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مقدمة
تم عمل هذه الترجمة بعد استخدامها فى دراسة للفحص المبكر عن طيف اضطرابات التوحد .و قد
أُجريت هذه الدراسة على ثمانمائة طفالً ( )088من خالل زياراتهم الروتينية الى وحدات الرعاية الصحية
األولية فى حى البساتين بمحافظة القاهرة .و قد أُعدت هذه الترجمة و رُ وجعت بعناية حتى ُتفهم من قِبل مقدم
الخدمة و مانحى الرعاية بألفاظ مبسطة و سهلة

الفهم.

و قد أعد هذه الترجمة :

أ.د.سعاد موسى (أستاذ و إستشارى الطب النفسى لألطفال -جامعة القاهرة)
Prof. Suaad Moussa (Prof of Psychiatry, Cairo University - Consultant Child
)&Adolescent Psychiatry) - Email (suaadmoussa@kasralainy.edu.eg

د /مها عماد الدين (مدرس الطب النفسى لألطفال -جامعة بنى سويف)
Dr. Maha Emad Eldeen (Lecturer of Child Psychiatry, Beny Suef University )Consultant Child & Adolescent Psychiatry)Email (emad_maha@yahoo.com

د /منى محمد فتح الباب (ماجستير طب العائلة -وزارة الصحة و السكان)
Dr. Mona Fathelbab (Master Degree in Family Medicine, Ministry of Health
) and Population, Egypt) - Email (drmonafathelbab@yahoo.com
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التعليمات إلستخدام القائمة المعدلة إلستبيان التوحد عند األطفال (المقابلة
التكميلية)
حدد األسئلة بنا ًء على درجات ال  .M-CHATاستخدم فقط األسئلة التى أشار الوالدين الى سلوك
يظهراحتمال اإلصابة بطيف إضطرابات التوحد ،مما يعنى فشل هذا السؤال  ،و  /أو أن مقدم الرعاية
الصحية لديه بعض المخاوف التى لم تتم إجابتها بدقة.
ملحوظة :فقط عدد قليل من األطفال التى ستكون درجاتهم الكلية أكبر من أو تساوى ، 08
سيحصلون على درجات للمقابلة التكميلية لن تتضمن إحالتهم إلى تقييم و تدخل .مقدمى الخدمة قد يختاروا
تجاوز المقابلة التكميلية فى حالة أن تكون الدرجات الكلية لل  M-CHATأكبر من أو تساوى  ،08و إحالة
الطفل فوراً لتقييم تشخيصى و خدمات التدخل المبكر.
سجل نتائج المقابلة التكميلية بنفس طريقة ال .M-CHATإذا فشل سؤال فهذا مؤشر إلحتمال
اإلصابة بطيف إضطرابات التوحد .فشل فى إثنين من األسئلة الحرجة (رقم  )5،،،1،01،0،،02أو أى
ثالثة أسئلة من األسئلة الكلية يبرر اإلحالة إلى متخصص .يرجى مالحظة أن الفحص اإليجابى للمقابلة
التكميلية ال يشخص طيف إضطرابات التوحد ،و إنما يشير إلى زيادة خطر اإلصابة بطيف إضطرابات
التوحد.
يرجى مالحظة أنه فى حالة وجود مخاوف تجاه طيف اضطرابات التوحد عند مقدم الرعاية الصحية
 ،يجب تحويل األطفال إلى متخصص بضض النظر عن درجات ال M-CHATأو المقابلة التكميلية.
يرجى إستخدام ورقة ال M-CHATالتالية لتسجيل الدرجات بعد إتمام المقابلة التكميلية.
يرجى تسجيل نتيجة المقابلة فى نفس صفحة ال ،M-CHATاالسئلة الحرجه هى
( ) 02،0،،01،1،،،5وتم وضعها بخط عريض ،االسئلة العكسية هى ( )55،58،00،00وهى التى اجابتها
ب "نعم" تشير إلى احتمال االصابة بالتوحد.
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)Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT
القائمة المعدلة إلستبيان التوحد عند االطفال
 يرجى تسجيل نتيجة المقابلة التكميلية فى نفس الصفحة .األسللة الحرجه هى ( )57،717،17،،7،2و تم وضعها بخط عريض.األسللة العكسية هى ( )،،7،2751755وهى التى اجابتها ب"نعم" تشير الى احتمال االصابة بالتوحد ويوجد بجانبها كلمه " عكس".

