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کودک: کد ملی:نام و نام خانوادگی  تاریخ تولد:  

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کودک همواره  که  کلمه، صدا یا صداهایی است  کلمه مانند »ماما«، »بابا« و »دادا« را می گوید؟ )منظور از  کودکتان سه  1. آیا 
کار می برد.( بطور ثابت برای نامیدن چیزی یا شخصی به 

کودکتان چیزی را می خواهد، آیا با نشان دادن آن با انگشت، به شما می فهماند؟ 2. وقتی 

کودکتان سرش را به معنی " بله" یا  "خیر" تکان می دهد؟ 3. آیا 

کتاب اشاره می کند، دستش را روی آنها می کشد، یا سعی می کند آنها را بردارد؟ کودکتان به تصاویر  4. آیا 

کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟ کودکتان عالوه بر »ماما« و »بابا« چهار  5. آیا 

کند؟ )ش���ما ممکن اس���ت  که اس���باب بازی یا ش���یئی آش���نا را پیدا  کودکتان بخواهید، آیا به اتاق دیگری می رود  6. وقتی از 
کجاست؟« یا بگویید »بلوزت را برام بیار« یا »برو پتویت را بیار«. بپرسید »توپت 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کودکتان بدون اینکه دستش را روی میز تکیه دهد، یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با نوک انگشت 1. آیا 
شست و نوک یک انگشت دیگرش، بر می دارد؟                                                                                                          

گر توپ را فقط کوچک را با حرکت دادن بازویش به جلو، پرتاب می کند؟ )ا کودکتان یک توپ  2. آیا 
کنید.(                                                                                                   گزینه »هنوز نه« را انتخاب  پایین می اندازد، 

که او بتواند آن را بگیرد.( کمک می کند؟ )می توانید یک ورق را باال بگیرید  کتاب  کودکتان در ورق زدن صفحات یک  3. آیا 

کودکتان یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی مکعب یا اسباب بازی دیگر قرار می دهد؟ )می توانید از قرقره، جعبه های  4. آیا 
کنید(.                                        که اندازه آنها حدود 2/5 سانتی متر  )یک بند انگشت( باشد نیز استفاده  کوچک، یا اسباب بازی هایی 

کاغذ  کشیدن، با نوک مداد شمعی )یا خودکار یا مداد( روی  کودکتان در تالش برای نقاشی  5. آیا 
عالمت می گذارد؟                                                                                                                                                                      

کوچک را روی هم قرار می دهد؟ کودکتان خودش به تنهایی سه مکعب یا اسباب بازی  6. آیا 

نمره حرکات ظریف

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کودکتان را صرفًا برای حفظ تعادلش بگیرید،آیا بدون از دست دادن تعادل یا افتادن، گر هر دو دست  1. ا
کودک به تنهایی راه می رود هم پاسخ " بله " را عالمت بزنید(.                                     گر   چندین قدم بر می دارد؟ )ا

کودکتان را صرفا برای حفظ تعادلش بگیرید، آیا چندین قدم به جلو برمی دارد؟  گر یک دست  2. ا
کودک به تنهایی راه می رود هم پاسخ »بله« را عالمت بزنید(.                                                                                گر  )ا

کودکتان می تواند وسط اتاق، خودش بایستد و چندین قدم به جلو بردارد؟ 3. آیا 

کودکتان از وسایل یا اثاث بزرگی مثل صندلی، چهار پایه، تخت، مبل یا پشتی باال می رود؟ 4. آیا 

کمک و  کودکت���ان برای برداش���تن چیزی از روی زمین، خم می ش���ود یا چمباتمه می زند و س���پس ب���دون هیچگونه  5. آی���ا 
حمایتی دوباره می ایستد؟                                   

کردن، به جای چهار دست و پا رفتن، راه می رود؟ کودکتان برای حرکت  6. آیا 

نمره حرکات درشت

تاریخ تکمیل پرسشنامه:......................... شماره تماس:....................................

