
2 ماهگی
1ماه و 0 روز تا 2 ماه و 30 روز

ASQ- 3
تاریخ تکمیل پرسشنامه:......................... شماره تماس:....................................

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

گلویش( در می آورد؟ کردن از ته  کردن یا قل قل  گاهی صداهای غان و غون )صداهایی مثل غرغره  کودکتان  1. آیا 
آه«، »قه« و »گه«  در می آورد؟ کودکتان صداهایی مانند »اووو«، »آ 2. آیا 

کودکتان حرف می زنید، آیا او در پاسخ صداهایی ایجاد می کند؟ 3. وقتی با 
کودکتان حرف می زنید، لبخند می زند؟ 4. آیا وقتی با 

کودکتان لبخند مالیمی می زند؟ 5. آیا 
کودکتان نبوده اید، آیا او با دیدن شما لبخند می زند یا هیجان زده می شود؟ 6. بعد از اینکه مدتی در دیدرس 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کودکتان به پشت خوابیده است، آیا بازوها و پاهایش را تکان می دهد و پیچ و تاب و وول می خورد؟ 1. وقتی 

کودکتان روی شکم خوابیده، آیا سرش را به یک طرف می چرخاند؟ 2. وقتی 

3. وقتی کودکتان روی شکم خود خوابیده، آیا سرش را بیش از چند ثانیه باال نگه می دارد؟

کند؟ کودکتان به پشت خوابیده، آیا با پاهایش لگد پرانی می  4. وقتی 

کودکتان به پشت خوابیده، آیا سرش را از یک طرف به طرف دیگر حرکت می دهد؟ 5. وقتی 

کند  که سرش سقوط  که سرش را باال می گیرد، به جای این  کودکتان روی شکمش خوابیده، آیا بعد از این  6. وقتی 
گهان پایین بیفتد، می تواند سر را دوباره به آرامی روی زمین بگذارد؟ یا نا

نمره حرکات درشت

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کودکتان قبال  گر  کودکتان بیدار اس���ت، آیا معموال دس���تش به صورت مشت شده و بس���ته است؟ )حتی ا 1. وقتی 
کار را نمی کند، پاسخ »بله« را عالمت بزنید.(  کار را انجام می داده ولی دیگر این  این 

کنید، او انگشتتان را در دستش می گیرد؟     کودکتان را لمس  کف دست  گر  2. آیا ا
  

کوتاهی آن را در دستش 3. وقتی یک اسباب بازی را در دست کودکتان قرار می دهید، آیا برای مدت 
 نگه می دارد؟    

کودکتان صورت خود را با دستانش لمس می کند؟ 4. آیا 
کودکتان بیدار است دست هایش را باز یا نیمه باز نگه می دارد؟ )برخالف دوره نوزادی 5. آیا وقتی 

که دست هایش به حالت مشت بود(. 

کودکتان به لباس های خود چنگ می زند یا آن را می خراشد؟ 6. آیا 
نمره حرکات ظریف

گر به سوال 5 این بخش پاسخ بله داده شده است، پاسخ سوال 1 را »بله« در نظر بگیرید. توجه: ا

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 



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 
خیر  گر نه، توضیح دهید.      بله   کودک شما انجام شده است؟ ا 1. آیا تست سنجش شنوایی نوزادان برای 

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

گر نه، توضیح دهید.        بله   خیر  2. آیا فرزند شما هر دو دست و هر دو پایش را به خوبی حرکت می دهد؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید. کودکی شروع شده باشد، یا مشکالت بینایی وجود دارد؟ ا که از دوران  کم شنوایی  3. آیا در خانواده والدین سابقه  ناشنوایی یا 
خیر                                                                                                                                                                                                                              بله  

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

خیر  بله   گر بله، توضیح دهید.               کنون هر نوع بیماری )مشکل پزشکی( جدی و مهمی داشته است؟ ا 4 . آیا فرزند شما تا 
..................................................................................................................................................................

خیر  بله   گر بله، توضیح دهید.    5. آیا درباره  رفتارهای فرزندتان )مثال خوردن یا خوابیدن او( نگرانی خاصی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

خیر  بله   گر بله، توضیح دهید.                 کرده است؟ ا 6 . آیا چیز دیگری درباره ی فرزندتان شما را نگران و دلواپس 
..................................................................................................................................................................

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کند؟ که در فاصله 20 تا 25 سانتی از او قرار دارند، نگاه می  کودکتان به اشیائی  1. آیا 
کودکتان با چشمانش شما را دنبال میکند؟ 2. وقتی شما به اطراف حرکت می کنید، آیا 

کودکتان )در فاصله حدود  25 س���انتی(، از این طرف به آن طرف  3. وقتی یک اس���باب بازی را به آرامی جلوی صورت 
حرکت می دهید آیا کودکتان آن را با چشمانش، و گاهی با چرخاندن سرش دنبال می کند؟

کودکتان )در فاصله حدود 25 س���انتی( ب���اال و پایین  کوچکی را ب���ه آرامی جلوی ص���ورت  4. وقت���ی اس���باب ب���ازی 
کودک اسباب بازی را با چشمانش دنبال می کند؟ می برید، آیا 

کودک خود را در وضعیت نشسته نگه می دارید، آیا او به یک اسباب بازی )تقریبا به اندازه یک جغجغه  5. وقتی 
کند؟ گذاشته اید، نگاه می  که شما روبروی او روی میز یا زمین  یا یک فنجان( 

کودکتان به پشت خوابیده و شما یک اسباب بازی را باالی سرش تاب می دهید،  6. وقتی 
آیا او دستانش را به سمت اسباب بازی تکان می دهد؟

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

که دارد چیزی را می مکد؟ گاهی حتی وقتی شیر نمی خورد، دهانش را طوری حرکت می دهد انگار  کودکتان  1. آیا 
کنید،  که دلش می خواهد بغلش  کرده، خسته است یا این  گرس���نه اس���ت، جایش را خیس  کودکتان  2. آیا وقتی 

گریه می کند؟
3. آیا کودکتان به شما لبخند می زند؟

کودکتان لبخند می زنید، آیا او هم در پاسخ لبخند می زند؟ 4. وقتی به 
کودکتان دستهایش را تماشا می کند؟   5.آیا 

که به زودی قرار است به  که می داند  کودکتان س���ینه مادر یا شیش���ه ش���یر را می بیند، آیا به نظر می رسد  6. وقتی 
او شیر بدهند؟

نمره شخصی- اجتماعی



4 ماهگی
3ماه و 0 روز تا 4ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کودکتان لبخند مالیمی می زند؟ 1. آیا 
کودکتان نبوده اید، آیا او با دیدن شما لبخند می زند یا هیجان زده می شود؟ 2. بعد از اینکه مدتی در دیدرس 

گریه اش را قطع می کند؟ که صدای فردی غیر از شما را می شنود  3. آیا زمانی 
کودکتان جیغ های تیزی می کشد؟ 4. آیا 

کودکتان می خندد؟ 5. آیا 
که به اسباب بازی ها یا مردم نگاه می کند از خودش صدا در می آورد؟  6. آیا زمانی 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کودکتان بیدار است دست هایش را باز یا نیمه باز نگه می دارد؟ 1. آیا وقتی 
که دست هایش به حالت مشت بود(.                                                                       )برخالف دوره نوزادی 

کودکتان می گذارید،آیا آن را حداقل برای چند ثانیه تکان می دهد؟ که یک اسباب بازی را در دست  2. زمانی 

3. آیا کودکتان به لباسهای خود چنگ می زند یا آن را می خراشد؟

که حدود یک دقیقه آن را نگه داش���ته  کودکتان می گذاری���د، آیا در حالی  4. زمانیک���ه یک اس���باب بازی را در دس���ت 
است، به آن نگاه می کند، آن را تکان می دهد یا سعی می کند آن را بجود؟

کودکتان را در وضعیت نشسته نگه داشته اید یا او را روی شکمش قرار داده اید، آیا سطح جلوی خود  5. در حالیکه 
را با انگشتانش می گیرد یا به آن چنگ می زند؟

گرفتن اسباب بازی که روی میز نزدیک خودش  که کودکتان را در وضعیت نشسته نگاه داشته اید،آیا برای  6. زمانی 
کند؟ که ممکن است نتواند با دستش آن را لمس  قرار دارد، دستش را به طرف آن دراز می کند، هرچند 

نمره حرکات ظریف

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کودکتان به پشت خوابیده، آیا سرش را از یک طرف به طرف دیگر حرکت می دهد؟ 1. وقتی 

کند که سرش سقوط  که س���رش را باال می گیرد، به جای این  کودکتان روی ش���کمش خوابیده، آیا بعد از این   2. وقتی 
گهان پایین بیفتد، می تواند سر را دوباره به آرامی روی زمین بگذارد؟ یا نا

3. زمانی که کودکتان روی شکمش خوابیده، آیا سرش را به مدت حداقل 15 ثانیه باال نگه می دارد
کف زمین حدود نیم وجب )8- 7 سانتیمتر( باشد؟                                                که فاصله چانه اش با   طوری 

که روی شکمش خوابیده است، آیا سرش را مستقیم باال می آورد و به اطراف نگاه می کند؟ 4. زمانی 
کار، می تواند روی آرنجش تکیه دهد.(  )حین انجام این 

کودکتان را در وضعیت نشسته نگه می دارید، آیا سرش را صاف و ثابت نگه می دارد؟ که   5. زمانی 

کودکتان به پشت خوابیده، آیا دستانش را روی سینه به هم می رساند که  6. در حالی 
و انگشتانش را لمس می کند؟

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



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  کامال روی زمین است؟ ا کف پاهایش  که بایستد، آیا بیشتر اوقات  کمک می کنید  2. 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 3. آیا نگران این هستید 

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

گر بله، توضیح دهید.   بله        خیر  کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ ا که از دوران  کم شنوایی  4.آیا در خانواده والدین سابقه  ناشنوایی یا 
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                      بله        خیر  5.آیا درباره  بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                   بله        خیر  6. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری )مشکل پزشکی( جدی و مهمی داشته است؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  7. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  8. آیا چیز دیگری درباره  فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ ا
..................................................................................................................................................................

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کودکتان )در فاصله حدود 25 س���انتی(، از این طرف به آن  1. وقت���ی یک اس���باب بازی را به آرامی جلوی ص���ورت 
گاهی با چرخاندن سرش دنبال می کند؟ کودکتان آن را با چشمانش، و  طرف حرکت می دهید آیا 

کودکتان )در فاصله حدود 25 س���انتی( ب���اال و پایین  کوچکی را ب���ه آرامی جلوی ص���ورت  2. وقت���ی اس���باب ب���ازی 
کودک اسباب بازی را با چشمانش دنبال می کند؟ می برید، آیا 

3. وقتی کودک خود را در وضعیت نشسته نگه می دارید، آیا او به یک اسباب بازی )تقریبا به اندازه یک جغجغه یا یک 
فنجان( که شما روبروی او روی میز یا زمین گذاشته اید، نگاه می کند؟

کودکتان می گذارید، آیا به آن نگاه می کند؟ که یک اسباب بازی را در دست  4. زمانی 
کودکتان قرار می دهید، ِآیا آن را در دهانش می گذارد؟ که یک اسباب بازی را در دست  5. زمانی 

کودکتان به پشت خوابیده و شما یک اسباب بازی را باالی سرش تاب می دهید، 6. وقتی 
آیا او دستانش را به سمت اسباب بازی تکان می دهد؟

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کودکتان دست هایش را تماشا می کند؟ 1. آیا 

کودک دست هایش را به هم می رساند، آیا با انگشتانش بازی می کند؟  که  2. زمانی 

3. وقتی کودکتان سینه مادر یا شیشه شیر را می بیند، آیا به نظر می رسد که می داند که به زودی قرار است به او شیر بدهند؟

کودکتان از س���ینه مادر ش���یر می خورد آیا با دست آزاد خود پس���تان مادر را می گیرد و یا هنگام شیر خوردن از  که  4. زمانی 
کمک می کند؟ شیشه با هر دو دستش همزمان در نگه داشتن شیشه شیر 

کنید، با دیدن شما در نزدیکی خود، لبخند می زند؟ کودکتان پیش از اینکه به او لبخند بزنید یا با او صحبت  5. آیا 

کودکتان روبه روی یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا به خودش لبخند می زند یا برای  که  6. زمانی 
خودش صداهایی در می آورد؟                                                                                                                                                   

نمره شخصی. اجتماعی



6 ماهگی
5ماه و 0 روز تا 6ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کودکتان جیغ های تیزی می کشد؟ 1. آیا 

2. زمانی که کودکتان برای خودش صدا در می آورد، آیا از حلق خود صداهایی مثل خرخر و غرغر )قققق، خخخخ!!( درمی آورد؟

کودکتان هستید و او را صدا می کنید، آیا به سمت صدای شما نگاه می کند؟ ج از دیدرس  که خار 3. زمانی 

کجا آمده است؟ گردد تا ببیند آن صدا از  کودکتان برمی  که صدای بلندی می آید، آیا  4. زمانی 

کودکتان صداهایی مانند »دا«، »گا«، »کا« و »با« از خودش در می آورد؟ 5. آیا 

کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟ کودکتان از خودش در می آورد تقلید  که  گر صداهایی را  6. ا

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کرده اید می گیرد، و آن را به مدت یک دقیقه نگاه می کند، تکان  که به س���وی او دراز  کودکتان یک اس���باب بازی را  1. آیا 
می دهد یا می جود؟   

کودکتان همزمان هر دو دستش را به سمت یک اسباب بازی دراز می کند یا آن را می گیرد؟ 2. آیا 

کودکتان به سمت یک خ����رده نان یا نخود و لوب�����یا دست دراز می کند و آن را با انگشت����انش 3. آیا 
کوچکی به اندازه  یک نخود را بردارد، به این س�������وال گر می تواند چیز   یا دستش لمس می کند؟ )ا

 پاسخ »بله« بدهید.(                                                                                                                                                         

کف دستش نگه می دارد و انگشتانش کوچک را برمی دارد، آن را  کودکتان یک اسباب بازی  4. آیا 
را  دور آن جمع می کند؟                                                                                                                                                                               

که یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با انگشت ش���ست و همه کودکتان تالش می کند  5. آیا 
گر می تواند آن کار نشود؟ )ا گر موفق به این  انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد، حتی ا

را بردارد هم به این سوال پاسخ »بله« بدهید.(                                                                                                                

کوچک را تنها با یک دست بر دارد؟                                           کودکتان می تواند یک اسباب بازی  6. آیا 

نمره حرکات ظریف

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

که بتواند آنها را ببیند، باال می آورد؟ کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پاهایش را تا حدی  که  1. درحالی 

کاماًل از زمین یا تخت کرده و سینه اش را  کودکتان روی شکم خوابیده است، آیا بازو هایش را از آرنج صاف  که   2. زمانی 
باال می کشد؟

3. آیا کودکتان از پش���ت به ش���کم غلت می زند و هر دو دس���تش را از زیر بدنش بیرون می آورد؟

کودکتان را روی زمین می نشانید، آیا در حالت نشسته روی دست هایش تکیه که  4. زمانی 
گر بدون تکیه به دستانش هم می تواند صاف بنشیند پاسخ »بله« را عالمت بزنید.(  می کند؟ )ا

 

که کودکتان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید،آیا در حالی  گر هر دو دست  5. ا
ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟

گرفتن روی دست ها و زانوهایش، به وضعیت چهار دست و پا درمی آید؟ کودکتان با قرار  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 
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امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کودکتان است، آیا هر دو دستش را به سمت آن دراز می کند؟ که یک اسباب بازی مقابل  1. زمانی 

که از دس���تش افتاده، سرش را می چرخاند؟  کردن اس���باب بازی ای  کودکتان به پش���ت خوابیده،آیا برای پیدا  که  2. زمانی 
گر اسباب بازی را بر می دارد نیز به این سوال پاسخ »بله« بدهید.( )ا

که بتواند آن را ببیند برای برداشتنش  کودکتان به پشت خوابیده و اسباب بازی از دستش افتاده، آیا درصورتی  که  3. زمانی 
تالش می کند؟    

کودکتان اسباب بازی را بر می دارد و آن را در دهانش می گذارد؟ 4. آیا 

کودکتان مرتبا اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟ 5. آیا 

کوبیدن اسباب بازی روی زمین یا میز، بازی می کند؟ کودکتان با  6. آیا 

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کودکتان روبه روی یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا به خودش لبخند می زند یا برای که  1. زمانی 
خودش صداهایی در می آورد؟ )آ   و   ر  آ(                                                                                                                             

کنش  که با ش���ما و س���ایر افراد آشنا دارد، نشان می دهد؟ )وا کودک در برابر افراد غریبه رفتاری متفاوت از رفتاری  2. آیا 
کردن باشد.( گریه  کشیدن یا  کردن، عقب  به غریبه ها می تواند شامل خیره شدن، اخم 

3. وقتی فرزندتان به پشت خوابیده، آیا با گرفتن پاهایش بازی می کند؟

کودکتان در مقابل یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا دستش را برای لمس آینه دراز می کند؟ که  4. زمانی 

کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟ 5. وقتی 

گرفتن آن  که دور از دس���ترس اوست، را بگیرد؟ )او ممکن است برای  کودکتان تالش می کند تا یک اس���باب بازی  6. آیا 
غلت بزند، روی شکمش بچرخد یا چهار دست و پا برود(.

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  کامال روی زمین است؟ ا کف پاهایش  که بایستد، آیا بیشتر اوقات  کمک می کنید  2. 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 3. آیا نگران این هستید 

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

گر بله، توضیح دهید.   بله        خیر  کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ ا که از دوران  کم شنوایی  4.آیا در خانواده والدین سابقه  ناشنوایی یا 
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                      بله        خیر  5.آیا درباره  بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                   بله        خیر  6. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری )مشکل پزشکی( جدی و مهمی داشته است؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  7. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  8. آیا چیز دیگری درباره  فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ ا
..................................................................................................................................................................