 تعريب و إعداد  :أد /سعاد موسى (أستاذ و إستشارى الطب النفسى لألطفال -جامعة القاهرة)  -د /مها عماد الدين (مدرس الطبالنفسى لألطفال -جامعة بنى سويف)  -د /منى محمد فتح الباب (ماجستيرفى طب العائلة -وزارة الصحة و السكان) مصر

 .0هل يستمتع طفلك باالرجحة أو الهزهزة علي ركبتيك ؟
 .5هل لطفلك اهتمام باالطفال اآلخرين (يسعي للتعرف عليهم أو اللعب معهم) ؟
 .1هل يحب طفلك التسلق أو التشعبط على األشياء مثل صعود السلم ؟
 .،هل يستمتع طفلك بلعبة االختباء و االختفاء(بخة) أو االستضماية ؟
 .2هل يتظاهر طفلك ابداً ،مثال ،بالحديث في التليفون او االعتناء بالعرائس أو التظاهر بأشياء
أخري؟
. 6هل يستخدم طفلك ابداً إصبعه السبابة لإلشارة أو السؤال عن شئ ؟
 .،هل يستخدم طفلك ابداً إصبعه السبابة لإلشارة كمؤشر إلهتمامه بشئ ؟
 .0هل يستطيع طفلك أن يلعب كما ينبضي باأللعاب الصضيرة مثل السيارات أو المكعبات أم
يكتفي بأن يضعها في فمه و يعبث بها و يرميها ؟
 .1هل يجلب طفلك أشياء لكي يريك شئ ما بها ؟
 .08هل طفلك ينظرأو يحدق في عينيك الكثر من ثانية أو ثانيتين ؟
 .00هل يبدو طفلك حساس بشكل مفرط للضوضاء و األصوات( مثل أن يسد اذنيه)؟
(عكس)
 .05هل يبتسم طفلك البتسامتك أو لرؤية وجهك ؟
 .،1هل يقوم طفلك بتقليدك؟ (مثلً اذا قم بالتكشير) ؟
 .،،هل يستجيب طفلك عندما تناديه باسمه ؟
 .،2عندما تشير إلي لعبة في الغرفة 7هل ينظرأو ينتبه طفلك إليها ؟
 .06هل يمشى طفلك ؟
 .0،هل ينظر طفلك الي االشياء التي تنظر إليها ؟
 .00هل يقوم طفلك بحركات غير عادية بأصابعه بالقرب من وجهه ؟ (عكس)
 .01هل يحاول طفلك جذب أو لفت انتباهك الي العمل الذي يقوم به ؟
 .58هل تسائلت في وقت ما إذا ما كان طفلك ال يسمع( أصم) ؟ (عكس)
 .50هل يفهم طفلك مايقوله اآلخرين ؟
 .55هل يحدق طفلك أحيانا في ال شىء أو يتجول بدون هدف ؟ (عكس)
 .51هل ينظر طفلك الي وجهك ليري ردود أفعالك عندما يواجه شيئا غير مألوف /غريب ؟
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الدرجة الحرجة ______ :
الدرجة الكلية _______ :
©1999 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton
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)Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT
القائمة المعدلة إلستبيان التوحد عند االطفال
*) نسخة ألولياء األمور أو مانحى الرعاية)

تعريب و إعداد  :أد /سعاد موسى (أستاذ و إستشارى الطب النفسى لألطفال -جامعة القاهرة)  -د /مها عماد الدين (مدرس الطب النفسى
لألطفال -جامعة بنى سويف)  -د /منى محمد فتح الباب (ماجستير فى طب العائلة -وزارة الصحة و السكان) مصر

تاريخ الميلد:

اسم الطفل:
تاريخ اليوم:

