ذكرت ــــــــــــــ أن ال ينظر . 23
 )غير عادي/ غير معتاد  (شئ ما غير مألوف 

   
 

ال يزال صحيح ؟ هل هذا   
 

 ال نعم

إذا ٬ هل ينظر طفلك في وجهك ويتفحصة ليتعرف 
 علي ردود أفعالك عندما يواجه شئ غير مألوف ؟

 نعم ال

إذل سمع طفلك شئ غير مألوف أو ضجيج 
 قبلغير عادي ٬ هل سوف ينظر الي وجهك 
 ان يقرر كيف يستجيب لتلك المثيرا ت؟

 ال نعم

هل ينظر طفلك اليك 
 عندما يحدث شئ جديد

 
 فشل نجاح

 
 نجاح

 نجاح
 

 ال نعم

 ماذا يفعل طفلك عندما يواجه شئ غير مألوف ومخيف

 ربما ال ينظر الي رد فعل والديه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحيانا أو ربما ينظر الي ردود افعال والديه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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