8 ماهگی
7ماه و 0 روز تا 8ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کودکتان هستید و او را صدا می کنید، آیا به سمت صدای شما نگاه می کند؟ ج از دیدرس  که خار 1. زمانی 

کجا آمده است؟ گردد تا ببیند آن صدا از  کودکتان برمی  که صدای بلندی می آید، آیا  2. زمانی 

کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟ کودکتان از خودش در می آورد تقلید  که  گر صداهایی را  3. ا

کودکتان صداهایی مانند »دا«، »گا«، »کا« و »با« از خودش در می آورد؟ 4. آیا 
کوتاهی دست از  کم برای مدت  کودکتان به لحن صدای ش���ما پاس���خ می دهد و وقتی به او می گویید »نه، نه«، دست  5. آیا 

فعالیتش می کشد؟
گا« از خ���ودش در م���ی آورد؟ )الزم نیس���ت این صداها  کودکت���ان دو ص���دای مش���ابه مانن���د »با. ب���ا«، »دا. دا« ی���ا »گا.  6. آی���ا 

معنی خاصی داشته باشند.(
نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کودکتان به سمت یک خرده نان یا نخود و لوبیا دست دراز می کند و آن را با انگشتانش یا دستش 1. آیا 
کوچکی به اندازه  یک نخود را بردارد، به این سوال پاسخ »بله« بدهید.(   گر می تواند چیز  لمس می کند؟ )ا

کف دستش نگه می دارد و انگشتانش کوچک را برمی دارد، آن را  کودکتان یک اسباب بازی  2. آیا 
را دور آن جمع می کند؟                                                                                                                                                 

که یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با انگشت شس���ت و همه کودکتان تالش می کند  3. آیا 
گر می تواند آن کار نشود؟ )ا گر موفق به این  انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد، حتی ا

را بردارد هم به این سوال پاسخ »بله« بدهید.(                                                                                                    
کوچک را تنها با یک دست بر دارد؟ کودکتان می تواند یک اسباب بازی  4. آیا 

کودکتان می تواند با موفقیت یک خ�رده نان یا نخود و لوبی����ا را با استفاده از شست و همه  5. آیا 
گر می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین بردارد انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ )ا

نیز به این سوال پاسخ »بله« بدهید.(                                                                                                                       
کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش بر می دارد؟ کودکتان یک اسباب بازی  6. آیا 

کف دست و اسباب بازی دیده شود.(                                                                        )باید فضای خالی میان 

گر به سوال 6 »حرکات ظریف« پاسخ »بله« یا »گاهی« داده شد، به سوال شماره  2 پاسخ »بله« بدهید. توجه : ا

نمره حرکات ظریف

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کودکتان را روی زمین می نشانید، آیا در حالت نشسته روی دستهایش تکیه می کند؟ که  1. زمانی 
گر بدون تکیه به دستانش هم می تواند صاف بنشیند پاسخ »بله« را عالمت بزنید.(                            )ا

کودکتان از پشت به شکم غلت می زند و هر دو دستش را از زیر بدنش بیرون می آورد؟ 2. آیا 

گرفتن روی دس���ت ها و زانوهایش، به وضعیت چهار دس���ت و پا درمی آید؟ کودکتان با قرار  3. آیا 

که کودکتان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید،آیا در حالی  گر هر دو دست  4. ا
 ایستاده است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟                                                                                     

کودکتان روی زمین می نشین�����د، آیا می تواند چند دقیقه ب����دون اینکه از دست�����انش 5. وقتی 
کمک بگیرد، صاف بنشیند؟                                                                                                  گاه  به عنوان تکیه 

کنار یک چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مب����ل یا یک پشتی بایست���انید، آیا  کودکتان را  گر  6. ا
بدون اینکه س���ینه اش را به عنوان تکیه گاه به آن وس���یله بچس���باند، خود را در وضعیت ایس���تاده

 نگه می دارد؟                                                                                                                                                            

کلی« پاسخ »بله« یا »گاهی« داده شده، به سوال 1 پاسخ »بله« بدهید. گر به سوال 5 »حرکات  توجه : ا

نمره حرکات درشت

تاریخ تکمیل پرسشنامه:......................... شماره تماس:....................................
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امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کودکتان اسباب بازی را بر می دارد و آن را در دهانش می گذارد؟ 1. آیا 

که بتوان���د آن را ببیند برای  کودکتان به پش���ت خوابیده و اس���باب بازی از دس���تش افتاده، آی���ا درصورتی  که  2. زمان���ی 
برداشتنش تالش می کند؟

کوبیدن اسباب بازی روی زمین یا میز، بازی می کند؟ کودکتان با  3. آیا 

کودکتان مرتبا اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟ 4. آیا 

کدام در یک دستش که هر  کوچک را بر  دارد، به طوری  کودکتان می تواند دو اسباب بازی  5. آیا 
 باشند و برای حدود 1 دقیقه آن ها را نگه  دارد؟                                                                                                   

که روی میز کودکتان یک اسباب بازی در دستش دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری  که  6. وقتی 
قرار دارد، می کوبد؟                                                                                                                                                                 

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

گرفتن پاهایش بازی می کند؟ 1. وقتی فرزندتان به پشت خوابیده، آیا با 

کودکتان در مقابل یک آینه بزرگ قرار دارد، آیا دستش را برای لمس آینه دراز می کند؟ که  2. زمانی 

گرفتن آن غلت  که دور از دسترس اوست، را بگیرد؟ )او ممکن است برای  کودکتان تالش می کند تا یک اسباب بازی  3. آیا 
بزند، روی شکمش بچرخد یا چهار دست و پا برود(.

کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟ 4. وقتی 

که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟ کودکتان از استکان یا فنجانی  5. آیا 

کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟ 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  کامال روی زمین است؟ ا کف پاهایش  که بایستد، آیا بیشتر اوقات  کمک می کنید  2. 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 3. آیا نگران این هستید 

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

گر بله، توضیح دهید.   بله        خیر  کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ ا که از دوران  کم شنوایی  4.آیا در خانواده والدین سابقه  ناشنوایی یا 
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                      بله        خیر  5.آیا درباره  بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                   بله        خیر  6. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری )مشکل پزشکی( جدی و مهمی داشته است؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  7. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  8. آیا چیز دیگری درباره  فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ ا
..................................................................................................................................................................



9 ماهگی
9ماه و 0 روز تا 9ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کودکتان صداهایی مانند »دا«، »گا«، »کا« و »با« از خودش در می آورد؟ 1. آیا 

کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟ کودکتان از خودش در می آورد تقلید  که  گر صداهایی را  2. ا

گا« از خ���ودش در م���ی آورد؟ )الزم نیس���ت این صداها  کودکت���ان دو ص���دای مش���ابه مانند »با. ب���ا«، »دا. دا« ی���ا »گا.  3. آی���ا 
معنی خاصی داشته باشند.(

کردن( را انجام دهد، آیا  کودکانه  )مانند دس���ت دس���تی، بای بای، سرس���ری و دالی  کودکتان بخواهید تا یک بازی  گر از  4. ا
حداقل یکی از این بازی ها را بدون اینکه خودتان آن را به وی نش���ان دهید، انجام می دهد؟

کودکتان می تواند یک دستور س���اده مانند »بیا اینجا«، »اونو به من  کنید،  5. آیا بدون اینکه ش���ما از ایما و اش���اره اس���تفاده 
بده« یا »اونو سر جایش بگذار« را انجام دهد؟

کودک  که  کلمه، صدا یا صداهایی اس���ت  کلمه مانن���د »ماما«، »باب���ا« و »دادا« را می گوید؟ )منظ���ور از  کودکتان س���ه  6. آی���ا 
کار می برد.( همواره بطور ثابت برای نامیدن چیزی یا شخصی به 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کوچک را تنها با یک دست بر دارد؟ کودکتان می تواند یک اسباب بازی  1. آیا 

کودکتان می تواند با موفقیت یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با استفاده از شست و همه  2. آیا 
گر می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین بردارد  انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ )ا

نیز به این سوال پاسخ »بله« بدهید.(                                                                                                                                 
کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش بر می دارد؟ )باید کودکتان یک اسباب بازی  3. آیا 

کف دست و اسباب بازی دیده شود.(                                                                                            فضای خالی میان 
کودکتان بعد از یک یا دو بار تالش، یک تکه بند یا نخ را با انگشت اشاره و انگشت شست 4. آیا

خود بر می دارد؟)این بند ممکن است به یک اسباب بازی وصل باشد.(                                                             
کودکتان یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت 5. آیا 
کار، دست یا بازویش روی میز تکیه داشته باشد.             دیگرش بر می دارد؟ ممکن است ضمن انجام این 

کوچکی را بدون اینکه آن را بیاندازد، پایین می گذارد و سپس دستش را از روی آن بر می دارد؟ کودکتان اسباب بازی  6. آیا 

گر به سوال 5 »حرکات ظریف« پاسخ »بله« یا »گاهی« داده شد، به سوال شماره  2 پاسخ »بله« بدهید. توجه: ا

نمره حرکات ظریف

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

که ایستاده کودکتان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی  گر هر دو دست  1. ا
است، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟                                                                                                       
کودکتان روی زمین می نشیند، آیا می تواند چند دقیقه بدون اینکه از دستانش به عنوان 2. وقتی 

کمک بگیرد، صاف بنشیند؟                                                                                                                                  گاه   تکیه 
کنار یک چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا یک پشتی بایستانید، آیا بدون کودکتان را  گر  3. ا

گاه به آن وسیله بچسباند، خود را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟ اینکه سینه اش را به عنوان تکیه 

4. در حالیکه کودکتان دس���تش را به وس���یله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پش���تی
گرفته و ایستاده است، آیا می تواند خم شود و چیزی را از زمین بردارد ودوباره به حالت ایستاده در آید؟              

گرفته و ایس���تاده  کودکت���ان دس���تش را به وس���یله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پش���تی  5. در حالیک���ه 
است، آیا با حفظ تع�ادل )بدون اینکه بیافتد( خودش را پایین می آورد؟

گرفته  که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی  کودکتان در حالی  6. آیا 
کنار آن راه می رود؟  است، 

نمره حرکات درشت

تاریخ تکمیل پرسشنامه:......................... شماره تماس:....................................
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امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کودکتان مرتبا اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟ 1. آیا 

کدام در یک دس���تش که هر  کوچک را بر  دارد، به طوری  کودکتان می تواند دو اس���باب بازی  2. آیا 
 باشند و برای حدود 1 دقیقه آن ها را نگه  دارد؟                                                                                                           

که روی میز کودکتان یک اسباب بازی در دستش دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری  که  3. وقتی 
 قرار دارد، می کوبد؟                                                                                                                                                               

کوچک دارد، آیا آن دو اس���باب بازی را به همدیگر می کوبد )مانند  کودکتان در هر دس���تش یک اس���باب بازی  4. در حالیکه 
کردن(؟ دست دستی 

که در داخل بطری ش���فافی )مانند بطری پالس���تیکی یا  کودکت���ان ب���ه یک خرده نان یا چیزی ب���ه اندازه نخود یا لوبیا  5. آی���ا 
کودک( است، اشاره می کند یا سعی می کند آن را بگیرد؟ شیشه شیر 

کاغذ یا پارچه پنهان می کنید، آیا آن را پیدا می کند؟  کوچک را زیر یک تکه  که ش���ما یک اس���باب بازی  کودکتان ببیند  گر  6. ا
کاماًل مخفی شده است.( که اسباب بازی  کنید  )اطمینان حاصل 

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟ 1. وقتی 

که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟ کودکتان از استکان یا فنجانی  2. آیا 

3. آیا کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟

ک���ودک آن را به  کودکتان می خواهی��د اس���باب بازی اش را به ش���م�ا بدهد، آیا  که دس���ت خود را دراز می کنی�د و از  4. زمانی 
گر اس���باب بازی را در دست شما رها می کند، هم پاسخ »بله«  گر اسباب بازی را رها نکند؟ )ا س���وی ش���ما دراز می کند، حتی ا

را عالمت بزنید.(

5. وقتی به کودکتان لباس می پوشانید، زمانی که دستش در حلقه آستین قرار می گیرد، آیا دستش را درون آستین فرو می برد؟

کودکتان می خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا آن را درون دست  که دست خود را دراز می کنید و از  6. زمانی 
شما رها می کند؟

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  کامال روی زمین است؟ ا کف پاهایش  که بایستد، آیا بیشتر اوقات  کمک می کنید  2. 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 3. آیا نگران این هستید 

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

گر بله، توضیح دهید.   بله        خیر  کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ ا که از دوران  کم شنوایی  4.آیا در خانواده والدین سابقه  ناشنوایی یا 
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                      بله        خیر  5.آیا درباره  بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                   بله        خیر  6. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری )مشکل پزشکی( جدی و مهمی داشته است؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  7. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  8. آیا چیز دیگری درباره  فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ ا
..................................................................................................................................................................



10 ماهگی
10ماه و 0 روز تا 10 ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کودکتان صداهایی مانند »دا«، »گا«، »کا« و »با« از خودش در می آورد؟ 1. آیا 

کنید، آیا در پاسخ به شما همان صداها را تکرار می کند؟ کودکتان از خودش در می آورد تقلید  که  گر صداهایی را  2. ا

گا« از خ���ودش در م���ی آورد؟ )الزم نیس���ت این صداها  کودکت���ان دو ص���دای مش���ابه مانند »با. ب���ا«، »دا. دا« ی���ا »گا.  3. آی���ا 
معنی خاصی داشته باشند.(

کردن( را انجام دهد، آیا  کودکانه  )مانند دس���ت دس���تی، بای بای، سرس���ری و دالی  کودکتان بخواهید تا یک بازی  گر از  4. ا
حداقل یکی از این بازی ها را بدون اینکه خودتان آن را به وی نش���ان دهید، انجام می دهد؟

کودکتان می تواند یک دستور س���اده مانند »بیا اینجا«، »اونو به من  کنید،  5. آیا بدون اینکه ش���ما از ایما و اش���اره اس���تفاده 
بده« یا »اونو سر جایش بگذار« را انجام دهد؟

کودک  که  کلمه، صدا یا صداهایی اس���ت  کلمه مانن���د »ماما«، »باب���ا« و »دادا« را می گوید؟ )منظ���ور از  کودکتان س���ه  6. آی���ا 
کار می برد.( همواره بطور ثابت برای نامیدن چیزی یا شخصی به 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کوچک را تنها با یک دست بر دارد؟ کودکتان می تواند یک اسباب بازی  1. آیا 

کودکتان می تواند با موفقیت یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با استفاده از شست و همه   2. آیا 
گر می تواند یک خرده نان یا نخود و لوبیا را از زمین انگشتانش، با حرکتی چنگکی، بردارد؟ )ا

بردارد نیز به این سوال پاسخ »بله« بدهید.(                                                                                                            

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

که ایستاده کودکتان را تنها برای حفظ تعادل وی از ناحیه بازو بگیرید، آیا در حالی  گر هر دو دست  1. ا
اس���ت، وزنش را روی پاهایش تحمل می کند؟                                                                                                                 

کودکتان روی زمین می نشیند، آیا می تواند چند دقیقه بدون اینکه از دستانش به عنوان 2. وقتی 
کمک بگیرد، صاف بنشیند؟                                                                                                                                    گاه   تکیه 

کنار یک چهارپایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا یک پشتی بایستانید، آیا بدون اینکه کودکتان را  گر  3. ا
گاه به آن وسیله بچسباند، خود را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟                   سینه اش را به عنوان تکیه 

گرفته کودکتان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی  4. در حالیکه 
و  ایستاده است، آیا می تواند خم شود و چیزی را از زمین بردارد ودوباره به حالت ایستاده در آید؟                 

گرفته و ایس���تاده  کودکت���ان دس���تش را به وس���یله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پش���تی  5. در حالیک���ه 
است، آیا با حفظ تع�ادل )بدون اینکه بیافتد( خودش را پایین می آورد؟

گرفته  که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی  کودکتان در حالی  6. آیا 
کنار آن راه می رود؟  است، 

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 
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امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کودکتان مرتبا اسباب بازی را از یک دست به دست دیگرش می دهد؟ 1. آیا 

کدام در یک دس���تش که هر  کوچک را بر  دارد، به طوری  کودکتان می تواند دو اس���باب بازی  2. آیا 
باشند و برای حدود 1 دقیقه آن ها را نگه  دارد؟                                                                                                              

که روی میز  کودکتان یک اسباب بازی در دستش دارد، آیا آن را به اسباب بازی دیگری  که  3. وقتی 
قرار دارد، می کوبد؟                                                                                                                                                                                   

کوچک دارد، آیا آن دو اس���باب بازی را به همدیگر می کوبد )مانند  کودکتان در هر دس���تش یک اس���باب بازی  4. در حالیکه 
کردن(؟ دست دستی 

که در داخل بطری ش���فافی )مانند بطری پالس���تیکی یا  کودکت���ان ب���ه یک خرده نان یا چیزی ب���ه اندازه نخود یا لوبیا  5. آی���ا 
کودک( است، اشاره می کند یا سعی می کند آن را بگیرد؟ شیشه شیر 

کاغذ یا پارچه پنهان می کنید، آیا آن را پیدا می کند؟  کوچک را زیر یک تکه  که ش���ما یک اس���باب بازی  کودکتان ببیند  گر  6. ا
کاماًل مخفی شده است.( که اسباب بازی  کنید  )اطمینان حاصل 

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کودکتان به پشت خوابیده است، آیا پایش را در دهانش می گذارد؟ 1. وقتی 

که شما آن را برایش نگه داشته اید، آب، آب میوه یا شیر می نوشد؟ کودکتان از استکان یا فنجانی  2. آیا 

کودکتان خودش می تواند یک تکه نان یا بیسکویت را بخورد؟ 3. آیا 

ک���ودک آن را به  کودکتان می خواهی��د اس���باب بازی اش را به ش���م�ا بدهد، آیا  که دس���ت خود را دراز می کنی�د و از  4. زمانی 
گر اس���باب بازی را در دست شما رها می کند، هم پاسخ »بله«  گر اسباب بازی را رها نکند؟ )ا س���وی ش���ما دراز می کند، حتی ا

را عالمت بزنید.(

که دس���تش در حلقه آس���تین قرار می گیرد، آیا دس���تش را درون آستین فرو  کودکتان لباس می پوش���انید، زمانی  5. وقتی به 
می برد؟

کودکتان می خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا آن را درون دست  که دست خود را دراز می کنید و از  6. زمانی 
شما رها می کند؟

نمره شخصی. اجتماعی

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کوچک را با نوک شست و سایر انگشتانش بر می دارد؟ )باید فضای کودکتان یک اسباب بازی  3. آیا 
کف دست و اسباب بازی دیده شود.(                                                                                                            خالی میان 

کودکتان بعد از یک یا دو بار تالش، یک تکه بند یا نخ را با انگشت اشاره و انگشت شست خود 4. آیا
 برمی دارد؟)این بند ممکن است به یک اسباب بازی وصل باشد.(                                                                      

کودکتان یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک 5. آیا 
کار، دست یا بازویش روی میز  انگشت دیگرش بر می دارد؟ ممکن است ضمن انجام این 

 تکیه داشته باشد.                                                                                                                                                       

کوچکی را بدون اینکه آن را بیاندازد، پایین می گذارد و سپس دستش را از روی آن بر می دارد؟ کودکتان اسباب بازی  6. آیا 

گر به سوال 5 »حرکات ظریف« پاسخ »بله« یا »گاهی« داده شد، به سوال شماره  2 پاسخ »بله« بدهید. توجه : ا

نمره حرکات ظریف



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  کامال روی زمین است؟ ا کف پاهایش  که بایستد، آیا بیشتر اوقات  کمک می کنید  2. 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 3. آیا نگران این هستید 

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

گر بله، توضیح دهید.   بله        خیر  کودکی شروع شده باشد، وجود دارد؟ ا که از دوران  کم شنوایی  4.آیا در خانواده والدین سابقه  ناشنوایی یا 
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                      بله        خیر  5.آیا درباره  بینایی فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله، توضیح دهید.                   بله        خیر  6. آیا فرزندتان در چند ماه اخیر هر نوع بیماری )مشکل پزشکی( جدی و مهمی داشته است؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  7. آیا درباره رفتارهای فرزندتان نگران هستید؟ ا
..................................................................................................................................................................