* يرجى وضع دائرة حول االجابة التى تراها ملئمة لطفلك
 .0هل يستمتع طفلك باالرجحة أو الهزهزة علي ركبتيك ؟
 .5هل لطفلك اهتمام باالطفال اآلخرين (يسعي للتعرف عليهم أو اللعب معهم) ؟
 .1هل يحب طفلك التسلق أو التشعبط على األشياء مثل صعود السلم ؟
 .،هل يستمتع طفلك بلعبة االختباء و االختفاء(بخة) أو االستضماية ؟
 .2هل يتظاهر طفلك ابداً ،مثال ،بالحديث في التليفون او االعتناء بالعرائس أو التظاهر بأشياء
أخري؟
. 6هل يستخدم طفلك ابداً إصبعه السبابة لإلشارة أو السؤال عن شئ ؟
 .،هل يستخدم طفلك ابداً إصبعه السبابة لإلشارة كمؤشر إلهتمامه بشئ ؟
 .0هل يستطيع طفلك أن يلعب كما ينبضي باأللعاب الصضيرة مثل السيارات أو المكعبات أم
يكتفي بأن يضعها في فمه و يعبث بها و يرميها ؟
 .1هل يجلب طفلك أشياء لكي يريك شئ ما بها ؟
 .08هل طفلك ينظرأو يحدق في عينيك الكثر من ثانية أو ثانيتين ؟
 .00هل يبدو طفلك حساس بشكل مفرط للضوضاء و األصوات( مثل أن يسد اذنيه)؟
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 .05هل يبتسم طفلك البتسامتك أو لرؤية وجهك ؟
 .،1هل يقوم طفلك بتقليدك؟ (مثلً اذا قم بالتكشير) ؟
 .،،هل يستجيب طفلك عندما تناديه باسمه ؟
 .،2عندما تشير إلي لعبة في الغرفة 7هل ينظرأو ينتبه طفلك إليها ؟
 .06هل يمشى طفلك ؟
 .0،هل ينظر طفلك الي االشياء التي تنظر إليها ؟
 .00هل يقوم طفلك بحركات غير عادية بأصابعه بالقرب من وجهه ؟
 .01هل يحاول طفلك جذب أو لفت انتباهك الي العمل الذي يقوم به ؟
 .58هل تسائلت في وقت ما إذا ما كان طفلك ال يسمع( أصم) ؟
 .50هل يفهم طفلك مايقوله اآلخرين ؟
 .55هل يحدق طفلك أحيانا في ال شىء أو يتجول بدون هدف ؟
 .51هل ينظر طفلك الي وجهك ليري ردود أفعالك عندما يواجه شيئا غير مألوف /غريب ؟

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
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ال
ال
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______ Critical Score:
_______ Total Score:
©1999 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton
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 .،لقد ذكرت أن______ ال يستمتع باألرجحة أو الهزهزة علي ركبتيك ؟
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

نعم

ال
هل يستمتع طفلك باالرجحة أو
الهزهزة علي ركبتيك ؟

كيف يتفاعل طفلك عندما تقوم
بهزهزته أو ارجحته ؟

ال

نعم
م

يضحك أو يبتسم

نعم

ال

يتكلم أو يناغى

نعم

ال

يطلب المزيد عن طريق مد ذراعيه
لألمام

نعم

ال

نجاح

أخرى (توصف)-----------------------------------------------------------
--------------------

إذا كانت االجابة
ب (نعم) ألى من
األسئلة المحددة
االسئلة

إذا كانت االجابات
األخرى ايجابية
بشكل واضح
األسئلة المحددة
االسئلة

.5

إذا كانت اإلجابة ب
(ال) علي جميع
االسئلة

فشل

نجاح
6

نجاح

 .5لقد ذكرت أن ______ ال يهتم باالطفال اآلخرين( .فقرة حرجة)*
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال
نعم
اذا فطفلك يبدى اهتماما ا باألطفال األخرين ؟
عندما تكون في الحديقة أو
السوبر مارك  7هل يستجيب
طفلك عادة لوجود طفل أخر؟

نعم

ال

م

ال

هل يهتم طفلك باألطفال غير أخوه
أو أخته؟

نعم
م
كيف يستجيب طفلك؟

ال

نعم
م

(اسأل جميع األسئلة)

فشل

االجابة ب (ال) على
جميع األسللة

فشل

ال

نجاح

نعم

يلعب مع االطفال األخرين

نعم

يتكلم مع األطفال اآلخرين
سلوكه عدوانى
يرفع صوته (يصيح/يزعق)
ينظر الى األطفال االخرين
يبتسم الى األطفال االخرين

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال
ال
ال
ال

اذا كانت االجابة ب (نعم) على أى سؤال
هل يستجيب طفلك باللعب  ،بالكالم ،
باالبتسامة ،بالنظر  ،أو الصياح في أغلب
االوقات؟

م
7

نجاح

 .1لقد ذكرت أن ______ ال يحب التسلق أو التشعبط علي األشياء مثل صعود السلم .

هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

نعم

ال

اذاً ال يحب طفلك التسلق
على األشياء؟

اذاً يحب طفلك التسلق على األشياء؟

ال

نعم
عم

هل يستمتع طفلك بالتسلق على :
نعم
السلم؟
نعم
الكراسى؟
نعم
األثاث؟
نعم
األلعاب فى أماكن اللعب؟

االجابة ب (ال)
لكل األسللة

فشل

ال
ال
ال
ال

نجاح

االجابة ب(نعم)
ألى سؤال

نجاح
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 .،لقد ذكرت أن _____ ال يستمتع بلعبة االختباء و االختفاء (بخة) أو االستغماية.
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

نعم

ال
اذاً يستمتع طفلك بلعبة االختباء
واالختفاء (بخة) أو االستغماية ؟

هل يحب طفلك األلعاب التى تعتمد
على األخذ و العطاء أو التبديل مع
شخص اخر؟

ال

ال

نعم

ماذا يفعل طفلك إذا حاول أن تلعبيه بلعبة
االختباءأواالختفاء أو تداعبيه بالتصفيق بكلتا
يديك مع يديه؟ (أو أى أمثلة من المذكورة )

يرفض اللعب
يبكى
ال يهتم بتلك األلعاب
يترك الموقف اذا بدأ احد
الوالدين باللعب

اذا كانت االجابة ب"نعم"
على اى من االمثلة
السابقة فقط

نعم

نجاح

أمثلة_________ :
____________

ال
ال
ال
ال

نعم
نعم
نعم
نعم

ا
يبتسم  /يضحك
يضحك بصوت مرتفع أو يقهقه
يطلب االستمرار في اللعب لفظيا ً
يطلب االستمرار في اللعب بطريقة
غير لفظية

اذا كانت االجابة ب(نعم) على
أمثلة من الخانتين

نعم
نعم
نعم
نعم

اذا كانت االجابة ب"نعم"
على اى من االمثلة
السابقة فقط

فما هو النمط السائد ؟

فشل

استجابة فاشلة

استجابة ناجحة

9

نجاح

ال
ال
ال
ال

 .2لقد ذكرت أن _______ ال يتظاهرابداً 7على سبيل المثال 7بالحديث في التليفون او االعتناء
بالعرائس أو يتظاهر بأشياء أخري.
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذا فطفلك يتظاهر فى اللعب ؟

هل لعب طفلك ابداا لعب تخيلى؟

ال
نعم

ال

هل يمكن تقديم أمثلة ؟

اذا كانت االجابة ب "ال" ,اسأل
عن هذه االمثلة ؟

اذا قدم الوالدين اى من األمثلة
المطروحة فهذا يعتبر نجاح

 يدفع السيارة ويتظاهر بوجود طريق
_______





نعم

هل يضع االلعاب في القدر أو الحله ويتظاهر
بوضعها علي الفرن أو يتخيل طبخ الطعام ؟
____
هل يتظاهر بالكنس بالمكنسة أو انه يقلم
الحشائش؟ ____
يطعم نفسه بملعقة لعبة أو طبق فارغ
______
يطعم الدمية بأكل حقيقى أو تخيلى ______



يتظاهر بأنه انسان الى أو طائرة أو راقصة
باليه أو اى شخصية أخرى مفضلة بالنسبة
له _____
يضع عروسة أو دمية داخل السيارة أو
الشاحنة؟_____



يتظاهر بالكلم فى الهاتف؟_____



اذا قدم الوالدين اى من األمثلة
السابقة

اذا لم يقدم الوالدين اى من
األمثلة السابقة

نجاح

فشل
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 .6لقد ذكرت أن _____ ال يستخدم اصبعه السبابة لإلشارة أو السؤال عن شئ ما .
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاا فطفلك يستخدم اصبعه السبابة لإلشارة
أو السؤال عن شئ ما ؟
اذا اراد طفلك شيئا ا ما ولم يستطيع الوصول
اليه ،مثل بسكويت على منضدة مرتفعة ،ماذا
يفعل ليحصل عليه؟

يصل الى الشئ بكل يده____
يقود األبوين الى ما يريد ____
يحاول الوصول الى الشئ بنفسه ____
يطلب الشئ الذى يريده ____