کودکتان انجام دهید.  •  ترجیحأ قبل از  پاسخ به هر سوال، آن فعالیت را با 
کنید. کودکتان تبدیل  •  تکمیل این پرسشنامه را به بازی جالبی برای خود و 
کنید.  کودکتان تمرین  • شاید نیاز باشد بیش از یک بار فعالیت های زیر را با 

کنید.  کودکتان می تواند فعالیت را انجام دهد، اما از آن سر باز می زند، پاسخ »بله« را انتخاب  که  گر اطمینان دارید  • ا
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امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کار شما تقلید می کند و یک اسباب بازی  کودکتان نیز از  کاسه یا جعبه بگذارید، آیا  کوچکی را داخل یک  گر اسباب بازی  1. ا
کاسه  گر او اسباب بازی را در  که ممکن است اسباب بازی را از دستش رها نکند؟ )ا کاسه یا جعبه می گذارد، هر چند  را داخل 

کنید.( یا جعبه رها می کند نیز پاسخ »بله« را انتخاب 

کاسه یا جعبه می اندازد؟ کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک  کودکتان دو اسباب بازی  2. آیا 
کار را نشانش دهید.(                                                                                             )شما می توانید نحوه انجام این 

کار را تقلید می کند و او هم  کنید، آی���ا فرزندتان این  کاغذ خط خطی  3. وقت���ی با یک مداد ش���معی )یا مداد یا خودکار( روی 
گر خودش به خودی خود خط خطی می کند هم پاسخ »بله« را عالمت بزنید.( خط خطی می کند؟ )ا

کوچک و ش���فاف )مانند یک بطری پالس���تیکی یا  کودکتان می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را داخل یک بطری  4. آیا 
شیشه  شیر بچه( بیاندازد؟

کاس���ه یا جعبه می اندازد؟ )ش���ما  کوچک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک  کودکت���ان چندین اس���باب بازی  5. آی���ا 
کار را نشانش دهید.(                                                                    می توانید نحوه انجام این 

که کوچک را  کودکتان نشان دادید، آیا او تالش می کند یک اسباب بازی  کار را به  6. بعد از اینکه نحوه ی 
کمی دور از دسترس است، با یک قاشق، چوب یا وسیله  مشابه دیگر، به دست آورد؟                                      

کنید. گزینه ی »بله« را انتخاب  کردید، برای سوال 1 هم  گر برای سوال 2 در حل مشکل پاسخ »بله« یا »گاهی« را انتخاب  توجه : ا

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کفشش بلند می کند؟ کودکتان لباس می پوشانید، آیا پایش را برای پوشیدن شلوار، جوراب یا  1. وقتی به 

که ش���ما بتوانی���د آن را به او  ک���ه برایش انداخت���ه اید به طرف ش���ما قل می دهد ی���ا پرتاب می کند  کودکت���ان توپ���ی را  2. آی���ا 
برگردانید؟

کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟ کودکتان با بغل  3. آیا 

گر مقداری از غذا را بریزد؟ کودکتان خودش با قاشق غذا می خورد، حتی ا 4. آیا 

کمک می کند؟ کفش یا دستکش، در در آوردن لباسش  کاله،  کودکتان با در آوردن چیزهایی مثل جوراب،  5. آیا 

کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟ که توجه شما را جلب  کشیدن دست یا لباستان تالش می کند  کودکتان با  6. آیا 

نمره شخصی. اجتماعی

کلیات
کش���یدن دایره دور پاس���خ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتش���ان یا  کننده  پرسش���نامه می توانند بعد از  والدین یا س���ایر افراد تکمیل 

کنند.  توضیحات تکمیلی استفاده 
گر نه، توضیح دهید.                    بله        خیر  1. آیا فرزند شما از هر دو دست و هر دو پایش به خوبی استفاده می کند؟ ا

..................................................................................................................................................................
گر نه، توضیح دهید.            بله         خیر  کلماتی می سازد؟ ا که  2. آیا فرزندتان صداسازی می کند )از خودش صداهایی در می آورد( یا به نظر می رسد 

..................................................................................................................................................................
گر نه، توضیح دهید.                بله        خیر  کامال روی زمین است؟ ا کف پاهایش  که بایستد، آیا بیشتر اوقات  کمک می کنید  3. وقتی به فرزندتان 

..................................................................................................................................................................
گر بله، توضیح دهید. که بچه های دیگر در می آورند، در نمی آورد؟ ا کت است یا صداهایی را  که فرزندتان خیلی سا 4. یا نگران این هستید 

                           بله        خیر 
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.   بله        خیر  کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ ا که از دوران  کم شنوایی  5.آیا در خانواده والدین سابقه  ناشنوایی یا 
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                      بله        خیر  6.آیا درباره  بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                   بله        خیر  7. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری )مشکل پزشکی( جدی و مهمی داشته است؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  8. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  9. آیا چیز دیگری درباره  فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ ا
..................................................................................................................................................................