گر بله توضیح دهید.                     بله        خیر  8. آیا چیز دیگری درباره  فرزندتان شما را نگران و دلواپس می کند؟ ا
..................................................................................................................................................................



12 ماهگی
11ماه و 0 روز تا 12 ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

گا« از خ���ودش در می آورد؟ )الزم نیس���ت ای���ن صداها  کودکت���ان دو ص���دای مش���ابه مانند »ب���ا. ب���ا«، »دا. دا« ی���ا »گا.  1. آی���ا 
معنی خاصی داشته باشند.(

کردن( را انجام دهد، آیا  کودکانه  )مانند دس���ت دس���تی، بای بای، سرس���ری و دالی  کودکتان بخواهید تا یک بازی  گر از  2. ا
حداقل یکی از این بازی ها را بدون اینکه خودتان آن را به وی نش���ان دهید، انجام می دهد؟

کودکتان می تواند یک دستور س���اده مانند »بیا اینجا«، »اونو به من  کنید،  3. آیا بدون اینکه ش���ما از ایما و اش���اره اس���تفاده 
بده« یا »اونو سر جایش بگذار« را انجام دهد؟

کودک  که  کلمه، صدا یا صداهایی اس���ت  کلمه مانن���د »ماما«، »باب���ا« و »دادا« را می گوید؟ )منظ���ور از  کودکتان س���ه  4. آی���ا 
کار می برد.( همواره بطور ثابت برای نامیدن چیزی یا شخصی به 

که شیء  کنید  کودکتان به آن نگاه می کند؟ )اطمینان حاصل  کجاست؟«، آیا  کفش، غیره(  5. وقتی می پرسید »توپ )کاله، 
گر یک شیء را می شناسد جواب »بله« را عالمت بزنید.( مورد نظر در اطراف وجود دارد. ا

کودکتان چیزی را می خواهد، آیا با نشان دادن آن با انگشت، به شما می فهماند؟ 6. وقتی 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کودکتان بعد از یک یا دو بار تالش، یک تکه بند یا نخ را با انگشت اشاره و انگشت شست خود 1. آیا 
 بر می دارد؟)این بند ممکن است به یک اسباب بازی وصل باشد.(                                                                     

کودکتان یک خرده نان یا چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت 2. آیا 
کار، دست یا بازویش روی میز تکیه داشته باشد.        دیگرش بر می دارد؟ ممکن است ضمن انجام این 

کوچکی را بدون اینکه آن را بیاندازد، پایین می گذارد و سپس دستش را از روی آن بر می دارد؟ کودکتان اسباب بازی  3. آیا 

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

گرفته کودکتان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی  1. در حالیکه 
و ایس���تاده اس���ت، آیا می تواند خم شود و چیزی را از زمین بردارد ودوباره به حالت ایس���تاده در آید؟            

گرفته و ایستاده است،  کودکتان دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پشتی  2. در حالیکه 
آیا با حفظ تع�ادل )بدون اینکه بیافتد( خودش را پایین می آورد؟

که فقط یک دس���ت خود را به وس���یله ای مانند چهار پایه، صندلی، نرده تختش، مبل یا پش���تی  کودکت���ان در حالی  3. آی���ا 
کنار آن راه می رود؟  گرفته است، 

کودکتان را صرفًا برای حفظ تعادلش بگیرید،آیا بدون از دست دادن تعادل یا افتادن، گر هر دو دست  4. 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  5. 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؟ 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 

ASQ- 3



امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کوچک دارد، آیا آن دو اس���باب بازی را به همدیگر می کوبد )مانند  کودکتان در هر دس���تش یک اس���باب بازی  1. در حالیکه 
کردن(؟ دست دستی 

که در داخل بطری ش���فافی )مانند بطری پالس���تیکی یا  کودکت���ان ب���ه یک خرده نان یا چیزی ب���ه اندازه نخود یا لوبیا  2. آی���ا 
کودک( است، اشاره می کند یا سعی می کند آن را بگیرد؟ شیشه شیر 

کاغذ یا پارچه پنهان می کنید، آیا آن را پیدا می کند؟  کوچک را زیر یک تکه  که ش���ما یک اس���باب بازی  کودکتان ببیند  گر  3. ا
کاماًل مخفی شده است.( که اسباب بازی  کنید  )اطمینان حاصل 

کار شما تقلید می کند و یک اسباب بازی  کودکتان نیز از  کاسه یا جعبه بگذارید، آیا  کوچکی را داخل یک  گر اسباب بازی  4. 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  5. 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  6. وقت���ی ب���ا 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

گر به سوال 5 »حل مسئله « پاسخ »بله« یا »گاهی« داده شد، به سوال شماره ی 4 هم پاسخ »بله« بدهید. توجه : ا

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

ک���ودک آن را به  کودکتان می خواهی��د اس���باب بازی اش را به ش���م�ا بدهد، آی���ا  که دس���ت خود را دراز می کنی�د و از  1. زمان���ی 
گر اس���باب بازی را در دست شما رها می کند، هم پاسخ »بله«  گر اسباب بازی را رها نکند؟ )ا س���وی ش���ما دراز می کند، حتی ا

را عالمت بزنید.(

که دس���تش در حلقه آس���تین قرار می گیرد، آیا دس���تش را درون آستین فرو  کودکتان لباس می پوش���انید، زمانی  2. وقتی به 
می برد؟

کودکتان می خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا آن را درون دست  که دست خود را دراز می کنید و از  3. زمانی 
شما رها می کند؟

کفشش بلند می کند؟ کودکتان لباس می پوشانید، آیا پایش را برای پوشیدن شلوار، جوراب یا  4. 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  5. آی���ا 
برگردانید؟

کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟ کودکتان با بغل  6. آیا 

نمره شخصی. اجتماعی

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کودکتان بدون اینکه دستش را روی میز تکیه دهد، یک خرده نان یا نخود و لوبیا را با نوک انگشت 4. 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  5. 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  6. آیا 

گر به سوال 4 »حرکات ظریف« پاسخ »بله« یا »گاهی« داده شد، به سوال شماره  2 پاسخ »بله« بدهید. توجه : ا

نمره حرکات ظریف



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. آیا 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
..................................................................................................................................................................



14 ماهگی
13ماه و 0 روز تا 14 ماه و 30 روز

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

ASQ- 3



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. آیا 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
..................................................................................................................................................................



16 ماهگی
15ماه و 0 روز تا 16 ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کتاب اشاره می کند، دستش را روی آنها می کشد، یا سعی می کند آنها را بردارد؟ کودکتان به تصاویر  1. آیا 

کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟ کودکتان عالوه بر »ماما« و »بابا« چهار  2. آیا 

کودکتان چیزی را می خواهد، آیا با نشان دادن آن با انگشت، به شما می فهماند؟ 3. وقتی 

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  4. وقتی از 
کجاست؟« یا بگویید »بلوزت را برام بیار« یا »برو پتویت را بیار«. بپرسید »توپت 

کلمه ای، مثل »آب بده«،  که شما یک عبارت دو  کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی  کودکتان یک جمله دو  5. آیا 
کلمه را  کودک هر دو  »ن���ی ن���ی بیا«، »بابا رف���ت«، »مامان بخور«، »بریم بازی«، »برو خونه«، یا »این چی���ه؟« را می گویید، آیا 

کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ »بله« را عالمت بزنید(. کلمات  گر  برایتان تکرار می کند؟ )حتی ا

کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟ کودکتان عالوه بر »ماما« و »بابا« هشت  6. آیا 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

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

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، 

کودکت���ان یک مکعب یا اس���باب بازی را بر روی مکعب یا اس���باب بازی دیگر قرار می دهد؟)م���ی توانید از قرقره،  3. آی���ا 
که اندازه آنها حدود 2/5 س���انتی متر )یک بند انگش���ت( باشد نیز استفاده  کوچک، یا اس���باب بازی هایی  جعبه های 

کنید(.

کوچک را روی هم قرار می دهد؟ کودکتان خودش به تنهایی سه مکعب یا اسباب بازی  4. آیا 

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

که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند(. کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ )ممکن است  کودکتان صفحات یک  6. آیا 

نمره حرکات ظریف

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کودکتان می تواند وسط اتاق، خودش بایستد و چندین قدم به جلو بردارد؟ 1. آیا 

کودکتان از وسایل یا اثاث بزرگی مثل صندلی، چهار پایه، تخت، مبل یا پشتی باال می رود؟ 2. 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  3. آی���ا 
حمایتی دوباره می ایستد؟

کردن، به جای چهار دست و پا رفتن، راه می رود؟ کودکتان برای حرکت  4. آیا 

کودکتان به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد؟ 5. آیا 

که یک اس���باب بازی  که می خواهد برس���د )مثال برای این  کودکتان از چیزهایی مانند صندلی باال می رود تا به چیزی  6. آیا 
کند(؟ را از روی میز بردارد یا در آشپزخانه به شما »کمک« 

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

ASQ- 3



امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کار را تقلید می کند و او هم خط  کنید، آیا فرزندتان این  کاغذ خط خطی  1. وقتی با یک مداد شمعی )یا مداد یا خودکار( روی 
گر خودش به خودی خود خط خطی می کند هم پاسخ »بله« را عالمت بزنید.( 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  2. 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  3. آی���ا 
کار را نشانش دهید.( می توانید نحوه انجام این 

کوچک کودکتان نشان دادید، آیا او تالش می کند یک اسباب بازی  کار را به  4. بعد از اینکه نحوه ی 
کمی دور از دسترس است، با یک قاشق، چوب یا وسیله  مشابه دیگر، به دست آورد؟                      که  را 

کار را به فرزندتان نشان دهید، آیا وقتی به او یک مداد شمعی )یا مداد یا خودکار( بدهید،  5. بدون اینکه نحوه انجام این 
خط خطی می کند؟

کودکتان بطری را س���روته می کند تا آن را  کوچک ش���فاف می افتد، آیا  6. وقت���ی ی���ک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری 
کار را نشانش دهید.( بیرون بیاورد؟ )می توانید نحوه انجام این 

کنید. کردید، برای سوال 1 هم »بله« را انتخاب  گر برای سوال 5 در حل مشکل پاسخ »بله« یا »گاهی« را انتخاب  توجه : ا

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

گر مقداری از غذا را بریزد؟ کودکتان خودش با قاشق غذا می خورد، حتی ا 1. آیا 

کمک می کند؟ کفش یا دستکش، در در آوردن لباسش  کاله،  کودکتان با در آوردن چیزهایی مثل جوراب،  2. آیا 

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

کودکتان در آینه به خودش نگاه می کند، آیا یک اسباب بازی را به تصویر خودش تعارف می کند؟ 4. وقتی 

کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟ که توجه شما را جلب  کشیدن دست یا لباستان تالش می کند  کودکتان با   .5

کردن درب یک قوطی، آیا به سراغ شما  کردن یک اسباب بازی یا باز  کوک  کمک نیاز دارد، مثاًل برای  کودکتان به  6. وقتی 
می آید؟

نمره شخصی. اجتماعی

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  4. 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  5. آیا در خانواده والدین سابقه  ناشنوایی یا 

..................................................................................................................................................................
گر بله، توضیح دهید.                   بله     خیر  6. آیا درباره ی 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

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



18 ماهگی
17ماه و 0 روز تا 18 ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کودکتان چیزی را می خواهد، آیا با نشان دادن آن با انگشت، به شما می فهماند؟  .1

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  2. وقتی از 
کجاست؟« یا بگویید »بلوزت را برام بیار« یا »برو پتویت را بیار«. بپرسید »توپت 

کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟ کودکتان عالوه بر »ماما« و »بابا« هشت   .3

کلمه ای، مثل »آب بده«،  که شما یک عبارت دو  کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی  کودکتان یک جمله دو  4. آیا 
کلمه را  کودک هر دو  »ن���ی ن���ی بیا«، »بابا رف���ت«، »مامان بخور«، »بریم بازی«، »برو خونه«، یا »این چی���ه؟« را می گویید، آیا 

کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ »بله« را عالمت بزنید(. کلمات  گر  برایتان تکرار می کند؟ )حتی ا

کودکتان  کو؟«،  5. آیا بدون اینکه شما به فرزندتان نشان دهید، وقتی می گویید »پیشی را نشون بده« یا می پرسید »هاپو 
کافی است.( گر یک تصویر را هم درست تشخیص می دهد  با انگشتش به تصویر درست اشاره می کند؟ )ا

که مفاهیم مختلفی را می رس���انند، با هم می گوید؟ مثل "هاپو ببین"، "مامان اومد خونه"،  کلمه  کودکتان دو یا س���ه  6. آیا 
که تنها یک مفهوم را  کلمات مثل "بای بای"، "خیلی خوب "، "تموم ش���د" و"این چیه؟"  یا "پیش���ی رفت"؟ )ترکیب هایی از 

کنید(. می رسانند، مد نظر نیستند و نباید آنها را حساب 
کنید : کودکتان بکار می برد، را بیان  که  کلمات ترکیبی  لطفًا یک نمونه از 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کمک و حمایتی  کودکتان برای برداشتن چیزی از روی زمین، خم می شود یا چمباتمه می زند و سپس بدون هیچگونه   .1
دوباره می ایستد؟ 

کردن، به جای چهار دست و پا رفتن، راه می رود؟ کودکتان برای حرکت  2. آیا 

کودکتان به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد؟ 3. آیا 

که یک اسباب بازی را از  که می خواهد برسد )مثال برای این  کودکتان از چیزهایی مانند صندلی باال می رود تا به چیزی   .4
کند(؟ روی میز بردارد یا در آشپزخانه به شما »کمک« 

گرفتن دس���ت مادر او می تواند دس���تش را به دیوار  کودکتان را بگیرید، آیا از پله ها پایین می رود؟ عالوه بر  گر یک دس���ت  5. ا
که دارای پلکان هستند، مثاًل در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل  یا نرده ها هم بگیرد. )این صحنه را می توانید در جاهایی 

کنید(. مشاهده 

که با حرکت کند، آیا تالش می کند  که چطور یک توپ بزرگ را شوت  کودکتان نشان می دهید  6.  وقتی به 
گر فرزندتان می تواند به خوبی دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ )ا

کند هم پاس���خ »بله« را عالمت بزنید.(                                                                                                             توپ را ش���وت 

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

ASQ- 3



امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کاس���ه یا جعبه می اندازد؟ )ش���ما  کوچ���ک را، یکی بعد از دیگری، در ظرفی مانند یک  کودکتان چندین اس���باب بازی  1. 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  2. بعد از اینکه نحوه ی 
کمی دور از دس���ترس اس���ت، با یک قاش���ق، چوب یا وس���یله  مش���ابه دیگر، به دست آورد؟                                     

کودکتان بطری را س���روته می کند تا آن را  کوچک ش���فاف می افتد، آیا  3. وقت���ی ی���ک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری 
کار را نشانش دهید.( بیرون بیاورد؟ )می توانید نحوه انجام این 

کار را به فرزندتان نش���ان دهید، آیا وقتی به او یک مداد ش���معی )یا مداد یا خودکار( بدهید،  4. بدون اینکه نحوه انجام این 
خط خطی می کند؟

کاغذ رسم که می بیند شما با مداد شمعی )یا مداد یا خودکار( خطی از باال به پایین  5. بعد از این 
گر فرزندتان کار شما را تقلید می کند؟ )ا کاغذ در هر جهتی،  کشیدن تنها یک خط روی   می کنید، آیا با 

کنید.(                                                                                               خط خطی می کند پاسخ »هنوز نه« را انتخاب 

کودکتان بطری را س���روته می کند تا آن را بیرون  کوچک ش���فاف می افتد، آیا  6. یک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری 
کار را نشانش ندهید.( بیاورد؟ )نحوه انجام این 

کنید. کردید، برای سوال 3 هم »بله« را انتخاب  گر برای سوال 6 در حل مشکل پاسخ »بله« یا »گاهی« را انتخاب  توجه : ا

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کودکتان در آینه به خودش نگاه می کند، آیا یک اسباب بازی را به تصویر خودش تعارف می کند؟  .1

کردن یک عروسک یا حیوان پارچه ای، با آن بازی می کند؟ کودکتان با بغل  2. آیا 

کند یا چیزی را به شما نشان دهد؟ که توجه شما را جلب  کشیدن دست یا لباستان تالش می کند  کودکتان با  3. آیا 

کردن درب یک قوطی، آیا به سراغ شما  کردن یک اسباب بازی یا باز  کوک  کمک نیاز دارد، مثاًل برای  کودکتان به  4. وقتی 
می آید؟

کمی از مایعات آن بیرون  که فقط  کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می نوش���د و بعد آن را طوری پایین می گذارد  5. آیا 
بریزد؟

کردن، شانه  که ریخته، جارو  کردن چیزی  ک  که شما انجام می دهی�د، در می آورد، مانند پا کارهایی را  کودکتان ادای  6. آیا 
کردن موهاو نماز خواندن؟

نمره شخصی. اجتماعی

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

گر توپ را کوچک را با حرکت دادن بازویش به جلو، پرتاب می کند؟ )ا کودکتان یک توپ  1. آیا 
کنید.(                                                                                                   گزینه »هنوز نه« را انتخاب   فقط پایین می اندازد، 

کودکتان یک مکعب یا اس���باب بازی را بر روی مکعب یا اس���باب بازی دیگر قرار می ده���د؟ )می توانید از قرقره، جعبه  2. آی���ا 
کنید(. که اندازه آنها حدود 2/5 سانتی متر )یک بند انگشت( باشد نیز استفاده  کوچک، یا اسباب بازی هایی  های 

کاغذ  کشیدن، با نوک مداد شمعی )یا خودکار یا مداد( روی  کودکتان در تالش برای نقاشی  3. آیا 
عالمت می گذارد؟                                                                                                                                                                