ال

نجاح
يشير الى ما يريد ____

اذا ذكر أى من االجابات السابقة

اذا قلت"أرنى" ،هل سيشير إلى
الشئ ؟

نعم

نعم

ال

11

نجاح

فشل

 .،لقد ذكرت أن _____ ال يستخدم اصبعه السبابة للشارة  7كمؤشر إلهتمامه بشئ ما (فقرة
حرجه) *
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاا فطفلك يستخدم اصبعه السبابة لإلشارة
و التعبير عن ما يثير اهتمامه
هل أراد طفلك مطلقا ً أن يريك شيلا ً مثير لإلهتمام مثل _
___
نعم
نعم
نعم
نعم

طائرة فى السماء
شاحنة على الطريق
حشرة على األرض
حيوان فى المزرعة

ال

ال

ال
ال
ال
ال

نعم ألى سؤال

نجاح

كيف يجذب طفلك انتباهك لتلك األشياء؟
هل سيشيراليها باصبعه السبابة ؟
ال

فشل

نعم

ال

نعم
هل يشير ليدل على اهتمامه باألشياء و ليس
لطلب المساعدة ؟

نعم

نجاح

12

 .2لقد ذكرت أن ____ال يلعب كما ينبغي باأللعاب الصغيرة( مثل السيارات أو المكعبات) و يكتفي بأن
يضعها في فمه و يعبث بها و يرميها .
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاً فطفلك يعرف كيف يلعب باأللعاب
الصغيرة بطريقة مناسبة

ال

كيف يلعب طفلك باأللعاب ؟

نعم
هل يمكن اعطاء أمثلة ؟

فشل

يضع األلعاب فى فمه ___
يرمى األلعاب ___
ال يلعب باأللعاب ___
يبتلع القطع الصغيرة ___
يرص األلعاب فى صفوف___
يحمل لعبه واحدة و يمشى بها فى المنزل___
يحملق فى األلعاب ___

اذا كانت االجابة ب"نعم"
على أى من االمثلة
السابقة فقط

نجاح

يضع مكعبات فوق بعضها ___
يركب بازل بسيط ___
يلعب بالسيارات أو الشاحنات ___
يلعب باأللعاب التى تصنف األشكال ___
يدخل حلقات على عصاة ___
يدخل اكواب داخل بعضها ___

اذا كانت االجابة ب(نعم) على
أمثلة من الخانتين

اذا كانت االجابة ب"نعم"
على أى من االمثلة
السابقة فقط

فما هو النمط السائد ؟

فشل

استجابة فاشلة

استجابة ناجحة

فشل

ل

13

نجاح

 .9لقد ذكرت أن ____ ال يحاول ان يجلب اشياء لكي يريك شئ ما بها ( .فقرة حرجه)*
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاً فطفلك يجلب لك األشياء ليريك شيلا ما بها ؟

هل يحاول طفلك أن يجلب لك :
لعبه أو صورة لمجرد أن يريها لك ؟ ___
رسمه قد رسمها ؟ ___
ورده قد قطفها ؟ ___
حشرة وجدها فى الحشائش أو على األرض ؟ ___

ال

ال

اذا كانت االجابة ب( نعم)
ألى سؤال

نعم

نجاح

هل يفعل هذا لمجرد أن يريك و ليس للحصول
على مساعدة ؟

فشل

نعم

ال

فشل

ل

14

نجاح

 .08لقد ذكرت أن ___ ال ينظر أو يحدق فى عينيك ألكثر من ثانية أو ثانيتين.
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاً فطفلك ينظر فى عينيك ألكثر من ثانية أو
ثانيتين ؟
هل ينظر فى عينيك :

نعم

ال

عندما يحتاج شيلا ؟ ___
عندما يلعب معك؟___
عند األكل؟___
عند تغير الحفاضة؟ ___
عندما تقرأي له قصة؟ ___

نجاح
ال لجميع البنود

(نعم) لبندين أو أكثر

(نعم) لبند واحد فقط

هل ينظر طفلك فى عينيك كل يوم ؟

نجاح
ال

فشل

نعم

عنما تكونوا معا طوال اليوم  7هل ينظر فى عينيك
 2مرات على االقل ؟

فشل
ال

ل
نجاح
15

نعم

 .00لقد ذكرت أن ____ يبدو عليه أحيانا الحساسية الزائدة للضوضاء.

هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذا فطفلك ال يبدو عليه الحساسية الزائدة
للضوضاء؟

هل يبدو على طفلك ردود أفعال سلبية ألصوات
(اسأل عن النقاط التالية حسب الحاجه) :
الغسالة الكهربائية؟ ____
بكاء األطفال؟ ____
انين و صراخ األطفال ؟ ____
المكنسة الكهربائية؟ ____

ال ليس كذلك

نعم هو كذلك

السرينة؟ ____
المواصلت؟ ____

(نعم) لسؤالين أو أكتر استمر

غلق األبواب بعنف؟
الموسيقى العالية؟

نجاح

رنين جرس الباب أو التليفون؟
األماكن ذات الضجيج مثل السوبرمارك أوالمطعم؟
أخرى(توصف)___________________:
"نعم" على سؤال واحد فقط

يصرخ ___
يبكى ___
يسد أذنيه باستياء___

نجاح

اذا كيف يتفاعل طفلك مع (عدد
االصوات التى ال يحبها) ؟

فشل
فشل

نجاح

يسد أذنه بهدوء___
يعبر عن استياءه لفظيا ً ___

ل

"نعم" على أى من االمثلة
السابقة فقط

اذا كانت االجابة ب(نعم) على
أمثلة من الخانتين

"نعم" على أى من االمثلة
السابقة فقط

فما هو النمط السائد ؟

فشل
فشل

ل

استجابة فاشلة

استجابة ناجحة

16

نجاح

 .،5لقد ذكرت أن ____ ال يبتسم البتسامتك أو لرؤية وجهك.
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاً فطفلك يبتسم البتسامتك أو لرؤية وجهك؟

ال

ما الذى يجعل____ يبتسم؟

فشل

يبتسم دائما___
يبتسم للعبته المفضلة أونشاط يحبه___
يبتسم بعشوائية أو لشئ غير محدد___

فشل

نعم

(اسأل عن األمثلة التالية
بوضوح اذا لم يعطى
األبوين أى أمثلة)

نجاح

نجاح

يبتسم عندما يبتسم األبوين___
يبتسم عند دخول الوالدين الى الغرفة___
يبتسم عند عودة الوالدين ___

ل

اذا كانت االجابة ب"نعم"
على أى من االمثلة
السابقة فقط

اذا كانت االجابة ب(نعم) على أمثلة من
الخانتين

نجاح

فشل
فشل

ل

اذا كانت االجابة ب"نعم"
على أى من االمثلة
السابقة فقط

17

 .،1لقد ذكرت أن ____عادة ال يقلدك( .فقرة حرجة)*
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاًيقوم طفلك بتقليدك؟

ال

نعم

هل يقوم طفلك بتقليدك عنما تقوم ب :
إخراج لسانك
إصدار أصوات مضحك أو مرحة
اإلشارة ب(باى)
التصفيق
وضع إصبعك على شفتيك كإشارة ل"اصمت"
إرسال قبلة فى الهواء

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال
ال
ال
ال

(نعم) لسؤالين أو أكثر

نجاح

(نعم) لسؤال واحد أو ال شئ

فشل
فشل

ل

18

 .،،لقد ذكرت أن ____ال يستجيب أو يلتف عنما تناديه باسمه( .فقرة حرجة)*
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاً يستجيب طفلك اذا ناديته
باسمه
اذا كان طفلك ال يفعل شيلا ممتعا او مستغرقا ً فى شئ
 ,هل عادة ما يستجيب اذا نادي عليه باسمه ؟

نعم

ال

ال

نجاح
ماذا يفعل طفلك عندما تناديه
باسمه؟

(اذا لم يجب الوالدين بتلقائية
اسأل األمثلة التالية)

نجاح

نجاح

ينظر الى أعلى___

فشل

ال يستجيب ___
يبدو أنه يسمع لكن يتجاهل والديه___
يحتاج الوالدين أن يكونوا فى مواجهه الطفل حتى
يستجيب___
يستجيب فقط اذا لمسه أحد___

يتكلم أو يناغى___
يوقف ما يقوم به___

اذا كانت االجابة ب(نعم) على
أمثلة من الخانتين

"نعم" على أى
من االمثلة
السابقة فقط

نعم

"نعم" على أى
من االمثلة
السابقة فقط

فما هو النمط السائد ؟

فشل
فشل

ل

استجابة فاشلة

استجابة ناجحة

19

نجاح

 .،2لقد ذكرت أن ___ال ينظرأو يلتف عندما تشير إلي لعبة في الغرفة( .فقرة حرجه)*
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاا فطفلك ينظر لألشياء التى تشير اليها ؟

