
 

M CHAT 

Xin hãy cho ñiểm dựa trên các câu hỏi phỏng vấn ở trên trang này. Các câu hỏi tiêu chuẩn ñược in 

ðẬM và những câu hỏi nghịch, nghĩa là với câu hỏi này câu trả lời “Có” ám chỉ nguy cơ bị tự kỷ 

(11, 18, 20, 22), ñược ghi chú bằng chữ (CÂU NGHỊCH). 

    

1. Con bạn có thích ñược lắc lư hoặc nâng lên hạ xuống trên ñầu gối của 

bạn không ? 

Có  Không  

2. Con bạn có chú ý ñến các trẻ khác không ? Có  Không  

3. Con bạn có thích leo trèo không ? Như leo lên cầu thang chẳng hạn ? Có  Không  

4. Con bạn có thích chơi trốn tìm/ cút ngào không ? Có  Không  

5. Con bạn có bao giờ chơi giả vờ như vờ gọi ñiện thoại hoặc săn sóc búp 

bê hoặc giả vờ làm cái gì ñó không ? 

Có  Không  

6. Con bạn có bao giờ dùng ngón tay trỏ của bé ñể chỉ vào một thứ gì ñó 

ñể ñòi (vòi) không ? 

Có  Không  

7. Con bạn có bao giờ dùng ngón tay trỏ của bé ñể chỉ một thứ gì ñó 
ñể tỏ sự quan tâm không ? 

Có  Không  

8. Con bạn có biết cách chơi với các ñồ chơi nhỏ như xe, các khối ñồ 

chơi v.v.. (mà không chỉ bỏ ñồ chơi vào miệng, nghịch vớ vẫn hoặc 

thả rơi ñồ chơi)?  

Có  Không  

9. Con bạn có bao giờ ñem một vật gì ñó ñến cho bạn ñể chỉ cho bạn 
về vật ñó không ? 

Có  Không  

10. Con bạn có bao giờ nhìn vào mắt bạn hơn một hoặc hai giây không ? Có  Không  

11. Con bạn có bao giờ tỏ vẻ quá nhạy cảm với tiếng ñộng không ?  

(Ví dụ bịt tai lại)      (CÂU NGHỊCH) 
Có  Không  

12. Con bạn có bao giờ cười khi thấy mặt bạn hoặc khi bạn cười với bé 

không ? 

Có  Không  

13. Con bạn có bắt chước bạn không ? (Ví dụ bạn làm bộ nhăn mặt, 
con bạn có sẽ bắt chước bạn không ?) 

Có  Không  

14. Con bạn có ñáp ứng với tên của bé khi bạn gọi không ? Có  Không  

15. Nếu bạn chỉ một thứ ñồ chơi nào ñó ở trong phòng, bé có nhìn vào 
nó không ? 

Có  Không  

16. Con bạn có ñi ñược không ? Có  Không  

17. Con bạn có nhìn vào vật mà bạn ñang nhìn không ? Có  Không  

18. Con bạn có làm những cử ñộng ngón tay bất thường gần mặt của bé 

không ?       (CÂU NGHỊCH) 
Có  Không  

19. Con bạn có có bắt bạn phải chú ý vào các hoạt ñộng của bé không? Có  Không  

20. Có khi nào bạn băn khoăn là con mình có thể bị ñiếc không? 

       (CÂU NGHỊCH) 
Có   Không  

21. Con bạn  có hiểu những ñiều người khác nói không ? Có  Không  

22. Con bạn có bao giờ nhìn chăm chăm vào một vật gì ñó hoặc ñi thơ 

thẩn mà không có mục ñích gì hết không ?    (CÂU NGHỊCH) 
Có  Không  

23. Con bạn có nhìn vào mặt bạn ñể xem phản ứng của bạn khi ñối diện 

với một vật nào ñó không quen thuộc với bé không? 

Có  Không  
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