کوچک را روی هم قرار می دهد؟ کودکتان خودش به تنهایی س���ه لگو یا مکعب یا اس���باب بازی  4. آیا 

که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند(. کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ )ممکن است  کودکتان صفحات یک  5. آیا 

که معموال غذا از آن نریزد؟ کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری  6. آیا 

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  4. 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  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

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



20 ماهگی
19ماه و 0 روز تا 20ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کلمه ای، مثل "آب بده"،  که شما یک عبارت دو  کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی  کودکتان یک جمله دو  1. آیا 
کلمه را برایتان  کودک هر دو  "نی نی بیا"، "بابا رفت"، "مامان بخور"، "بریم بازی"، "برو خونه"، یا "این چیه؟" را می گویید، آیا 

کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ "بله" را عالمت بزنید( کلمات  گر  تکرار می کند؟ )حتی ا

کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟ کودکتان عالوه بر »ماما« و »بابا« هشت  2 آیا 

کودکتان  کو؟«،  3. آیا بدون اینکه شما به فرزندتان نشان دهید، وقتی می گویید »پیشی را نشون بده« یا می پرسید »هاپو 
کافی است.( گر یک تصویر را هم درست تشخیص می دهد  با انگشتش به تصویر درست اشاره می کند؟ )ا

کودکتان بپرس���ید »این چیه؟«، آیا او حداقل نام یک  کنید و از  کاله و غیره( اش���اره  گر به تصویر یک توپ )گربه، فنجان،  4. ا
تصویر را درست می گوید؟ 

کنید، می تواند حداقل سه  کردن یا نشان دادن با انگشت او را راهنمایی  که ش���ما با ایما و اش���اره  کودکتان بدون این  5. آیا 
مورد از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟

الف( »اسباب بازی رو رو ی میز بذار«   ب( »در رو ببند «    ج( »یه توپ برام بیار«
کن «     ه( »دستمو بگیر «    و( »کتابت رو بردار «            د( »ماشینت رو پیدا 

که مفاهیم مختلفی را می رسانند، با هم می گوید؟ مثل »هاپو ببین«، »مامان اومد خونه«،  کلمه  کودکتان دو یا سه  6. آیا 
که تنها یک مفهوم  کلمات مثل »بای بای«، »خیلی خوب »، »تموم شد« و«این چیه؟«  یا »پیشی رفت«؟ )ترکیب هایی از 

کنید(. را می رسانند، مد نظر نیستند و نباید آنها را حساب 
کنید : کودکتان بکار می برد، را بیان  که  کلمات ترکیبی  لطفًا یک نمونه از 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

که یک اسباب بازی را  که می خواهد برسد )مثال برای این  کودکتان از چیزهایی مانند صندلی باال می رود تا به چیزی  1. آیا 
کند(؟ از روی میز بردارد یا در آشپزخانه به شما »کمک« 

کودکتان به خوبی راه می رود و به ندرت زمین می خورد؟ 2. آیا 

گرفتن دس���ت مادر او می تواند دس���تش را به دیوار  کودکتان را بگیرید، ایا از پله ها پایین می رود؟ عالوه بر  گر یک دس���ت  3. ا
که دارای پلکان هستند، مثاًل در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل  یا نرده ها هم بگیرد. )این صحنه را می توانید در جاهایی 

کنید(. مشاهده 
که با حرکت کند، آیا تالش می کند  که چطور یک توپ بزرگ را شوت  کودکتان نشان می دهید  4.  وقتی به 

گر فرزندتان می تواند به خوبی دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ )ا
کند هم پاسخ »بله« را عالمت بزنید.(                                                                                                            توپ را شوت 

کند یا بیافتد دویدنش را متوقف کودکتان نسبتًا خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد  5.آیا 
 سازد؟                                                                                                                                                                                                  

کار نرده کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله باال یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این  6. آیا 
یا دیوار را بگیرد.                                                                                                                                                                               

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

ASQ- 3



امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کار را به فرزندتان نش���ان دهید، آیا وقتی به او یک مداد ش���معی )یا مداد یا خودکار( بدهید،  1. بدون اینکه نحوه انجام این 
خط خطی می کند؟

که می بیند ش���ما با مداد ش���معی )یا مداد یا خودکار( خطی از باال به پایین کودکتان بعد از این    .2
کار ش���ما را تقلید می کند؟ کاغذ رس���م می کنید، آیا با کش���یدن تنها یک خط روی کاغذ در هر جهتی، 

کنید.(                                                                        گر فرزندتان خط خطی می کند پاسخ »هنوز نه« را انتخاب   )ا

کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می کند؟  کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا  گر هر  3. ا
کنید. گونه خود را نوازش  گوش خود را بکشید    د.  له  کنید و ببندید   ب. پلک بزنید     ج. ال الف. دهانتان را باز 

کودکتان بدهید، آیا آن را به حالت صحیح بر می گرداند تا بتواند از آن به درستی  گر یک بطری، قاشق یا مداد را وارونه به  4. ا
کند؟ استفاده 

کودکتان نگاه می کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف که  5. در حالی 
کنار یکدیگر می چیند؟  کرده و حداقل دو مکعب را  کار شما را تقلید  کودکتان  کنار هم قرار دهید. آیا 
کنید(.              کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده  )می توانید از قرقره های نخ، جعبه های 

که دس���تش به آن نمی رس���د، آیا ی���ک صندلی، چهارپایه ی���ا جعبه پی���دا می کند تا روی  کودکت���ان چی���زی را بخواهد  گ���ر  6. 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.(

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

گر مقداری از غذا را بریزد؟ کودکتان خودش با قاشق غذا می خورد، حتی ا 1. آیا 
کند یا چیزی را به شما نشان  که توجه ش���ما را جلب  کش���یدن دس���ت یا لباس���تان تالش می کند  کودکتان با  2. آیا 

دهد؟
کمی از  ک���ه فقط  کودکت���ان از ی���ک فنجان یا لی���وان، مایعات می نوش���د و بعد آن را ط���وری پایین می گذارد  3. آی���ا 

مایعات آن بیرون بریزد؟
که ریخته، جارو  کردن چیزی  ک  که ش���ما انجام می دهی�د، در م���ی آورد، مانند پا کارهایی را  کودکتان ادای  4. آی���ا 

کردن موهاو نماز خواندن؟ کردن، شانه 
که آن را در آغوش تاب  کودکتان با یک عروسک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند، آیا وانمود می کند  5. وقتی 
کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟ می دهد، به او غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا 

کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟ 6. آیا 
نمره شخصی. اجتماعی 

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کاغذ عالمت کشیدن، با نوک مداد شمعی )یا خودکار یا مداد( روی  کودکتان در تالش برای نقاشی  1. آیا 
 می گذارد؟                                                                                                                                                                                                   

کوچک را روی هم ق���رار می دهد؟ )می توانید از قرقره،  کودکتان خودش به تنهایی س���ه لگو یا مکعب یا اس���باب بازی  2. آی���ا 
کنید(. که اندازه آنها حدود 2/5 سانتی متر )یک بند انگشت( باشد نیز استفاده  کوچک، یا اسباب بازی هایی  جعبه های 

که هر بار چن���د صفحه را باهم ورق  کتاب را خ���ودش به تنهایی ورق می زند؟ )ممکن اس���ت  کودکت���ان صفحات یک  3. آی���ا 
بزند(.

که معموال غذا از آن نریزد؟ کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری  4. آیا 

کوچک را روی هم قرار می دهد؟ کودکتان خودش به تنهایی شش لگو یا مکعب یا اسباب بازی  5. آیا 

کند، در چیزی مانند در شیشه  کوک  کودکتان وقتی تالش می کند دستگیره ی توپی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را   .6
کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می کند؟ مربا را برای باز و بسته 

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  4. 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  5. آیا در خانواده والدین سابقه  ناشنوایی یا 

..................................................................................................................................................................
گر بله، توضیح دهید.                   بله     خیر  6. آیا درباره ی 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

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



22 ماهگی
21ماه و 0 روز تا 22ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کودکتان بپرسید »این چیه؟«، آیا او حداقل  کنید و از  کاله و غیره( یا تصویر آنها اش���اره  گربه، ماش���ین،  گر به یک توپ )یا  1. ا
نام یک تصویر را درست می گوید؟

کنید، می تواند حداقل سه  کردن یا نش���ان دادن با انگشت او را راهنمایی  که ش���ما با ایما و اش���اره  کودکتان بدون این  2. آیا 
م���ورد از ای���ن نوع دس���تورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟     الف( »اس���باب ب���ازی رو رو ی میز بذار«    ب( »در رو بیند «    

کن «       ه( »دستمو بگیر «     و( »کتابت رو بردار «          ج( »یه توپ برام بیار«  د( »ماشینت رو پیدا 

کند،  گوش هایش و غیره اشاره  که با انگشتش به بینی اش، چشمهایش، موهایش، پاهایش،  کودکتان می خواهید  وقتی از 
آیا حداقل به هفت قسمت از اعضای بدن درست اشاره می کند؟ )او می تواند به اعضای بدن خودش، شما یا یک عروسک 

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

کلمه دیگر یا بیشتر را می گوید؟ کودکتان عالوه بر »مامان« و »بابا« پانزده  4. آیا 

کلماتی مثل "مال من "، " من "، " تو)شما(" را بطور صحیح بکار می برد؟ کودکتان حداقل دو مورد از  5. آیا 

که مفاهیم مختلفی را می رس���انند، با هم می گوید؟ مثل "هاپو ببین"، "مامان اومد خونه"،  کلمه  کودکتان دو یا س���ه  6. آیا 
که تنها یک مفهوم را  کلمات مثل "بای بای"، "خیلی خوب "، "تموم ش���د" و"این چیه؟"  یا "پیش���ی رفت"؟ )ترکیب هایی از 

کنید(. می رسانند، مد نظر نیستند و نباید آنها را حساب 
کنید : کودکتان بکار می برد، را بیان  که  کلمات ترکیبی  لطفًا یک نمونه از 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

که با حرکت کند، آیا تالش می کند  که چطور یک توپ بزرگ را شوت  کودکتان نشان می دهید  1. وقتی به 
گر فرزندتان می تواند به خوبی دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ )ا

کند هم پاس���خ »بله« را عالمت بزنید.(                                                                                                             توپ را ش���وت 

کند یا بیافتد دویدنش را متوقف کودکتان نسبتًا خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد  2. آیا 
 سازد؟                                                                                                                                                                                                  

گرفتن دس���ت مادر او می تواند دس���تش را به دیوار  کودکتان را بگیرید، ایا از پله ها پایین می رود؟ عالوه بر  گر یک دس���ت  3. ا
که دارای پلکان هستند، مثاًل در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل  یا نرده ها هم بگیرد. )این صحنه را می توانید در جاهایی 

کنید(. مشاهده 

کار نرده کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله باال یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این  4. آیا 
یا دیوار را بگیرد.                                                                                                                                                                               

که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند )جفت پا می پرد(؟ کودکتان طوری می پرد  5.  آیا 

کردن پایش به سمت جلو،  گاه به جایی بگیرد، با پرت  کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه  6.  آیا 
کند؟                                                                                                                                                                                              توپ را شوت 

گر به پرسش 6 در حرکات اصلی جواب »بله« یا »گاهی« داده اید، به سوال 1 هم جواب »بله« بدهید. توجه : ا

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

ASQ- 3



امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کار را به فرزندتان نش���ان دهید، آیا وقتی به او یک مداد ش���معی )یا مداد یا خودکار( بدهید،  1. بدون اینکه نحوه انجام این 
خط خطی می کند؟

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

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

گوش���ش  کودکتان یک فنجان را روی  که اش���ی�اء چی�زهای دیگ��ری هس���تن��د؟ برای مثال، آیا  کودکتان وانمود می کند  3. آیا 
کاله است؟ یا  که یک  گوشی تلفن است؟ یا یک جعبه را روی سرش می گذارد و وانمود می کند  که  می گیرد و وانمود می کند 

کوچک برای هم زدن غذا استفاده می کند؟ از یک اسباب بازی 

که می بیند ش���ما با مداد ش���معی )یا مداد یا خودکار( خطی از باال به پایین کودکتان بعد از این   .4
کار ش���ما را تقلید می کند؟ کاغذ رس���م می کنید، آیا با کش���یدن تنها یک خط روی کاغذ در هر جهتی، 

کنید.(                                                                        گر فرزندتان خط خطی می کند پاسخ »هنوز نه« را انتخاب   )ا

کودکتان بطری را س���روته می کند تا آن را  کوچک ش���فاف می افتد، آیا  5. وقت���ی ی���ک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری 
کنید.( کودک استفاده  کار را نشانش ندهید.( )می توانید از یک بطری یا شیشه شیر  بیرون بیاورد؟ )نحوه انجام این 

کودکتان بدهید، آیا آن را به حالت صحیح بر می گرداند تا بتواند از آن به درستی  گر یک بطری، قاشق یا مداد را وارونه به  6. ا
کند؟ استفاده 

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کردن، شانه  که ریخته، جارو  کردن چیزی  ک  که شما انجام می دهی�د، در می آورد، مانند پا کارهایی را  کودکتان ادای  1. آیا 
کردن موها و نماز خواندن؟

کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می کند؟  کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا  گر هر  2. ا
کنید. گونه خود را نوازش  گوش خود را بکشید    د.  له  کنید و ببندید.   ب. پلک بزنید    ج. ال الف. دهانتان را باز 

کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟ 3. آیا 

کم���ی از مایعات آن  که فقط  کودکت���ان از ی���ک فنجان یا لیوان، مایعات می نوش���د و بعد آن را ط���وری پایین می گذارد  4. آی���ا 
بیرون بریزد؟

که آن را در آغوش تاب می دهد،  کودکتان با یک عروس���ک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند،آیا وانمود می کند  5. وقتی 
کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟ به او غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا 

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  6. آی���ا 
که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟ گوشه ای رسید  گر به  می دهد و ا

نمره شخصی. اجتماعی 

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

که معموال غذا از آن نریزد؟ کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری  1. آیا 

کوچک را روی هم قرار می دهد؟ )می توانید از قرقره،  کودکتان خودش به تنهایی ش���ش لگو یا مکعب یا اس���باب بازی  2. آیا 
کنید(. که اندازه آنها حدود 2/5 سانتی متر )یک بند انگشت( باشد نیز استفاده  کوچک، یا اسباب بازی هایی  جعبه های 
کند، در چیزی مانند در شیشه  کوک  کودکتان وقتی تالش می کند دستگیره ی توپی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را   .3

کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می کند؟ مربا را برای باز و بسته 

که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند(. کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ )ممکن است  کودکتان صفحات یک  4. آیا 

کلید چراغها را روشن و خاموش می کند؟ کودکتان  5. آیا 

کوچکی مثل دانه تسبیح درشت یا کفش را از میان چیزهای  کودکتان می تواند یک نخ یا بند  6. آیا 
کند؟                                                                                                                                                                          مهره درشت رد 

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  4. 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  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

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



24 ماهگی
23ماه و 0 روز تا 25ماه و 15 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کودکتان  کو؟«،  1. آیا بدون اینکه ش���ما به فرزندتان نش���ان دهید، وقتی می گویید »پیشی را نشون بده« یا می پرسید »هاپو 
کافی است.( گر یک تصویر را هم درست تشخیص می دهد  با انگشتش به تصویر درست اشاره می کند؟ )ا

کلمه ای، مثل "آب بده"،  که شما یک عبارت دو  کلمه ای را تقلید می کند؟ برای مثال، زمانی  کودکتان یک جمله دو  2. آیا 
کلمه را برایتان  کودک هر دو  "نی نی بیا"، "بابا رفت"، "مامان بخور"، "بریم بازی"، "برو خونه"، یا "این چیه؟" را می گویید، آیا 

کودک به سختی قابل فهم هستند، پاسخ "بله" را عالمت بزنید( کلمات  گر  تکرار می کند؟ )حتی ا

کنید، می تواند حداقل سه  کردن یا نشان دادن با انگشت او را راهنمایی  که ش���ما با ایما و اش���اره  کودکتان بدون این  3. آیا 
مورد از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟

الف( »اسباب بازی رو رو ی میز بذار«   ب( »در رو ببند «    ج( »یه توپ برام بیار«
کن «   ه( »دستمو بگیر «  و( »کتابت رو بردار «           د( »ماشینت رو پیدا 

کودکتان بپرس���ید »این چیه؟«، آیا او حداقل  کنید و از  کاله و...( یا تصویر آنها اش���اره  گربه، ماش���ین،  گر به یک توپ )یا  4. ا
نام یک تصویر را درست می گوید؟

5. آیا کودکتان دو یا سه کلمه که مفاهیم مختلفی را می رسانند، با هم می گوید؟ مثل "هاپو ببین"، "مامان اومد خونه"، یا "پیشی 
رفت"؟ )ترکیب هایی از کلمات مثل "بای بای"، "خیلی خوب"، "تموم شد" و"این چیه؟" که تنها یک مفهوم را می رسانند، مد نظر 

نیستند و نباید آنها را حساب کنید(. لطفًا یک نمونه از کلمات ترکیبی که کودکتان بکار می برد، را بیان کنید :

کلماتی مثل "مال من "، " من "، " تو )شما(" را بطور صحیح بکار می برد؟ کودکتان حداقل دو مورد از  6. آیا 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

گرفتن دس���ت مادر او می تواند دس���تش  را به دیوار  کودکتان را بگیرید، آیا از پله ها پایین می رود؟ عالوه بر  گر یک دس���ت  1. ا
که دارای پلکان هستند، مثاًل در یک فروشگاه یا پارک یا در منزل  یا نرده ها هم بگیرد. )این صحنه را می توانید در جاهایی 

کنید(. مشاهده 
که با حرکت کند، آیا تالش می کند  که چطور یک توپ بزرگ را شوت  کودکتان نشان می دهید  2. وقتی به 

گر فرزندتان می تواند به خوبی دادن پای خود به سمت جلو یا راه رفتن به سمت توپ، به توپ لگد بزند؟ )ا
کند هم پاس���خ »بله« را عالمت بزنید.(                                                                                                             توپ را ش���وت 

کار نرده کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله باال یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این  3. آیا 
یا دیوار را بگیرد.                                                                                                                                                                               

کند یا بیافتد دویدنش را متوقف کودکتان نسبتًا خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد  4.  آیا 
 سازد؟                                                                                                                                                                                                  

که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند )جفت پا می پرد(؟ کودکتان طوری می پرد  5.  آیا 

کردن پایش به سمت جلو،  گاه به جایی بگیرد، با پرت  کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه  6. آیا 
کند؟                                                                                                                                                                                              توپ را شوت 

گر به پرسش 6 در حرکات اصلی جواب »بله« یا »گاهی« داده اید، به سوال 2 هم جواب »بله« بدهید. توجه: ا