اذا أشرت الى شئ ما  7ما الذى
يفعله عادةً ؟

ال

(اذا لم يجب الوالدين
بتلقائية اسأل األمثلة التالية)

فشل

يتجاهل الوالدين___
ينظر الى الضرفة بعشوائية___فشل
ينظر إلى إصبع والديه___

ل

"نعم" على أى
من االمثلة
السابقة فقط

نعم

نجاح

نجاح

ينظر الى األشياء___
يشير إلى الشئ ___
ينظر و يعلق على الشئ___
ينظر اذا أشار الوالدين وقالوا "أنظر"___

اذا كانت االجابة ب(نعم) على
أمثلة من الخانتين

"نعم" على أى
من االمثلة
السابقة فقط

فما هو النمط السائد ؟

فشل

استجابة فاشلة

استجابة ناجحة

فشل

ل

20

نجاح

 .06لقد ذكرت أن ____ ال يمشى.

هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاا فطفلك يستطيع المشى بدون مساعدة ؟

ال

فشل
فشل

فشل

ل

فشل

ل

21

نعم

نجاح

 .،،لقد ذكرت أن ____ال ينظر إلي االشياء التي تنظر إليها.

هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاا فطفلك ينظر لألشياء التى تنظر اليها ؟

ال
اذا لم يجب الوالدين بتلقائية
اسأل األمثلة التالية

ماذا يفعل طفلك عندما تنظر إلى
شئ ما ؟

يتجاهل ___
ينظر إلى وجه والديه___

فشل

ينظر إلى الشئ الذى تنظر إليه___
يشير إلى الشئ____
ينظر حوله ليرى ما تنظر إليه___

فشل

نعم

نجاح

نجاح

ل
اذا كانت االجابة ب(نعم)
على أمثلة من الخانتين

اذا كانت االجابة
ب"نعم" على أى
من االمثلة
السابقة فقط

فما هو النمط السائد؟

فشل

استجابة فاشلة

استجابة ناجحة

فشل

ل
22

اذا كانت االجابة
ب"نعم" على
أى من االمثلة
السابقة فقط

نجاح

 .،2لقد ذكرت أن ____يقوم بحركات غير عادية بأصابعه امام وجهه.
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاا فطفلك ال يقوم بحركات غير عادية بأصابعه ؟

نعم

ال

أرجو وصف تلك الحركات

اذا لم يجب الوالدين بتلقائية اسأل األمثلة التالية

فشل

يرفرف أو يهزهز أصابعه بالقرب من عينيه ___فشل

يضم يده بالقرب من عينيه___

يضع يديه بجانب عينيه )ينظر بطرف عينيه(___ ل

نجاح
نجاح

ينظر إلى يديه___
يحرك أصابعه عندما يلعب (بخه) أو
االستغماية____

يرفرف بيده بالقرب من وجهه____
أخرى (توصف) _________

( نعم) ألى استجابة فاشلة

هل يحدث هذا أكثر من مرتين فى األسبوع ؟

فشل

نعم

ال

فشل

ل

23

نجاح

 .،1لقد ذكرت أن ____ ال يحاول أن يجذب انتباهك الي العمل الذي يقوم به ؟

هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاا فطفلك يحاول أن يجذب انتباهك إلى العمل
(النشاط) الذى يقوم به ؟

ال
أسأل كل هذه النقاط

هل طفلك :
يقول "انظر" أو "شاهدنى"
يحضر لعبة أو يمارس نشاط ليريك إياه(الوالدين) ___
ينظر متوقعا ً الحصول على مكافأة أو تعليق___
يستمر فى النظر ليرى إذا ما كن (الوالدين) تنظر إليه___

إذا كانت ال توجد إجابة ب(نعم) ألى
سؤال أواإلجابة ب( أحيانا) لسؤال واحد
أو أقل

فشل

إذا كانت اإلجابة ب (نعم) ألى سؤال
أو (أحياناا) لسؤالين أو أكثر

نجاح

فشل

ل
24

نعم

نجاح

 .51هل تسائل إذا ما كان طفلك ال يسمع (أصم) ؟

ال

نعم
ما الذى دفعك إلى هذا التساؤل ؟
____________________
_____________________
هل كثيرا ما يتجاهل األصوات ؟
هل غالبا ما يتجاهل األشخاص ؟
إذا كانت األجابة ب(نعم)
للسؤال الثانى أو الثالث

