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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

گوش هایش و غیره اش���اره  که با انگش���تش به بینی اش، چش���مهایش، موهایش، پاهایش،  کودکتان می خواهید  1. وقتی از 
کند، آیا حداقل به هفت قس���مت از اعضای بدن درس���ت اش���اره می کند؟ )او می تواند به اعضای بدن خودش، ش���ما یا یک 

کنید.( گزینه ی »گاهی« را انتخاب  گر به سه تا شش جزء از بدن درست اشاره می کند،  کند. ا عروسک اشاره 

کلمه جمله می سازد؟ لطفًا مثال بزنید: کودکتان با سه یا چهار  2. آیا 

کتاب  کنید، به او بگویید "  کودکتان اس���تفاده  گونه اش���اره با انگش���ت یا حرکت بدنتان برای راهنمایی  3. بدون اینکه از هر 
کودک هر دو دس���تور را پش���ت س���ر هم و بطور صحیح انجام می دهد؟ را روی میز بگذار " و " کفش را زیر صندلی بگذار ". آیا 

کاری انجام می شود  که درهر تصویر چه  کتاب تصویردار نگاه می کند، آیا به شما توضیح می دهد  کودک به یک  که  4. زمانی 
ی���ا چ���ه چیزی اتفاق می افتد؟ )برای مثال »هاپ ه���اپ می کنه«، »می دوه »، »می خوره«، »گریه می کنه«( ش���ما می توانید 

بپرسید، این سگ )یا پسر( داره چکار می کنه؟

که زیپ روی یک لباس چگونه باال و پایین م���ی رود، و بگویید،«ببین این باال و پایین میره«.  کودکتان نش���ان دهید  5. ب���ه 
کودک بخواهید تا آن  کودک بخواهید تا آن را پایین بکش���د. دوباره زیپ را تا نیمه بیاوری���د و از  زی���پ را ت���ا نیمه بکش���ید، و از 
کار را انجام دهید و هر بار قبل از اینکه از فرزندتان بخواهید زیپ را باال یا پایین بکش���د، زیپ را  را ب���اال بکش���د. چند بار ای���ن 
کودک  که می گویید«پایین«،  کودک زیپ را باال می کشد و هر بار  که می گویید »باال«،  برگردانید وسط. آیا به طور ثابت، هر بار 

زیپ را پایین می کشد؟

که با آن صدایش می کنید، را می گوید؟ کودکتان می پرسید »اسمت چیه؟« آیا او نام خود یا اسمی  که از  6. زمانی 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کند یا بیافتد دویدنش را متوقف کودکتان نسبتًا خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد  1. آیا 
سازد؟                                                                                                                                                                                                      

2. یا کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه گاه به جایی بگیرد، با پرت کردن پایش به سمت جلو، توپ
کند؟                                                                                                                                                                                              را شوت 

که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند )جفت پا می پرد(؟ کودکتان طوری می پرد  3. آیا 

که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی گذاشت��ن یک پا روی هر پ�له )به طوری  ک��ودکتان با  4. آیا 
کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد )این صحنه را که  پله بع��دی(، از پله ها باال می رود؟ مم�کن است 
کنید(.    که دارای پلکان هستند، مثاًل در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل مشاهده   می توانید در جاهایی 

کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود 1 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟ 5. آیا 

کند؟ کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه باال می برد تا یک توپ را به جلو پرت  6. آیا 
گر توپ را به س���مت پایین ول می کند یا بدون باال بردن دس���تش توپ را پرت می کند، پاس���خ »هنوز نه« )ا

کنید.(                                                                                                                                                                                 را انتخاب 

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 

ASQ- 3



امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کودکتان کودکتان را بگویید.( آیا  کجاست؟« )نام  که به آینه نگاه می کند، بپرسید »......  1. زمانی 
به تصویرش در آینه اشاره می کند؟                                                                                                                                         

کنار  هم قرار دهید.  کودکتان نگاه می کند، چهار ش���یء مثل مکعب یا ماش���ین اس���باب بازی را در یک ردیف  که  2. در حالی 
کنار یکدیگر می چیند؟ )می توانید از کرده و چهار مکعب را  کار ش���ما را تقلید  کودکتان  آیا 

کنید(.                           کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده   قرقره های نخ، جعبه های 

که دس���تش به آن نمی رس���د، آیا ی���ک صندلی، چهارپای���ه یا جعبه پی���دا می کند تا روی  کودکت���ان چی���زی را بخواهد  گ���ر  3. ا
کردن«  به ش���ما در  که دس���تش برس���د )برای مثال برای برداش���تن یک اس���باب بازی از روی میز یا برای »کمک  آن بایس���تد 

آشپزخانه.(

کلمه ای را می گوید کودک  کودکتان می پرسید »این چیه؟ »آیا  که به تصویر اشاره می کنید و از  4. زمانی 
گزینه  که به معنی یک شخص، باشد؟ )برای پاسخ هایی مثل« نی نی«،«پسر«، »آقا«، »دختر«، »بابا«، 

کودکتان را در اینجا بنویسید:                                                                                        کنید.( لطفًا پاسخ  »بله« را انتخاب 

کند؟ خودتان این  گفته اید تکرارمی  که  کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی  که می گویید »بگو هفت، سه »، آیا  5. زمانی 
کنید و مثال بگویید، »بگو هش���ت،  اع���داد را تک���رار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگر را امتحان 
کرد، پاسخ »بله »را برای این سوال عالمت بزنید. کودکتان حداقل یکی از این دو جفت عدد را به طور صحیح تکرار  گر  دو«. ا