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

ASQ- 3



امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کاغذ که می بیند ش���ما با مداد ش���معی )یا مداد یا خودکار( خطی از باال به پایین  کودکتان بعد از این   .1
گر کار شما را تقلید می کند؟ )ا کاغذ در هر جهتی،  کشیدن تنها یک خط روی   رسم  می کنید، آیا با 

کنید.(                                                                               فرزندتان  خط خطی می کند پاسخ »هنوز نه« را انتخاب 

کودکتان بطری را س���روته می کند تا آن را  کوچک ش���فاف می افتد، آیا  2. وقت���ی ی���ک خرده نان یا نخود و لوبیا در یک بطری 
کنید.( کودک استفاده  کار را نشانش ندهید.( )می توانید از یک بطری یا شیشه شیر  بیرون بیاورد؟ )نحوه انجام این 

گوش���ش  کودکتان یک فنجان را روی  که اش���ی�اء چی�زهای دیگ��ری هس���تن��د؟ برای مثال، آیا  کودکتان وانمود می کند  3. آیا 
کاله است؟ یا  که یک  گوشی تلفن است؟ یا یک جعبه را روی سرش می گذارد و وانمود می کند  که  می گیرد و وانمود می کند 

کوچک برای هم زدن غذا استفاده می کند؟ از یک اسباب بازی 

که اسباب بازی هایش باید در سبد یا قفسه ی  کودکتان چیزها را سر جای خودشان قرار می دهد؟ برای مثال آیا می داند   .4
گیرد و پتویش باید روی تخت و ظرف ها باید در آشپزخانه باشند؟ اسباب بازی ها قرار 

که دس���تش به آن نمی رس���د، آیا ی���ک صندلی، چهارپایه ی���ا جعبه پی���دا می کند تا روی  کودکت���ان چی���زی را بخواهد  گ���ر  5. 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.(

کنار هم  قرار دهید.  کودکتان نگاه می کند، چهار ش���یء مثل مکعب یا ماش���ین اس���باب بازی را در یک ردیف  که  6. در حالی 
کنار یکدیگر می چیند؟ )می توانید از قرقره های کرده و چهار مکعب را  کار ش���ما را تقلید  کودکتان  آیا 

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

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کمی از مایعات آن بیرون  که فقط  کودکتان از یک فنجان یا لیوان، مایعات می نوشد و بعد آن را طوری پایین می گذارد  1. آیا 
بریزد؟

کردن، شانه  که ریخته، جارو  کردن چیزی  ک  که شما انجام می دهی�د، در می آورد، مانند پا کارهایی را  کودکتان ادای  2. آیا 
کردن موهاو نماز خواندن؟

کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟ 3. آیا 

که آن را در آغوش تاب می دهد،  کودکتان با یک عروس���ک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند،آیا وانمود می کند  4. وقتی 
کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟ به او غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا 

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  5. آی���ا 
که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟ گوشه ای رسید  گر به  می دهد و ا

کلمه »من« به جای اس���م خودش، اس���تفاده می کند؟ برای مثال بیشتر  کودکتان برای نامیدن خود بیش���تر اوقات از  6. آیا 
کرد«؟ کار را  کردم« تا اینکه بگوید »مریم این  کار را  می گوید »من این 

نمره شخصی. اجتماعی

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

که معموال غذا از آن نریزد؟ کودکتان قاشق را با جهت درست به دهان می برد، طوری  1. آیا 

که هر بار چند صفحه را باهم ورق بزند(. کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟ )ممکن است  کودکتان صفحات یک  2. آیا 

کن���د، در چیزی مانند در  کوک  کودکت���ان وقت���ی تالش می کند دس���تگیره ی توپی در را بچرخاند، اس���باب بازی اش را  3. آی���ا 
کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می کند؟ شیشه مربا را برای باز و بسته 

کلید چراغ ها را روشن و خاموش می کند؟ کودکتان  4. آیا 

کوچک را روی هم قرار می دهد؟ )می توانید از قرقره،  کودکتان خودش به تنهایی هفت لگو یا مکعب یا اس���باب بازی  5. آیا 
کنید(. که اندازه آنها حدود 2/5 سانتی متر )یک بند انگشت( باشد نیز استفاده  کوچک، یا اسباب بازی هایی  جعبه های 

کوچکی مثل دانه  تسبیح درشت یا کفش را از میان چیزهای  کودکتان می تواند یک نخ یا بند  6. آیا 
کند؟                                                                                                                                                                      مهره درشت رد 

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  4. 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  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

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



27 ماهگی
25ماه و 16 روز تا 28ماه و 15 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کنید، می تواند حداقل سه  کردن یا نش���ان دادن با انگشت او را راهنمایی  که ش���ما با ایما و اش���اره  کودکتان بدون این  1. آیا 
مورد از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟

الف( »اسباب بازی رو روی میز بذار«    ب( »در رو ببند «    ج( »یه توپ برام بیار«
کن «     ه( »دستمو بگیر «      و( »کتابت رو بردار «           د( »ماشینت رو پیدا 

کودکتان بپرسید »این چیه؟«، آیا او حداقل  کنید و از  کاله و غیره( یا تصویر آنها اش���اره  گربه، ماش���ین،  گر به یک توپ )یا  2. ا
نام یک تصویر را درست می گوید؟ 

گوش هایش و غیره اشاره  که با انگش���تش به بینی اش، چش���مهایش، موهایش، پاهایش،  کودکتان می خواهید  3. 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 

کلماتی مثل »مال من«، »من«، »تو )ش���ما(« را بطور صحیح بکار می برد؟ کودکتان حداقل دو مورد از  4. آیا 

کلمه جمله می سازد؟ لطفًا مثال بزنید: کودکتان با سه یا چهار  5. آیا 

کنید، به او بگویید »کتاب  کودکتان اس���تفاده  گونه اش���اره با انگش���ت یا حرکت بدنتان برای راهنمایی  6. بدون اینکه از هر 
کودک هر دو دستور را پشت سر هم و بطور صحیح انجام می دهد؟ را روی میز بگذار« و »کفش را زیر صندلی بگذار«. آیا 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کار نرده کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله باال یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این  1.آیا 
که دارای پلکان هستند، مثاًل در یک فروشگاه یا پارک یا دیوار را بگیرد. )این صحنه را می توانید در جاهایی 

کنید(.                                                                                                                                                              یا در منزل مش���اهده 

کند یا بیافتد دویدنش را متوقف کودکتان نسبتًا خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد  2. آیا 
 سازد؟                                                                                                                                                                                               

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

کردن پایش به سمت جلو،  گاه به جایی بگیرد، با پرت  کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه  4.آیا 
کند؟                                                                                                                                                                                              توپ را شوت 

که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شود(، حداقل حدود کودکتان می تواند جفت پا )به طوری  5. آیا 
 15 سانتی متر به جلو بپرد؟                                                                                                                                                                         

که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی گذاشت��ن یک پا روی هر پ�له )به طوری  ک��ودکتان با  6. آیا 
کودک دستش را به نرده یا دی���وار بگیرد.                                           که  پله بع��دی(، از پله ها باال می رود؟ مم�کن است 

گر به پرسش 6 در حرکات اصلی جواب »بله« یا »گاهی« داده اید، به سوال 1 هم جواب »بله« بدهید. توجه : ا

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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گوش���ش  کودکتان یک فنجان را روی  که اش���ی�اء چی�زهای دیگ��ری هس���تن��د؟ برای مثال، آیا  کودکتان وانمود می کند  1. آیا 
کاله است؟ یا  که یک  گوشی تلفن است؟ یا یک جعبه را روی سرش می گذارد و وانمود می کند  که  می گیرد و وانمود می کند 

کوچک برای هم زدن غذا استفاده می کند؟ از یک اسباب بازی 

که اس���باب بازی هایش باید در س���بد یا  کودکت���ان چیزها را س���ر جای خودش���ان قرار می دهد؟ ب���رای مثال آیا می داند  2. آی���ا 
گیرد و پتویش باید روی تخت و ظرف ها باید در آشپزخانه باشند؟ قفسه ی اسباب بازی ها قرار 

کودکتان به تصویرش در آینه اشاره  کودکتان را بگویید.( آیا  کجاست؟« )نام  که به آینه نگاه می کند، بپرسید »....  3. زمانی 
می کند؟

که دس���تش به آن نمی رس���د، آیا ی���ک صندلی، چهارپایه ی���ا جعبه پی���دا می کند تا روی  کودکت���ان چی���زی را بخواهد  گ���ر  4. 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.(

کنار هم  قرار دهید.  کودکتان نگاه می کند، چهار ش���یء مثل مکعب یا ماش���ین اس���باب بازی را در یک ردیف  که  5. در حالی 
کنار یکدیگر می چیند؟ )می توانید از قرقره های کرده و چهار مکعب را  کار ش���ما را تقلید  کودکتان  آیا 
کنید(.                                                             کوچک، یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده  نخ، جعبه های 

کلمه ای را می گوید کودک  کودکتان می پرسید »این چیه؟ »آیا  که به تصویر اشاره می کنید و از  6. 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 

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می کند؟  کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا  گر هر  1. ا
کنید. گونه خود را نوازش  گوش خود را بکشید   د.  له  کنید و ببندید   ب. پلک بزنید     ج. ال الف. دهانتان را باز 

کودکتان می تواند با چنگال غذا بخورد؟ 2. آیا 

که آن را در آغوش تاب می دهد، به او  کودکتان با یک عروس���ک یا یک حیوان پارچه ای بازی می کند،آیا وانمود می کند   .3
کارهایی از این قبیل انجام می دهد؟ غذا می دهد، پوشکش را عوض می کند، او را می خواباند یا 

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  4. آی���ا 
که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟ گوشه ای رسید  گر به  می دهد و ا

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کند، در چیزی مانند در شیشه  کوک  کودکتان وقتی تالش می کند دستگیره ی توپی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را  1. آیا 
کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می کند؟ مربا را برای باز و بسته 

کلید چراغها را روشن و خاموش می کند؟ کودکتان  2. آیا 

کودکتان با مداد شمعی یا مداد یا خودکار خطی از باال به پایین که شما جلوی چشم  3. 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 عم����ودی )از باال به پایی����ن صفحه کودکتان با  خط شما بکشد. آیا 
کار شما را تقلید می کند؟                                                                                                                                  کاغذ(، 

کوچک را روی هم قرار می دهد؟ )می توانید از قرقره،  کودکتان خودش به تنهایی هفت لگو یا مکعب یا اس���باب بازی  4. آیا 
کنید(. که اندازه آنها حدود 2/5 سانتی متر )یک بند انگشت( باشد نیز استفاده  کوچک، یا اسباب بازی هایی  جعبه های 

کوچکی مثل دانه ی تسبیح درشت یا  کفش را از میان چیزهای  کودکتان می تواند یک نخ یا بند  5. آیا 
کند؟                                                                                                                                                           مهره درشت رد 

کودکتان خطی در جهت افقی )از سمت که شما جلوی چشم  کودکتان بنشینید. بعد از این  کنار   .6
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(، 

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  4. 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  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

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کلمه »من« به جای اس���م خودش، اس���تفاده می کند؟ برای مثال بیشتر  کودکتان برای نامیدن خود بیش���تر اوقات از  5. آیا 
کرد«؟ کار را  کردم« تا اینکه بگوید »مریم این  کار را  می گوید »من این 

کمک می پوشد؟ کت یا بلوزش را بدون  کت، ژا کودکتان خودش  6. آیا 

نمره شخصی. اجتماعی



30 ماهگی
28ماه و 16 روز تا 31ماه و 15 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کودکتان بپرسید »این چیه؟«، آیا او حداقل  کنید و از  کاله و غیره( یا تصویر آنها اش���اره  گربه، ماش���ین،  گر به یک توپ )یا  1. ا
نام یک تصویر را درست می گوید؟ 

کنید، می تواند حداقل سه مورد  کردن یا نشان دادن با انگشت او را راهنمایی  که شما با ایما و اشاره  کودکتان بدون این   .2
از این نوع دستورات را بصورت جدا از هم، انجام دهد؟

الف( »اسباب بازی رو روی میز بذار«   ب( »در رو ببند «    ج( »یه توپ برام بیار«
کن «    ه( »دستمو بگیر «    و( »کتابت رو بردار «           د( »ماشینت رو پیدا 

گوش هایش و غیره اشاره  که با انگش���تش به بینی اش، چش���مهایش، موهایش، پاهایش،  کودکتان می خواهید  3. 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 »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  4. آیا 

کنید، به او بگویید »کتاب را روی میز  کودکتان استفاده  گونه اش���اره با انگش���ت یا حرکت بدنتان برای راهنمایی  5. اینکه از هر 
کودک هر دو دستور را پشت سر هم و بطور صحیح انجام می دهد؟ 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  6. 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؟

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؟                                                                                                                                                                                                

کار نرده کودکتان خودش به تنهایی حداقل از دو پله باال یا پایین می رود؟ او ممکن است برای این  2. آیا 
که دارای پلکان هستند، مثاًل در یک فروشگاه یا پارک یا دیوار را بگیرد. )این صحنه را می توانید در جاهایی 

کنید(.                                                                                                                                                                       یا در منزل مشاهده 

کردن پایش به سمت جلو،  گاه به جایی بگیرد، با پرت  کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه  3. آیا 
کند؟                                                                                                                                                                                              توپ را شوت 

که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند )جفت پا می پرد(؟ کودکتان طوری می پرد  4. 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   .5
کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد.                                 که   پله بع��دی(، از پله ها باال می رود؟ مم�کن است 

کودک بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، برای حدود 1 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟ 6. آیا 

گر به پرسش 5 در حرکات اصلی جواب »بله« یا »گاهی« داده اید، به سوال 2 هم جواب »بله« بدهید. توجه : ا

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

که دس���تش به آن نمی رس���د، آیا ی���ک صندلی، چهارپایه ی���ا جعبه پی���دا می کند تا روی  کودکت���ان چی���زی را بخواهد  گ���ر  2. 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.(

کنار  هم قرار دهید.  کودکتان نگاه می کند، چهار ش���یء مثل مکعب یا ماش���ین اس���باب بازی را در یک ردیف  که  3. در حالی 
کنار یکدیگر می چیند؟ )می توانید از کرده و چهار مکعب را  کار ش���ما را تقلید  کودکتان  آیا 

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

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 

گفته اید تکرار می کند؟ خودتان این  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 ساده باشد، آیا به شما می گوید  کشید، حتی ا کودکتان یک نقاشی  6. پس از اینکه 
کشیدی« یا بپرسید »این چیه؟«( کودک، بگویید »برام بگو چی  است؟ )می توانید برای ترغیب 

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کودکتان حداقل یکی از آنها را تقلید می کند؟  کدام از حرکات زیر را انجام دهید، آیا  گر هر  1. ا
کنید. گونه خود را نوازش  گوش خود را بکشید      د.  له  کنید و ببندید     ب. پلک بزنید        ج. ال الف. دهانتان را باز 

کودکتان از قاش���ق برای غذا خوردن اس���تفاده می کند و تنها کمی از غذا را می ریزد؟  .2

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  3. آی���ا 
که نتوانست بچرخد، عقب عقب بیرون می آید؟ گوشه ای رسید  گر به  می دهد و ا

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کند، در چیزی مانند در شیشه  کوک  کودکتان وقتی تالش می کند دستگیره ی توپی در را بچرخاند، اسباب بازی اش را  1. آیا 
کردن آن بچرخاند، از حرکت چرخشی مچ دستش استفاده می کند؟ مربا را برای باز و بسته 

کودکتان با مداد شمعی یا مداد یا خودکار خطی از باال به پایین که شما جلوی چشم  2.  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 عم����ودی )از باال به پایی����ن 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  3.آیا 
کند؟                                                                                                                                                                          مهره درشت رد 

کودکتان خطی در جهت افقی )از سمت که شما جلوی چشم  کودکتان بنشینید. بعد از این  کنار   .4
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 کردید، از او بخواهید  کودکتان یک دایره رسم  که جلوی چشمان  5. بعد از این 
کشیدن کودکتان با   دایره ای بکشد. اجازه  ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا 

کار شما را تقلید می کند؟                                                                                                                          یک دایره، 

کتاب را یکی یکی ورق می زند؟ کودکتان صفحات یک  6. آیا 

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

کمک می پوشد؟ کت یا بلوزش را بدون  کت، ژا کودکتان خودش  4. آیا 

کمرش  کاماًل تا  که تنگ نیست می کنید، آیا خودش شلوارش را  کودکتان را داخل پاچه های شلواری  5. پس از اینکه پاهای 
باال می کشد؟

کیه؟«، آیا در پاس���خ می گوید »من« یا اس���م خودش را  کودکتان در آینه نگاه می کند و ش���ما می پرس���ید »توی آینه  6. وقتی 
بیان می کند؟

نمره شخصی. اجتماعی



33 ماهگی
31ماه و 16 روز تا 34ماه و 15 روز

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 ساده باشد، آیا به شما می گوید  کشید، حتی ا کودکتان یک نقاشی  6. پس 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



36 ماهگی
34ماه و 16 روز تا 38ماه و 30 روز

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

کردن پایش به سمت جلو،  گاه به جایی بگیرد، با پرت  کودکتان بدون اینکه دستش را به عنوان تکیه  1. آیا 
کند؟                                                                                                                                                                                              توپ را شوت 

که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شوند )جفت پا می پرد(؟ کودکتان طوری می پرد  2. 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  3. آیا 
کودک دس���تش را به نرده یا دی���وار بگیرد )این صحن���ه را که  پله بع��دی(، از پله ها باال می رود؟ مم�کن اس���ت 
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؟ 4. آیا 

گر کند؟ )ا کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه باال می برد تا یک توپ را به جلو پرت  5. آیا 
توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون باال بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ »هنوز نه« را انتخاب

کنید.(                                                                                                                                                                                                                 

که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند شود(، حداقل حدود کودکتان می تواند جفت پا )به طوری  6. آیا 
 15 سانتی متر به جلو بپرد؟                                                                                                                                                                         

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

کنار هم  قرار دهید. آیا  کودکتان نگاه می کند، چهار شیء مثل مکعب یا ماشین اسباب بازی را در یک ردیف  که  1. در حالی 
کنار یکدیگر می چیند؟ )می توانید از قرقره های کرده و چهار مکعب را  کار شما را تقلید  کودکتان 

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

که دس���تش به آن نمی رس���د، آیا ی���ک صندلی، چهارپایه ی���ا جعبه پی���دا می کند تا روی  کودکت���ان چی���زی را بخواهد  گ���ر  2. 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  3. زمانی 
گزینه »بله« که به معنی یک شخص، باشد؟ )برای پاسخ هایی مثل" نی نی"،"پسر"،"آقا"، "دختر"، " بابا"، 

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

کند؟ خودتان  گفته اید تکرارمی  ک���ه  کودک همین دو عدد را با همان ترتیبی  ک���ه می گویید " بگو هفت، س���ه "، آیا  4. زمان���ی 
کنید و مثال بگویید، "بگو هشت،  این اعداد را تکرار 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

که چگونه با چند مکعب ، جعبه یا قوطی ، یک پل شبیه به تصویر بسازد. کودکتان نشان دهید  5. به 
کار شما تقلید می کند؟                                                                         کودکتان با ساختن چیزی شبیه به آن، از   آیا 

کند؟  گفت���ه اید  تکرارمی  که  کودک همین س���ه عدد را با همان ترتیبی  که می گویید »بگو پنج، هش���ت، س���ه«، آیا  6. زمان���ی 
کنید و مثال بگویید:  خودت���ان ای���ن اعداد را تک���رار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگ���ر را امتحان 
کرد، پاسخ »بله«   کودکتان حداقل یکی از این دو س���ری سه تایی  اعداد را به طور صحیح تکرار  گر  »بگو ش���ش، هفت، دو«. ا

را برای این سوال عالمت بزنید.