أذاا فأنت لم تتسائل إذا ما كان طفلك ال يسمع
(أصم) ؟

نعم تسائل

إذا كان اإلجابة ب (ال)
للسؤال الثانى و الثالث

نجاح

فشل

ال

نجاح

اسأل جميع اآلباء:
هل تم عمل تقييم وقياس السمع لطفلك؟ إذا كانت اإلجابة (نعم) ،ماذا كانت النتائج ؟
سجل النتائج :

السمع فى المعدل الطبيعى ____

إضطرابات فى السمع ____

نجاح

إذا كانت هناك إضطرابات فى السمع فهذا يعتبر

ملحظة:
إذا ذكر الوالدين أنهم تسائلوا عن قدرة الطفل على السمع كجزء من الفحص الدورى فقط
ملحظة:
بصرف النظر عن نتائج إختبارات السمع ،إذا كان الطفل يتجاهل األصوات أو األشخاص

25

نجاح

فشل

 .5،لقد ذكرت أن ____ ال يفهم ما يقوله الناس.
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاا فطفلك يفهم ما يقوله الناس
إذا كان الموقف يعطي الطفل داللة معينة 7فهل يستطيع إتباع
ت
األوامر أو التعليمات؟ (مثال :إذا كن بملبس الخروج و أخبر ِ
ذ طفلك أن يحضر حذاءه...

نعم

ال

نجاح

إذا كانت
اإلجابة ب(ال)
أو (أحيانا)

إذا كانت
اإلجابة
ب(نعم)

إذا كان الموقف ال يعطي الطفل أى داللة  7فهل
يستطيع إتباع األوامر أو التعليمات ؟ (مثال:
ز
"أرنى حذاءك" بدون أى إشارة)؟ إستخدم
أمثلة أخرى عند الحاجه  ":أحضر لى الكتاب"
أو " أحضر لى مفاتيحى".

نعم

ال

نجاح

فشل

إذا كان وق الطعام و األكل على الطاولة 7و قل
لطفلك أن يجلس 7هل سيأتى و يجلس على طاولة
الطعام؟

نعم

ال

فشل

26

 .55لقد ذكرت أن ____ أحيانا يحدق فى ال شئ أو يتجول بدون هدف.

هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاا فطفلك ال يحدق فى الشئ أو يتجول
بدون هدف؟

هل يمكن أن تعطى بعض األمثلة على هذا السلوك؟

نعم
-

نجاح

(اذ ًا لم يُذكر فى األمثلة السابقة) هل
غالبا ما يحدق طفلك فى الفراغ؟
نعم

مالحظة (فقط إذا سأل األبوين) :هذه
األنشطة البد أن تستمر دقيقتين على األقل

ال

(اذ ًا لم يُذكر فى األمثلة السابقة) هل طفلك
يحب المشى حول حافة الغرفة بدالا من
الجلوس و ممارسة أى نشاط ؟
)ال( للمثالين

ال

هل يقوم طفلك بهذا السلوك (أذكر السلوك الذى الحظه
الوالدين ) غالبا ً أو على األقل عدة مرات فى األسبوع؟ ____
هل يمشى طفلك فى حلقات أو دوائر (ليس بغرض اللعب أو
أن يصيب نفسه بالدوار أو الدوخة) غالبا ً او على األقل عدة
مرات فى األسبوع؟____

)نعم( ألى من المثالين

)ال( للمثالين

نجاح

نعم

فشل

ال
27

)نعم( ألى من المثالين
هل يفعل ذلك فقط و هو
متعب ؟

 .51لقد ذكرت أن _____ عادة ال ينظر إلى وجهك ليرى أو يتحقق من رد فعلك إذا واجه شئ غير
مألوف و مخيف قليل.
هل ال يزال هذا صحيحا ً ؟

ال

نعم

اذاا فطفلك ينظر إلى وجهك ليتأكد من رد
فعلك عندما يواجه شيئا ا مخيفا ا ؟
إذا سمع طفلك ضجيج غير مألوف أو مخيف 7هل سينظر لك قبل
أن يقرر كيف يستجيب أو يتصرف؟

ال

ال

نعم

نعم

هل ينظر طفلك إليك عندما
يقترب شخص جديد ؟

ال

نجاح

نعم

ماذا يفعل طفلك عندما يواجه شئ
غير مألوف و مخيف قليالا ؟
على األرجح ال ينظر إلى
رد فعل والديه

أحيانا ا أو على األرجح ينظر
إلى رد فعل والديه

فشل
28