کشیده  که چه چیزی  گر یک خط خطی س���اده باش���د، آیا به ش���ما می گوید  کش���ید، حتی ا کودکتان یک نقاش���ی  6. از اینکه 
کشیدی »یا بپرسید »این چیه؟«( کودک، بگویید »برام بگو چی  است؟ )می توانید برای ترغیب 

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کمی از غذا را می ریزد؟ کودکتان از قاشق برای غذا خوردن استفاده می کند و تنها  1. آیا 

خ دار دیگ���ری را هل می دهد، آن را دور اش���یاء حرکت  کالس���که یا هر اس���باب بازی چر کوچک،  کامیون  کودکت���ان یک  2. آی���ا 
که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟ گوشه ای رسید  گر به  می دهد و ا

کمک می پوشد؟ کت یا بلوزش را بدون  کت، ژا کودکتان خودش  3. آیا 

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کودکتان با مداد شمعی یا مداد یا خودکار خطی از باال به پایین که شما جلوی چشم  1. بعد از این 
که خطی مثل خط شما بکشد. اجازه ندهید او خط خود را روی کردید، از او بخواهید  صفحه رسم 

کشیدن تنها یک خط در جهت عمودی )از باال به پایین صفحه کودکتان با  خط شما بکشد. آیا  
کار شما را تقلید می کند؟                                                                                                                                    کاغذ(، 

کوچکی مثل دانه  تسبیح درشت یا کفش را از میان چیزهای  کودکتان می تواند یک نخ یا بند  2. آیا 
کند؟                                                                                                                                                                      مهره درشت رد 

کودکتان خطی در جهت افقی )از سمت که شما جلوی چشم  کودکتان بنشینید. بعد از این  کنار   .3
که خطی مثل خط شما بکشد. کردید، از او بخواهید  راست به چپ صفحه یا چپ به راست( رسم 

کشیدن تنها یک خط در جهت اجازه ندهید او خط خود را روی خط شما بکشد. آیا فرزندتان با 
کار شما را تقلید می کند؟                                                                                                         افقی )راست به چپ یا چپ به راست(، 

که مانند شما دایره ای کردید، از او بخواهید  کودکتان یک دایره رسم  که جلوی چشمان  4. بعد از این 
کار شما کشیدن یک دایره،  کودکتان با  بکشد. اجازه ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا 

را تقلید می کند؟                                                                                                                                                                         

کتاب را یکی یکی ورق می زند؟ کودکتان صفحات یک  5. آیا 

که کاغذی را ببرد؟ الزم نیست  کودکان،  که با قیچی ایمن و مخصوص  کودکتان سعی می کند  6. آیا 
کاغذ را با یک دست نگه داشته است، قیچی را با دست که  کاغذ را ببرد، بلکه باید در حالی  حتمًا 

کند. که چطور از قیچی استفاده  کودکتان نشان دهید  کند. )شما می توانید به  دیگرش باز و بسته 
کاماًل  مراقب باشید تا خطری برایش پیش نیاید.(                           زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند 

نمره حرکات ظریف



کلیات
کش���یدن دایره دور پاس���خ بله یا خیر، از فضای جعبه های خالی زیر برای بیان نظراتشان 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 فکر می کنید فرزندتان خوب می شنود؟ ا

                                ..................................................................................................................................................................
گر نه، توضیح دهید.                 بله     خیر  کودکان همسنش صحبت می کند؟ ا 2. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر 

..................................................................................................................................................................
گر نه، توضیح دهید.                 بله     خیر  که فرزندتان می گوید را می فهمید؟ ا 3. آیا بیشتر چیزهایی 

..................................................................................................................................................................
گر نه، توضیح دهید.                  بله     خیر  که فرزندتان می گوید را می فهمند؟ ا 4.آیا دیگران بیشتر چیزهایی 

..................................................................................................................................................................
گر نه، توضیح دهید.                   بله     خیر  5. آیا فکر می کنید فرزندتان مانند دیگر بچه های همسنش راه می رود، می دود و از چیزها باال می رود؟ ا

..................................................................................................................................................................
گر بله، توضیح دهید. بله    خیر  کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ ا که از دوران  کم شنوایی  6. آیا در خانواده والدین سابقه  ناشنوایی یا 

..................................................................................................................................................................
گر بله، توضیح دهید.                    بله     خیر  7. آیا درباره  بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ ا

..................................................................................................................................................................
گر بله، توضیح دهید.              بله     خیر  8.آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری )مشکل پزشکی( جدی و مهمی داشته است؟ ا

..................................................................................................................................................................
گر بله توضیح دهید.                 بله     خیر  9. آیا درباره  رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ ا

..................................................................................................................................................................
گر بله توضیح دهید.                بله     خیر  10. آیا چیز دیگری درباره  فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ ا

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کمرش  کاماًل تا  که تنگ نیست می کنید، آیا خودش شلوارش را  کودکتان را داخل پاچه های شلواری  4. پس از اینکه پاهای 
باال می کشد؟

کیه؟"، آیا در پاسخ می گوید "من" یا اسم خودش را بیان  کودکتان در آینه نگاه می کند و شما می پرسید "توی آینه  5. وقتی 
می کند؟

کودکتان پاسخ صحیح می دهد؟ کودکتان بپرسید »تو پسری یا دختر؟« آیا  کلمات، از  6. دقیقًا با استفاده از همین 

نمره شخصی. اجتماعی