نمره حل مسئله

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 عم����ودی )از باال به پایی����ن 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 

که مانند شما کردید، از او بخواهید  کودکتان یک دایره رسم  که جلوی چشمان  3. بعد از این 
کشیدن کودکتان با   دایره ای بکشد. اجازه  ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا 

کار شما را تقلید می کند؟                                                                                                                          یک دایره، 

کودکتان خطی در جهت افقی )از سمت که شما جلوی چشم  کودکتان بنشینید. بعد از این  کنار   .4
که خطی مثل خط شم���ا بکشد. کردید، از او بخواهید  راست به  چپ صفحه یا چپ به راست( رسم 

کشیدن تنه����ا 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 کاغذی را ببرد؟ الزم نیست  کودکان،  که با قیچی ایمن و مخصوص  کودکتان سعی می کند  5. 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 

زمانی که کودک از قیچی استفاده می کند کامال مراقب باشید تا خطری برایش پیش نیاید.(                              

کودکتان مداد، مدادش���معی یا خودکار را مثل یک فرد بزرگس���ال بین انگشت شست و سایر  کش���یدن، آیا  6. هنگام نقاش���ی 
انگشتانش می گیرد.

نمره حرکات ظریف



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

کیه؟"، آیا در پاسخ می گوید "من" یا اسم خودش را بیان  کودکتان در آینه نگاه می کند و شما می پرسید "توی آینه  3. وقتی 
می کند؟

کمک می پوشد؟ کت یا بلوزش را بدون  کت، ژا کودکتان خودش  4. آیا 

کودکتان پاسخ صحیح می دهد؟ کودکتان بپرسید »تو پسری یا دختر؟« آیا  کلمات، از  5. دقیقًا با استفاده از همین 

کرده و منتظر نوبتش می ماند؟ کودکتان نوبت را رعایت  کودک یا فرد بزرگسال دیگری در نوبت است،  که یک  آیا زمانی 

نمره شخصی. اجتماعی

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

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



42 ماهگی
39ماه و 0 روز تا 44ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

کتاب  کنید، به او بگویید "  کودکتان اس���تفاده  گونه اش���اره با انگش���ت یا حرکت بدنتان برای راهنمایی  1. 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  2. وقتی 
ی���ا چ���ه چیزی اتف���اق می افتد؟ )برای مثال "ه���اپ هاپ می کنه"، " م���ی دوه "، "می خ���وره"، "گریه می کنه"( ش���ما می توانید 

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

که زی���پ روی یک لباس چگونه باال و پایین م���ی رود، و بگویید،"ببین این باال و پایین میره".  کودکتان نش���ان دهید  3. 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 کش���د و هر بار  که می گویید "باال"،  برگردانید وس���ط. 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  4. زمانی 

که ربطی به یکدیگر  کودکتان از س���ه دس���توری  کنید، آیا  گفته اید، تکرار  که  کنید یا آنچه را  5. بدون اینکه از اش���اره اس���تفاده 
کنید. برای مثال،  کند، هر س���ه دس���تور را بیان  که فرزندتان ش���روع به اجرای دس���تورات  ندارند پیروی می کند؟ پیش از آن 
کودک ارائه دهید: "دس���ت بزن")کف بزن(، "به طرف در برو" و "بنش���ین". یا این سه دستور:  می توانید س���ه دس���تور زیر را به 

کن" و "بلند شو". "خودکار رو بده به من"، "کتاب رو باز 

کلمات الزم در یک جمله اس���تفاده می کن���د؟ به عنوان مثال در بیان  کامل، از تمام  کودکتان برای س���اختن جمالت  6. آی���ا 
کنم؟«، یا »ش���ما هم میاین؟«،  که باهاش بازی  کار«، یا »اونجا تاب داره  جمله »من دارم میرم پارک«، »بابا داره میره س���ر 
کامل و  کلمات )مثل دارم میرم، داره میره، باهاش، ش���ما، هم، توپ رو، میاین( را به طور  یا »توپ رو بده به من«، آیا همه 

صحیح بیان می کند؟

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

که پای چپ روی یک پله باشد و پای راست روی گذاشت��ن یک پا روی هر پ�له )به طوری  ک��ودکتان با  1. آیا 
کودک دستش را به نرده یا دیوار بگیرد )این صحنه 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  را می توانید در جاهایی 

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

گر کند؟ )ا کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه باال می برد تا یک توپ را به جلو پرت  3. آیا 
توپ را به سمت پایین ول می کند یا بدون باال بردن دستش توپ را پرت می کند، پاسخ »هنوز نه« را انتخاب
کنید.(                                                                                                                                                                                                      

که هر دو پایش همزمان از روی زمین بلند ش���ود(، حداقل کودکتان می تواند جفت پا )به طوری  4. آیا 
 حدود 15 سانتی متر به جلو بپرد؟                                                                                                                                               

کنید، آیا او آن را با هر دو دست می گیرد؟ )باید حدود یک و نیم متر  کودکتان توپ بزرگی پرتاب  گر برای  5. ا
کرده و به او کار را تک�������رار  دورتر از فرزندتان بیاستید و پیش از پاسخ دادن به این س�����وال، دو یا سه بار این 

فرص���ت دهی���د.(                                                                                                                                                                                   

کند، از پله های یک سرسره باال می رود و سپس به پایین سر می خورد؟ کمک  کسی به او  کودکتان بدون اینکه  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 

ASQ- 3



امتیازهنوز  نهگاهیبلهحل مسئله

کلمه ای را می گوید کودک  کودکتان می پرسید »این چیه؟ »آیا  که به تصویر اشاره می کنید و از  1. زمانی 
که به معنی یک شخص، باشد؟ )برای پاسخ هایی مثل» نی نی«،»پسر«، »آقا«، »دختر«، »بابا«،

کودکتان را در اینجا بنویسید:                                                                            کنید.( لطفًا پاسخ  گزینه »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  2. 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

که چگونه با چند مکعب ، جعبه یا قوطی ، یک پل شبیه به تصویر بسازد.  کودکتان نشان دهید  3. به 
کار شما تقلید می کند؟                                                                          کودکتان با ساختن چیزی شبیه به آن، از  آیا 

کند؟  گفت���ه اید تکرارمی  که  کودک همین س���ه عدد را با همان ترتیبی  که می گویید »بگو پنج، هش���ت، س���ه«، آیا  4.  زمان���ی 
کنید و مثال بگویید:  خودت���ان ای���ن اعداد را تک���رار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگ���ر را امتحان 
کرد، پاسخ »بله«  کودکتان حداقل یکی از این دو س���ری س���ه تایی اعداد را به طور صحیح تکرار  گر  »بگو ش���ش، هفت، دو«. ا

را برای این سوال عالمت بزنید.

کوچکترین دایره اشاره  می کند؟ )این را  کدام اس���ت؟« آیا او با انگشت به  کودکتان می پرس���ید »کوچکترین دایره  5. وقتی از 
کردن کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه  کردن به  کمک  بدون 

کوچکترین دایره، بپرسید.(                                                                                                                                   به 

کس���ی یا چیزی  کودکتان لباس های خاص یا لباس های دیگران را می پوش���د و »نقش بازی می کند« و وانمود می کند  6. آیا 
که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا  کند  کودک ممکن اس���ت لباس های مختلفی بپوش���د و وانمود  دیگری اس���ت؟ برای مثال، 

یک حیوان یا موجود خیالی است.

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

1. بعد از این که جلوی چش���مان کودکتان یک دایره رس���م کردید، از او بخواهید که مانند ش���ما 
کشیدن یک کودکتان با  دایره ای بکشد. اجازه ندهید او دایره خود را روی دایره شما بکشد. آیا 

کار شما را تقلید می کند؟                                                                                                                                          دایره، 

کودکتان خطی در جهت افقی )از سمت که شما جلوی چشم  کودکتان بنشینید. بعد از این  کنار   .2
که خطی مثل خط شم���ا بکشد. کردید، از او بخواهید  راست به چپ صفحه یا چپ به راست( رسم 
کشیدن تن����ها یک خط در جه���ت 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 کاغذی را ببرد؟ الزم نیست  کودکان،  که با قیچی ایمن و مخصوص  کودکتان سعی می کند  3. 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.(                           که کودک از قیچی استفاده می کند  زمانی 

کودکتان مداد، مدادشمعی یا خودکار را مثل یک فرد بزرگسال بین انگشت کشیدن، آیا  4. هنگام نقاشی 
شست و سایر انگشتانش می گیرد؟                                                                                                                                          

گر  کنار یکدیگر قرار می دهد؟ )ا کودکتان قطعات یک اسباب بازی جورچین )پازل( پنج تا هفت تکه ای را بطور صحیح  5. آیا 
کرده اس���ت،  که تمام آن را یک تصویر بزرگ پر  اس���باب بازی جورچین )پازل( در دس���ترس ندارید، یک صفحه از یک مجله 

کنار یکدیگر قرار می دهد؟( کودک شما این تکه ها را بطور صحیح  بردارید و آن را به شش قسمت ببرید. آیا 

کند، ش���کلی  کپی  کاغذ خود را بر روی ش���کل بگذارد و از روی آن  کردن به تصویر مقابل، بدون اینکه  کودکتان با نگاه  6. آیا 
کاغذ بزرگ مشابه آن را با استفاده از مداد، مداد شمعی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق 
کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل، مشابه تصویر مقابل باش����د، ولی می کشد؟ )آنچه 

اندازه آن می تواند متفاوت باش���د.(                                                                                                                                          

نمره حرکات ظریف



امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کیه؟«، آیا در پاسخ می گوید »من« یا اسم خودش را بیان  کودکتان در آینه نگاه می کند و شما می پرسید »توی آینه  1. وقتی 
می کند؟

کمک می پوشد؟ کت یا بلوزش را بدون  کت، ژا کودکتان خودش  2. آیا 

کودکتان پاسخ صحیح می دهد؟ کودکتان بپرسید »تو پسری یا دختر؟« آیا  کلمات، از  3. دقیقًا با استفاده از همین 

کرده و منتظر نوبتش می ماند؟ کودکتان نوبت را رعایت  کودک یا فرد بزرگسال دیگری در نوبت است،  که یک  4. آیا زمانی 

کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد و غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟  5. آیا 
کاسه خود می ریزد؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست برمی دارد و در 

کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شوید و با حوله خشک می کند؟ کودکتان بدون  6. آیا 

نمره شخصی. اجتماعی

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

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



48 ماهگی
45ماه و 0 روز تا 50ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

گر به فرزندتان بگویید »اسم چند  کودکتان حداقل سه چیز از یک مجموعه  آشنا و متداول را نام می برد؟ برای مثال ا 1. آیا 
گر  غ، میوه و ش���یر« را نام می برد؟ یا ا که می توانیم آن ها را بخوریم« آی���ا فرزندتان چیزهایی مانند »نون، تخم مر چی���ز را بگ���و 

کلماتی مثل »گاو، سگ و اسب« پاسخ می دهد؟ بگویید »اسم چند حیوان را به من بگو« آیا فرزندتان با 

گزینه  »گاهی« را انتخاب  کودکتان تنها به یک سوال جواب می دهد  گر  کودکتان به پرسش های زیر پاسخ می دهد؟ )ا 2. آیا 
گرس���نه ای چکار می کنی؟« )جواب های قابل قبول ش���امل این موارد اس���ت: »میگم غ���ذا می خوام«، »غذا  کنی���د.( »وقت���ی 
کودک را بنویس���ید:»وقتی خس���ته هس���تی چ���ه می کنی؟«  می خ���ورم«، »ن���ون، بیس���کویت، و.... می خورم«(. لطفًا پاس���خ 
)جواب های قابل قبول عبارتند از »میرم بغل مامانم«، »چرت می زنم«، »اس���تراحت می کنم«، »میخوابم«، »به رختخواب 

کودک را بنویسید: میرم«، »دراز می کشم« و »میشینم«.( لطفًا پاسخ 

گربه او بگویی���د »به من بگو توپت چه  کودکتان درباره یک ش���یء آش���نا، حداقل دو چیز را بی���ان می کند؟ برای مثال ا 3. آی���ا 
کودکتان چیزی مثل »گرده، بزرگه، شوتش می کنم، پرتش می کنم« را می گوید؟ جوریه؟« آیا 

گذشته،»می« نشانه استمرار را درکلمات بکار می برد؟ برای  کودکتان مواردی مثل »ها« نشانه جمع،». م، یم« نشانه  4. آیا 
کردم« را می گوید؟ گربه ها را می بینم«، »من دارم بازی می کنم«،یا »توپ را شوت  کودک شما چیزهایی مثل، »من  مثال، آیا 

که ربطی به یکدیگر  کودکتان از س���ه دس���توری  کنید، آیا  گفته اید، تکرار  که  کنید یا آنچه را  5. بدون اینکه از اش���اره اس���تفاده 
کنید. برای مثال،  کند، هر س���ه دس���تور را بیان  که فرزندتان ش���روع به اجرا ی دس���تورات  ندارند پیروی می کند؟ پیش از آن 
کودک ارائه دهید: »دست بزن« )کف بزن(، »به طرف در برو« و »بنشین«. یا این سه دستور:  می توانید سه دستور زیر را به 

کن« و »بلند شو«. »خودکار رو بده به من«، »کتاب رو باز 

کلمات الزم در یک جمله اس���تفاده می کن���د؟ به عنوان مثال در بیان  کامل، از تمام  کودکتان برای س���اختن جمالت  6. آی���ا 
کنم؟«، یا »ش���ما هم میاین؟«،  که باهاش بازی  کار«، یا »اونجا تاب داره  جمله »من دارم میرم پارک«، »بابا داره میره س���ر 
کامل و  کلمات )مثل دارم میرم، داره میره، باهاش، ش���ما، هم، توپ رو، میاین( را به طور  یا »توپ رو بده به من«، آیا همه 

صحیح بیان می کند؟

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کنید، آیا او آن را با هر دو دس��ت می گیرد؟ )باید ح���دود یک و نی���م متر  کودکتان توپ بزرگی پرتاب  گر برای  1. ا
کرده و به او فرصت کار را تکرار  دورتر از فرزندتان بیاستید و پیش از پاسخ دادن به این سوال، دو یا سه بار این 

 دهید.(                                                                                                                                                                                                        

2. آیا کودکتان بدون اینکه کسی به او کمک کند، از پله های یک سرسره باال می رود و سپس به پایین سر می خورد؟

کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه باال می برد تا یک توپ را به جلو، به سمت فردی 3. آیا 
گر توپ را به سمت پایین ول می کند یا  کند؟ )ا که روبروی او در فاصله دو متری ایستاده است پرتاب   

کنید.(                                                       بدون باال بردن دس���تش توپ را پرتاب می کند، پاس���خ »هنوز نه« را انتخاب 

کودکتان می تواند حداقل یکبار و بدون اینکه تعادلش را از دس���ت بدهد یا بیافتد، با پای راس���ت یا پای چپ خود به  4. آیا 
حالت لی لی باال و پایین بپرد؟

کودکتان می تواند در حالت ایستاده، با هر دو پایش به صورت جفت پا، نیم متر به جلو بپرد؟ 5. آیا 

که تعادلش را از دست بدهد کودکتان بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، و بدون این  6. آیا 
 و پایش را زمین بگذارد، حداقل برای 5 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟ )می توانید پیش از پاسخ

کودکتان دو یا سه بار فرصت دهید.(                                                                                                                          دادن، به 

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

کند؟  گفت���ه اید تکرارمی  که  کودک همین س���ه ع���دد را با همان ترتیبی  که می گویید »بگو پنج، هش���ت، س���ه«، آیا  1.  زمان���ی 
کنید و مثال بگویید:  خودت���ان ای���ن اعداد را تک���رار نکنید. در صورت لزوم، فقط یک بار دیگر یک جفت عدد دیگ���ر را امتحان 
کرد، پاسخ »بله »را  کودکتان حداقل یکی از این دو سری سه تایی اعداد را به طور صحیح تکرار  گر  »بگو شش، هفت، دو«. ا

برای این سوال عالمت بزنید.

کوچکترین دایره اشاره  می کند؟ )این را  کدام است؟« آیا او با انگشت به  کودکتان می پرسید »کوچکترین دایره  2.  وقتی از 
کردن کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه  کردن به  کمک  بدون 

کوچکترین دایره، بپرسید.(                                                                                                                                 به 

کلمات  که در آن ها از  کند  کودکتان می تواند از س���ه دس���تور مختلف پیروی  کنید، آیا  کمکش  کردن  3. بدون اینکه با اش���اره 
کفش را »زیر مبل« قرار دهد. بعد از او  که  کودکتان بخواهید  »زیر«، »بین« و »وس���ط« اس���تفاده ش���ده باش���د؟ برای مثال از 

کتاب را »وسط میز« بگذارد. که توپ را »بین صندلی ها« قرار دهد و  بخواهید 

کودکتان نش���ان  دهید و بپرس���ید »این چه رنگیه؟«، آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد،  که اش���یایی را به  4. زمانی 
کودک نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاس���خ  که  نارنجی، س���یاه، س���فید یا صورتی را نام می برد؟ )تنها در صورتی 

»بله« را عالمت بزنید.(

کسی یا چیزی  کودکتان لباس های خاص یا لباس های دیگران را می پوشد و »نقش بازی می کند« و وانمود می کند  5.  آیا 
که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا  کند  کودک ممکن اس���ت لباس های مختلفی بپوش���د و وانمود  دیگری اس���ت؟ برای مثال، 

یک حیوان یا موجود خیالی است.

گفتن،»یک،دو،سه،چهار، پنج« آنها به ترتیب بشمارد؟  کودکتان قرار دهید، آیا او می تواند آنها را با  گر پنج شی را جلوی  6. ا
کنید.( کمک  کردن، انجام حرکت یا نام بردن، به او  کودک، نباید با اشاره  )هنگام پرسیدن این سوال از 

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

گر  کنار یکدیگر قرار می دهد؟ )ا کودکتان قطعات یک اسباب بازی جورچین )پازل( پنج تا هفت تکه ای را بطور صحیح  1. آیا 
کرده اس���ت،  که تمام آن را یک تصویر بزرگ پر  اس���باب بازی جورچین )پازل( در دس���ترس ندارید، یک صفحه از یک مجله 

کنار یکدیگر قرار می دهد؟( کودک شما این تکه ها را بطور صحیح  بردارید و آن را به شش قسمت ببرید. آیا 

کودکتان با باز و کودکتان می دهید،  کودکان را به دست  2. آیا وقتی یک قیچی ایمن و مخصوص 
کاغذ را در یک خط تقریبا صاف به دو نیم می برد. )برای حفظ ایمنی، کردن قیچی، یک  بس���ته 

کاماًل مراقب باشید و او را بپایید.(                                                         کودک از قیچی استفاده می کند  که   زمانی 

کند، حداقل  کپی  کاغذ خود را بر روی ش���کلها بگذارد و از روی آنها  کردن به تصاویر زیر، بدون اینکه  کودکتان با نگاه  3. آیا 
کاغذ بزرگ می کشد؟ )آنچه  س���ه ش���کل مشابه آنها را با استفاده از مداد، مداد ش���معی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق 

کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل، مشابه تصاویر زیر باشد، ولی اندازه آن 
می تواند متفاوت باشد.(                                                                                                                             

کند.( کار، او می تواند دکمه لباس خودش یا عروسکش را باز  کودکتان یک یا چند دکمه را باز می کند؟ )برای انجام این  4. آیا 

که حداقل سه مورد از اینها را داشته باشد: سر، چشم، بینی، دهان،  کودکتان تصویر یک آدم را طوری نقاشی می کند  5. آیا 
گردن، مو، تنه، بازو، دست، ران یا پا )پایین تر از مچ پا(؟

کردن یک دایره به اندازه ته اس���تکان  کتاب رنگ آمیزی، یا هنگام رنگ  کردن تصویری در یک  کودکتان هنگام رنگ  6. آیا 
کودکتان نباید در  کثرا داخل خطوط رنگ می زند )از خط بیرون نمی زند(؟ )برای این منظور  کش���یده اید، ا که ش���ما برایش 

کثر بخش های نقاش���ی، بیش از حدود نیم تا یک س���انتی متر از خط بیرون بزند.( ا

نمره حرکات ظریف

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد و غذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟  1. آیا 
کاسه خود می ریزد؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست برمی دارد و در 

کودکت���ان حداق���ل 4 م���ورد از موارد زیر را میگوی���د؟  الف( نام خودش   ب( ن���ام خانوادگی اش  ج( ن���ام یکی از اعضای  2. آی���ا 
که در آن زندگی می کند خانواده اش  د( سن خودش   ه( دختر یا پسر بودنش  و( شهری 

کودک می داند، دایره بکشید. که  لطفًا دور مواردی را



امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شوید و با حوله خشک می کند؟ کودکتان بدون  3. آیا 

کودکتان اسم دو یا چند نفر از همبازی هایش را به شما می گوید؟ این اسامی نباید شامل اسم برادرها وخواهرهایش  4. آیا 
کمک  کودک می پرس���ید، نباید با پیش���نهاد دادن اس���امی همبازی ها یا دوستانش، به او  که این س���وال را از  باش���د. )زمانی 

کنید.(

ک بزند؟ )البته شاید  ک بگذارد و تمام دندان هایش را مسوا کمک، خمیردندان را روی مسوا کودکتان می تواند بدون  5. آیا 
ک بزنید.( کنید و دوباره دندانهایش را مسوا کودک نظارت  ک زدن  که بر مسوا هنوز الزم باشد 

کمک، لباس هایش را می پوش���د یا در می آورد )به اس���تثنای دکمه های فشاری یا قابلمه ای،  کودکتان خودش بدون  6. آیا 
دکمه های معمولی، و زیپ ها(؟

نمره شخصی. اجتماعی

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

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



54 ماهگی
51ماه و 0 روز تا 56ماه و 30 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

گربه او بگویید "ب���ه من بگو توپت چه  کودکتان درباره یک ش���یء آش���نا، حداق���ل دو چیز را بیان می کند؟ ب���رای مثال ا 1. آی���ا 
کودکتان چیزی مثل "گرده، بزرگه، شوتش می کنم، پرتش می کنم" را می گوید؟ جوریه؟" آیا 

کلمات الزم در یک جمله اس���تفاده می کن���د؟ به عنوان مثال در بیان  کامل، از تمام  کودکتان برای س���اختن جمالت  2. آی���ا 
کنم؟«، یا »ش���ما هم میاین؟«،  که باهاش بازی  کار«، یا »اونجا تاب داره  جمله »من دارم میرم پارک«، »بابا داره میره س���ر 
کامل و  کلمات )مثل دارم میرم، داره میره،باهاش، ش���ما، هم، توپ رو، میاین( را به طور  یا »توپ رو بده به من«، آیا همه 

صحیح بیان می کند؟ 

کلمات بکار می برد؟ برای  گذشته،»می« نشانه استمرار را در  کودکتان مواردی مثل »ها« نشانه جمع، »م، یم« نشانه  3. آیا 
کردم« را می گوید؟ گربه ها را می بینم«، »من دارم بازی می کنم«، یا »توپ را شوت  کودک شما چیزهایی مثل، »من  مثال، یا 

که ربطی به یکدیگر ندارند  کودکتان از هر سه دستوری  کنید، آیا  کنید یا دستورات را تکرار  4. بدون اینکه از اش���اره اس���تفاده 
کنید. برای مثال، می توانید  کند، هر سه دستور را بیان  که فرزندتان شروع به اجرای دستورات  پیروی می کند؟ پیش از آن 
کودک ارائه دهید:»دست بزن )کف بزن(، به طرف در برو، و بنشین«. یا این سه دستور: »خودکار رو بده  سه دستور زیر را به 

کن، و بلند شو«. کتاب رو باز  به من، 

کلمه ای را بکار می برد؟ برای مثال، آیا می گوید، "من ماشین قرمزه رو می خوام"؟لطفًا یک  کودکتان جمالت چهار یا پنج   .5
نمونه بنویسید:

گذش���ته )ماضی( اس���تفاده  که قبال اتفاق افتاده اس���ت، آیا از افعال زمان  کودکتان درباره ی چیزی صحبت می کند  6. وقتی 
می کند، مانند: »خورد«، »رفت« یا »پرید«؟ از فرزندتان سواالتی بپرسید مانند »چطوری رفتیم مغازه؟« )»راه رفتیم.«( »تو 

کردیم«(. لطفًا یک مثال بنویسید: کردی؟« )»بازی  کار  خونه دوستت چه 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کودکتان می تواند حداقل یکبار و بدون اینکه تعادلش را از دس���ت بدهد یا بیافتد، با پای راس���ت یا پای چپ خود به  1. آیا 
حالت لی لی باال و پایین بپرد؟

کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه باال می برد تا یک توپ را به جلو، به سمت فردی 2. آیا 
گر توپ را به س���مت پایین ول می کند یا بدون که روبروی او در فاصله دو متری ایس���تاده اس���ت پرتاب کند؟ )ا

کنید.(                                                                    باال بردن دستش توپ را پرتاب می کند، پاسخ »هنوز نه« را انتخاب 

کودکتان می تواند در حالت ایستاده، با هر دو پایش به صورت جفت پا، نیم متر به جلو بپرد؟ 3. آیا 

کنید، آیا او آن را با هر دو دست می گیرد؟ )باید حدود یک و نیم متر کودکتان توپ بزرگی پرتاب  4. برای 
ک���رده و به کار را تکرار  کودکتان بایستید و پی���ش از پاسخ دادن به این س���وال، دو یا سه بار این  دورتر از 

 او فرصت دهید.(                                                                                                                                                                                        

که تعادلش را از دست بدهد و پایش را کودکتان بدون اینکه دستش را به جایی بگیرد، و بدون ای���ن  5. آیا 
کودکتان زمین بگذارد، حداقل برای 5 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟ )می توانید پیش از پاسخ دادن، به 
 دو یا سه بار فرصت دهید.(                                                                                                                                                         

کودکتان می تواند مس���افتی حدود 4/5 متر )تقریبًا به اندازه طول یک اتومبیل بزرگ( را روی پنجه پاهایش )نوک پا(  6. آیا 
کار را به اونشان دهید.( راه می رود؟ )می توانید نحوه انجام این 

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 نش���ان  دهید و بپرس���ید"این چ���ه رنگیه؟"، آیا او پنج رنگ مختل���ف مثل قرمز، آبی، زرد،  که اش���یایی را به  1. زمانی 
کودک نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاس���خ  که  نارنجی، س���یاه، س���فید یا صورتی را نام می برد؟ )تنها در صورتی 

"بله" را عالمت بزنید.(

کس���ی یا چیزی  کودکتان لباس های خاص یا لباس های دیگران را می پوش���د و »نقش بازی می کند« و وانمود می کند  2. آیا 
که مامان، بابا، برادر، خواهر، یا  کند  کودک ممکن اس���ت لباس های مختلفی بپوش���د و وانمود  دیگری اس���ت؟ برای مثال، 

یک حیوان یا موجود خیالی است.

گفتن، "یک،دو،سه،چهار،پنج" آنها به ترتیب بشمارد؟  کودکتان قرار دهید، آیا او می تواند آنها را با  گر پنج شی را جلوی  3. ا
کنید.( کمک  کردن، انجام حرکت یا نام بردن، به او  کودک، نباید با اشاره  )هنگام پرسیدن این سوال از 

کوچکترین دایره  اشاره می کند؟ )این را  کدام اس���ت؟" آیا او با انگش���ت به  کودکتان می پرس���ید "کوچکترین دایره  4. وقتی از 
کردن به کودک از طریق اشاره با انگشت، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه  کردن به  کمک  بدون 

کوچکترین دایره، بپرسید.(                                                                                                                                         

گر تا 12 را بدون اشتباه  گر اینطوراس���ت، پاسخ »بله« را عالمت بزنید. ا کودکتان از 1 تا 15 را بدون اش���تباه می ش���مارد؟ ا 5. آیا 
می شمارد، پاسخ »گاهی« را عالمت بزنید.

گر س���ه عدد زیر را می شناس���د و نام می برد پاس���خ »بله« را عالمت 6. آیا کودکتان نام اعداد را می داند؟ )ا
گفت، پاسخ »گاهی« را عالمت بزنید.(                         گر دو عدد از اعداد زیر را شناخت و اسم آنها را   بزنید. ا

نمره حل مسئله

امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کمک و به تنهایی، دست هایش را با آب و صابون می شوید و با حوله خشک می کند؟ کودکتان بدون  1. آیا 

کودکتان اسم دو یا چند نفر از همبازی هایش را به شما می گوید؟ این اسامی نباید شامل اسم برادرها وخواهرهایش  2. آیا 
کمک  کودک می پرس���ید، نباید با پیش���نهاد دادن اس���امی همبازی ها یا دوس���تانش، به او  که این س���وال را از  باش���د. زمانی 

کنید.(

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

کند، حداقل  کپی  کاغذ خود را بر روی ش���کلها بگذارد و از روی آنها  کردن به تصاویر زیر، بدون اینکه  کودکت���ان با نگاه  1. آی���ا 
کاغذ بزرگ می کشد؟ )آنچه  س���ه ش���کل مشابه آنها را با استفاده از مداد، مداد ش���معی، مداد رنگی یا خودکار، روی یک ورق 

کودک شما رسم می کند، باید از نظر شکل، مشابه تصاویر زیر باشد، ولی 
اندازه آن می تواند متفاوت باشد.(                                                                                             

کند.( کار، او می تواند دکمه لباس خودش یا عروسکش را باز  کودکتان یک یا چند دکمه را باز می کند؟ )برای انجام این  2. آیا 

کردن یک دایره به اندازه ته اس���تکان  کتاب رنگ آمیزی، یا هنگام رنگ  کردن تصویری در یک  کودکتان هنگام رنگ  3. آیا 
کودکتان نباید در  کثرا داخل خطوط رنگ می زند )از خط بیرون نمی زند(؟ )برای این منظور  کش���یده اید، ا که ش���ما برایش 

کثر بخشهای نقاشی، بیش ازحدود نیم تا یک سانتی متر از خط بیرون بزند.( ا

ج  که با مداد خطی روی خط زیر بکش���د. آیا فرزندتان بدون اینکه بی���ش از دو بار از روی خط خار کودکت���ان بخواهی���د  4. از 
کنید.( ج شد، پاسخ »گاهی« را انتخاب  گر فرزندتان سه بار از روی خط خار شود، روی خط زیر، خطی می کشد؟ )ا

__________________________________________________________________________________

کودک بگویید »عکس یک دختر  کاغذ سفید بکشد. می توانید به  کودکتان بخواهید تا تصویر یک آدم را روی یک ورق  5. از 
گر او آدمی را فقط با سه  کشید، پاسخ »بله« را عالمت بزنید. ا گر او آدمی را با س���ر، تنه، دست ها و پاهایش  یا پس���ر رابکش.« ا
گرکودکتان آدمی را فقط با دو عضو از  کشید، پاسخ »گاهی« را عالمت بزنید. ا عضو از اعضای بدن )سر، تنه، دستها، یا پاها( 
کودک روی آن نقاشی  که  کاغذی  کشید، پاسخ »هنوز نه« را عالمت بزنید.  کمتر )س���ر، تنه، دس���تها، یا پاها(  اعضای بدن یا 

کشیده است، حتما به این پرسشنامه ضمیمه نمایید. را 

کنید. آیا وقتی یک قیچی ایمن کاغذ به طرف دیگر رسم  کاغذ، خطی از یک طرف  6. روی یک تکه 
کاغذ کردن قیچی، یک  کودکتان با باز و بسته  کودکتان می دهید،  کودکان را به دست   و مخصوص 

کودک از قیچی استفاده که   را در یک خط تقریبا صاف به دو نیم می برد. )برای حفظ ایمنی، زمانی 
کاماًل مراقب باشیدو او را بپایید.(                                                                                                                  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

ک بزند؟ )البته شاید  ک بگذارد و تمام دندان هایش را مسوا کمک، خمیردندان را روی مسوا کودکتان می تواند بدون  3. آیا 
ک بزنید.( کنید و دوباره دندانهایش را مسوا کودک نظارت  ک زدن  که بر مسوا هنوز الزم باشد 

کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد وغذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟  4. آیا 
کاسه خود می ریزد؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست برمی دارد و در 

کودکتان حداقل 4 مورد از موارد زیر را میگوید؟  الف( نام خودش             ب( نام خانوادگی اش 5. آیا 
که در آن زندگی می کند ج( نام یکی از اعضای خانواده اش      د( سن خودش              ه( دختر یا پسر بودنش       و( شهری 

کودک می داند، دایره بکشید. که  لطفًا دور مواردی را 

کمک، لباس هایش را می پوش���د یا در می آورد؛ از جمله بس���تن دکمه های با اندازه متوس���ط و  کودکتان خودش بدون  6. آیا 
بستن زیپ های جلوی لباس؟

نمره شخصی. اجتماعی



60 ماهگی
57ماه و 0 روز تا 66ماه و 0 روز

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

امتیازهنوز  نهگاهیبلهارتباطات

که ربطی به یکدیگر ندارند  کودکتان از هر سه دستوری  کنید، آیا  کنید یا دستورات را تکرار  1. بدون اینکه از اش���اره اس���تفاده 
کنید. برای مثال، می توانید  کند، هر سه دستور را بیان  که فرزندتان شروع به اجرای دستورات  پیروی می کند؟ پیش از آن 
کودک ارائه دهید:"دست بزن )کف بزن(، به طرف در برو، و بنشین". یا این سه دستور: "خودکار رو بده  سه دستور زیر را به 

کن، و بلند شو". کتاب رو باز  به من، 

کلمه ای را بکار می برد؟ برای مثال، آیا می گوید، "من ماش���ین قرمزه رو می خوام"؟ لطفًا  کودکتان جمالت چهار یا پنج  2. آیا 
یک نمونه بنویسید:

گذش���ته )ماضی( اس���تفاده  که قبال اتفاق افتاده اس���ت، آیا از افعال زمان  کودکتان درباره ی چیزی صحبت می کند  3. وقتی 
می کند، مانند: »خورد«، »رفت« یا »پرید«؟ از فرزندتان سواالتی بپرسید مانند »چطوری رفتیم مغازه؟« )»راه رفتیم.«( »تو 

کردیم«(. لطفًا یک مثال بنویسید: کردی؟« )»بازی  کار  خونه دوستت چه 

کودک خود س���واالتی از این دست  کوتاهتر را بکار می برد؟ از  کلمات مقایس���ه ای، مثل س���نگین تر، قوی تر، یا  کودکتان  4. آیا 
کوچیکه، ولی  بپرسید: "ماشین بزرگه ولی اتوبوس......... " )بزرگتره(؛ "گربه سنگینه، ولی آدم......" )سنگین تره(؛ "جوجه 

مورچه......." )کوچکتره(. لطفًا یک نمونه بنویسید:

گزین���ه ی »گاهی« را  کودکتان تنها به یک س���وال جواب می دهد  گ���ر  کودکت���ان به پرس���ش های زیر پاس���خ می دهد؟ )ا 5. آی���ا 
گرس���نه ای چکار می کنی؟« )جواب های قابل قبول ش���امل این موارد است: »میگم غذا می خوام«،  کنید.( »وقتی  انتخاب 
کودک را بنویس���ید: »وقتی خسته هستی چه می کنی؟«  »غذا می خورم«، »نون، بیس���کویت، و.... می خورم«(. لطفًا پاس���خ 
)جواب های قابل قبول عبارتند از »میرم بغل مامانم«، »چرت می زنم«، »اس���تراحت می کنم«، »میخوابم«، »به رختخواب 

کودک را بنویسید: میرم«، »دراز می کشم« و »میشینم«.( لطفًا پاسخ 

که در پایین می بینید را پس از ش���ما، و بدون هیچگونه اش���تباهی، تکرار می کند؟ )جمالت را یکی  کودکت���ان جمالتی  6. آی���ا 
کند پاس���خ  کودکتان هر دو جمله را بدون اش���تباه تکرار  گر  کنید. ا یکی بخوانید. هر جمله را می توانید یک بار دیگر نیز تکرار 

گر فقط یک جمله را بدون اشتباه تکرار  کند، پاسخ »گاهی« را عالمت بزنید.(  »بله« را عالمت بزنید وا
کتاب آبی را زیر تختش می گذارد. کند.                  علی  کفش هایش را قایم می کند تا مینا پیدا  مریم 

نمره کل ارتباطات

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات درشت

کودکتان در حالت ایستاده، دستش را تا سطح شانه باال می برد تا یک توپ را به جلو، به سمت فردی 1. آیا 
گر ت�����وپ را به سمت پایین ول می کند یا کن���د؟ )ا که روبروی او در فاص��������له دو متری ایستاده است پرتاب   

کنید.(                                                         بدون باال بردن دستش توپ را پرتاب می کند، پاسخ »هنوز نه« را انتخاب 

کنید، آیا او آن را با هر دو دست می گیرد؟ )باید حدود یک و نیم متر  کودکتان توپ بزرگی پرتاب  گر برای  2. ا
کرده و به او کار را تک�����رار  کودکتان بایست����ید و پیش از پاسخ دادن به این س������وال، دو یا سه بار این  دورتر از 

 فرصت دهید.(                                                                                                                                                                                           

که تعادلش را از دست بدهد و پایش را کودکتان بدون اینکه دستش را به جایی بگی��رد، و بدون این  3. آیا 
کودکتان  زمین بگذارد، حداقل برای 5 ثانیه روی یک پایش می ایستد؟ )می توانید پیش از پاسخ دادن، به 

 دو یا سه بار فرصت دهید.(                                                                                                                                                            

کودکتان می تواند مس���افتی حدود 4/5 متر )تقریبًا به اندازه طول یک اتومبیل بزرگ( را روی پنجه پاهایش )نوک پا(  4. آیا 
کار را به او نشان دهید.( راه برود؟ )می توانید نحوه انجام این 

کودکتان مس���افتی ح���دود 1/5 متر را با هریک از دو پایش و ب���دون اینکه پای دیگرش را زمین بگ���ذارد، به طرف جلو  5. آی���ا 
گر فقط با یکی از پاهایش  کند. ا کدام از پاهایش دوبار امتحان  کار را با هر  کودک اجازه دهید تا این  کند؟ )می توانید به  لی  لی 

گاهی" را عالمت بزنید.( کند، پاسخ "  می تواند لی لی 

کار را به او نش���ان دهید.( کنان به جلو می رود؟ )می توانید نحوه انجام این  کردن متناوب پاهایش، ل���ی لی  کودکت���ان با جابه جا  6. آی���ا 

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

کوچکترین دایره را نشان می دهد؟ کدام است؟« آیا او  کودکتان می پرسید »کوچکترین دایره  1. وقتی از 
کردن به کودک از طریق اشاره، حرکات بدن یا چهره، یا نگاه  کردن به  کمک   )این سوال را بدون 

کوچکترین دایره، بپرسید.(                                                                                                                                             

کودکتان نش���ان  دهید و بپرس���ید"این چه رنگیه؟"، آیا او پنج رنگ مختلف مثل قرمز، آبی، زرد،  که اش���یایی را به  2. زمانی 
کودک نام پنج رنگ را به صورت صحیح بکار برد، پاس���خ  که  نارنجی، س���یاه، س���فید یا صورتی را نام می برد؟ )تنها در صورتی 

"بله" را عالمت بزنید.(

گر تا 12 را بدون اشتباه  گر اینطوراس���ت، پاس���خ"بله" را عالمت بزنید. ا کودکتان از 1 تا 15 را بدون اش���تباه می ش���مارد؟ ا 3.  آیا 
می شمارد، پاسخ "گاهی" را عالمت بزنید.

که زیر آن خط  کلمه ای اس���ت  که معنی آن مخالف )متضاد(  کلم���ه ای  کودکت���ان می توان���د جمالت زیر را با بکار بردن  4. آی���ا 
کند؟ کشیده شده است، تمام 

برای مثال: سنگ سخت است، اما بالش نرم است.
کودک را در زیر بنویسید:  لطفا پاسخ های 

گاو بزرگه، اما موش چیه؟.....                                                                        یخ سرده، اما آتش چیه؟.....
کجا میاد؟.... که توپ را می اندازم باال، بعدش  کی می بینیم؟.....     وقتی  ما ستاره ها را در شب می بینیم، و خورشید را 

گر دو جمل���ه از چهار جمله را بطور  کرد، پاس���خ »بله« را عالمت بزنید. ا کامل  گ���ر س���ه جمله از چه���ار جمله را بطور صحیح  )ا
کرد، پاسخ »گاهی« را عالمت بزنید.( کامل  صحیح 

امتیازهنوز  نهگاهیبلهحرکات ظریف

ج  ک���ه با مداد خطی روی خط زیر بکش���د. آیا فرزندتان بدون اینکه بی���ش از دو بار از روی خط خار کودکت���ان بخواهی���د  1. از 
کنید.( ج شد، پاسخ »گاهی« را انتخاب  گر فرزندتان سه بار از روی خط خار شود، روی خط زیر، خطی می کشد؟ )ا

������������������������������������_________________________________________________________________������������������������������

کودک بگویید »عکس یک دختر  کاغذ سفید بکشد. می توانید به  کودکتان بخواهید تا تصویر یک آدم را روی یک ورق  2. از 
گر او آدمی را فقط با سه  کشید، پاسخ »بله« را عالمت بزنید. ا گر او آدمی را با س���ر، تنه، دست ها و پاهایش  یا پس���ر رابکش.« ا
گرکودکتان آدمی را فقط با دو عضو از  کشید، پاسخ »گاهی« را عالمت بزنید. ا عضو از اعضای بدن )سر، تنه، دستها، یا پاها( 
کودک روی آن نقاشی  که  کاغذی  کشید، پاسخ »هنوز نه« را عالمت بزنید.  کمتر )س���ر، تنه، دس���تها، یا پاها(  اعضای بدن یا 

کشیده است، حتما به این پرسشنامه ضمیمه نمایید. را 

کنید. آیا وقتی یک قیچی ایمن کاغذ به طرف دیگر رسم  کاغذ، خطی از یک طرف  3. روی یک تکه 
کاغذ  کردن قیچی، یک  کودکتان با باز و بسته  کودکتان می دهید،  کودکان را به دست   و مخصوص 

کودک از قیچی استفاده  که  را در یک خط تقریبا صاف به دو نیم می برد. )برای حفظ ایمنی، زمانی 
کاماًل مراقب باشید و او را بپایید.(                                                                                                                       می کند 

کند، مشابه آن  کپی  کاغذ خود را روی شکل ها بگذارد و از روی آنها  کردن به تصاویر زیر، بدون اینکه  کودکتان با نگاه  4. آیا 
کودک شما رسم می کند، باید از نظ  شکل مشابه تصاویر زیر باشد، ولی اندازه آن  شکل ها را در فضای زیر می کشد؟ )آنچه 

کنید؛ کرد پاسخ »بله« را انتخاب  گر مشابه هر سه شکل  را رسم  می تواند متفاوت باشد. ا
کرد پاسخ »گاهی« را انتخاب گر مشابه دو شکل را رسم  ا

کنید.( 
  

کودک فضای نوشتن 

                                                                                                                       

کند،  کپی  کاغذ خود را بر روی ش���کلها بگذارد و از روی آنها  کردن به هر یک از حروف زیر، بدون اینکه  ک���ودک با ن���گاه  5. آی���ا 
گر او چهارتا از  کودک باید مشابه آن را بنویسد، بپوشانید. )ا که  حروفی مش���ابه آنها را می نویس���د؟  س���ایر حروف به جزحرفی 
کودک می تواند دو یا سه  گر  حروف را می نویس���د، و حروف برای ش���ما قابل خواندن هستند، پاس���خ »بله« را عالمت بزنید. ا

حرف را بنویسد، و این حروف برای شما قابل خواندن هستند، پاسخ »گاهی« را عالمت بزنید.(

  

کودک فضای نوشتن 

کودک می نویس���د ممکن است  که  کودکتان می تواند چیزی مش���ابه آن را بنویس���د؟ آنچه  کودکتان را بنویس���ید. آیا  6. اس���م 
گر او از تمام حروف، حدود نصف آنها را نوشت، پاسخ »گاهی« را عالمت بزنید.( بزرگ، برعکس، یا وارونه باشد. )ا

کودک فضای نوشتن 

   

فضای نوشتن بزرگساالن

نمره حرکات ظریف



امتیازهنوز  نهگاهیبلهشخصی – اجتماعی

کودکتان با استفاده از وسایل آشپزخانه برای خودش غذا می کشد وغذا را از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل می کند؟  1. آیا 
کاسه خود می ریزد؟ به عنوان مثال آیا با استفاده از یک قاشق بزرگ ماست را از دبه ماست برمی دارد و در 

2. آیا کودکتان بدون کمک و به تنهایی، دس���ت هایش را با آب و صابون می ش���وید و با حوله خش���ک می کند؟

کودکتان حداقل 4 مورد از موارد زیر را می گوید؟  الف( نام خودش        ب( نام خانوادگی اش 3. آیا 
که در آن زندگی می کند ج( نام یکی از اعضای خانواده اش       د( سن خودش           ه( دختر یا پسر بودنش       و( شهری 

کودک می داند، دایره بکشید. که   لطفًا دور مواردی را 

کمک، لباس هایش را می پوش���د یا در می آورد؛ از جمله بس���تن دکمه های با اندازه متوس���ط و  کودکتان خودش بدون  4. آیا 
بستن زیپ های جلوی لباس؟

کودکتان خودش به تنهایی به توالت )مستراح( می رود؟ )یعنی به توالت می رود، می نشیند، خودش را می شوید و آب  5. آیا 
کارها را با یادآوری شما انجام می دهد پاسخ »بله« را عالمت بزنید. گر این  می ریزد یا سیفون را می کشد.( حتی ا

کودکان شریک می شود؟)دو سوال است.( که دارد، باسایر  کودکتان معموال نوبت را رعایت می کند و در چیزهایی  6. آیا 

نمره شخصی. اجتماعی

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  نهگاهیبلهحل مسئله

گر دو عدد از  گر س���ه عدد زیر را می شناس���د و نام می برد پاس���خ«بله« را عالمت بزنید. ا کودکتان نام اعداد را می داند؟ )ا 5. آیا 
گفت، پاسخ »گاهی« راعالمت بزنید.( اعداد زیر را شناخت و اسم آنها را 

کنید و بپرسید،«این  کودکتان حداقل چهار تا از حروف اس���م خود را می شناس���د و نام می برد؟ به حروف نام او اش���اره  6. آیا 
کنید.( چه حرفیه؟« )بدون رعایت ترتیب به حروف اشاره 

نمره حل مسئله



2 ماهگی
1ماه و 0 روز تا 2 ماه و 30 روز

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

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

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان ناآرام و ناراحت است، آیا ظرف نیم ساعت آرام می شود؟  1Z V X V. وقتی 
کنند؟ که او را بردارند و بغلش  کودکتان دوست دارد   2Z V X V. آیا 

کمان قوس می دهد؟ کمرش را سفت می کند و مانند  کودکتان را بغل می کنید، او   3X V Z V. آیا وقتی 
گوش می دهد؟ که دارد  کند و به نظر می آید  کودکتان حرف می زنید، آیا به شما نگاه می   4Z V X V. وقتی با 

گرس���نه، خس���ته یا ناراحت اس���ت؟ برای مثال آیا نق نق یا  که  کودکتان به نحوی به ش���ما می فهماند  5. آیا 
 Z V X Vگریه می کند؟

گوش دادن به افراد دیگر، لذت می برد.  کردن یا  که از تماشا  کودکتان بیدار است، آیا به نظر می رسد  6. وقتی 
کند؟ که در حال صحبت است، نگاه  کسی  که به   Z V X Vمثال آیا سرش را برمی گرداند 

کند )مثال با مکیدن دستش یا مکیدن پستانک؟( کودکتان می تواند خودش را آرام  7. آیا 
Z V X V 

گریه می کند؟ کودکتان برای مدت های طوالنی   8X V Z V. آیا 
کودکتان آرام و آسوده است؟  9Z V X V. آیا بدن 

کودکتان برای مکیدن سینه یا شیشه شیر، مشکل دارد؟  10X V Z V. آیا 
کشد؟ کودکتان بیشتر از30 دقیقه طول می   11X V Z V. آیا شیر دادن به 

کودکتان با هم از زمان های شیر دادن لذت می برید؟  12Z V X V. شما و 
کودکتان هنگام خوردن، مشکالتی مانند عق زدن، استفراغ یا .... دارد؟ )لطفا توضیح دهید(.  .13X V Z V 

که بیدار می شود، به طور مداوم  برای یک ساعت یا بیشتر  بیدار می ماند؟ کودکتان هر بار   14Z V X V. در طول روز، 
کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 10 ساعت می خوابد؟ 15. یا 

Z V X V 

گر پاسخ  گذاش���ته است؟ ا کودکتان با ش���ما درمیان  کس���ی نگرانی خود را در مورد رفتارهای  کنون  16. آیا تا 
 X V Z Vشما »گاهی« یا »اغلب یا همیشه« است، لطفا توضیح دهید:

جمع امتیاز

کلیات
کنید.  از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود  استفاده 

خیر  کردید، لطفًا توضیح دهید.     بله   گر پاسخ »بله« را انتخاب  17. آیا درباره  خوردن یا خوابیدن فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

کردید، لطفًا توضیح دهید.      بله   خیر  گر پاسخ »بله« را انتخاب  کودکتان شما را نگران می کند؟ ا 18. آیا چیزی درباره  
..................................................................................................................................................................

19. از چه چیز فرزندتان لذت می برید؟        
..................................................................................................................................................................

گرسنه است، انجام می دهد. که وقتی بیمار، خیلی خسته یا  کودکتان به سواالت پاسخ دهید، نه رفتاری  • بر مبنای رفتارهای معمول 
• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر   از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با  او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند. 

ASQ:SE- 2



6ماهگی
3ماه و 0 روز تا 8ماه و 30 روز

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

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

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف نیم ساعت آرام می شود؟  1Z V X V. وقتی 
کودکتان به شما و سایر اعضای خانواده لبخند می زند؟ 2. آیا 

Z V X V 

کنند؟ که او را بردارند و بغلش  کودکتان دوست دارد   3Z V X V. آیا 
کمان قوس می دهد؟ کند و مانند  کمرش را سفت می  کنید، او  کودکتان را بغل می   4X V Z V. آیا وقتی 

گوش می دهد؟ که دارد  کند و به نظر می آید  کودکتان حرف می زنید، آیا به شما نگاه می   5Z V X V. وقتی با 
گرسنه یا بیمار است؟ که  کودکتان به نحوی به شما می فهماند   6Z V X V. آیا 

کردن یا گوش دادن به افراد دیگر، لذت می برد.  که از تماشا  کودکتان بیدار است، آیا به نظر می رسد  7. وقتی 
کند؟ که در حال صحبت است، نگاه  کسی  که به  گرداند   Z V X Vمثال آیا سرش را برمی 

کند )مثال با مکیدن دستش؟( کودکتان می تواند خودش را آرام  8.آیا 
Z V X V 

کند؟ گریه می  کودکتان برای مدتهای طوالنی   .9X V Z V 
کودکتان آرام و آسوده است؟  10Z V X V. بدن 

کودکتان برای مکیدن سینه یا شیشه شیر، مشکل دارد؟  .11X V Z V 
کودکتان بیشتر از30 دقیقه طول می کشد؟  12X V Z V. آیا شیر یا غذا دادن به 

کودکتان از زمان های شیر دادن و غذا خوردن با هم لذت می برید؟  13Z V X V. آیا شما و 
کودکتان هنگام خوردن، مشکالتی مانند عق زدن، استفراغ یا .... دارد؟ )لطفا توضیح دهید(.  .14X V Z V 

که بیدار می ش���ود، به طور مداوم  برای یک س���اعت یا بیش���تر  بیدار  کودکت���ان ه���ر بار  15. آی���ا در ط���ول روز، 
 Z V X Vمی ماند؟

کودکتان برای به خواب رفتن در طول روز )چرت روزانه( یا در شب، مشکل دارد؟  16X V Z V. آیا 
کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 10 ساعت می خوابد؟ 17. آیا 

Z V X V 

کودکتان دچار یبوست یا اسهال می شود؟  18X V Z V. آیا 
کودکتان هنگام بازی با شما صداهایی در می آورد و به شما نگاه می کند؟  19Z V X V. آیا 

کودکتان برای جلب توجه شما صداها یا ادا هایی در می آورد؟  20Z V X V. آیا 
کودکتان لبخند می زنید، آیا او در پاسخ به شما لبخند می زند؟  21Z V X V. وقتی شما به 

کودکتان حرف می زنید یا برایش صدا در می آورید، آیا او هم در پاسخ  صدا در می آورد؟  22Z V X V.وقتی شما با 
گر پاسخ  گذاش���ته است؟ ا کودکتان با ش���ما درمیان  کس���ی نگرانی خود را در مورد رفتارهای  کنون  23. آیا تا 

 X V Z Vشما »گاهی« یا »اغلب یا همیشه« است، لطفا توضیح دهید:

جمع امتیاز

گرسنه است، انجام می دهد. که وقتی بیمار، خیلی خسته یا  کودکتان به سواالت پاسخ دهید، نه رفتاری  • بر مبنای رفتارهای معمول 
• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر   از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با  او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند. 

ASQ:SE- 2



کلیات
کنید.  از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود  استفاده 

خیر  کردید، لطفًا توضیح دهید.    بله   گر پاسخ »بله« را انتخاب  24. آیا درباره  خوردن یا خوابیدن فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

کردید، لطفًا توضیح دهید.              بله   خیر  گر پاسخ »بله« را انتخاب  کودکتان شما را نگران می کند؟ ا 25.آیا چیزی درباره ی 
..................................................................................................................................................................

26. از چه چیز فرزندتان لذت می برید؟        
..................................................................................................................................................................



12ماهگی
9ماه و 0 روز تا 14ماه و 30 روز

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

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

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان به شما و سایر اعضای خانواده لبخند می زند؟ 1. آیا 
Z V X V 

کودکتان دنبال شما می گردد؟   2Z V X V. آیا وقتی غریبه ای نزدیک می شود، 
کنار آنها باشد؟ کند یا در  کنار اعضای خانواده و دوستان بازی  که در  کودکتان دوست دارد   3Z V X V. آیا 

کنند؟ که او را بردارند و بغلش  کودکتان دوست دارد   4Z V X V.آیا 
کودکتان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف نیم ساعت آرام می شود؟  5Z V X V. وقتی 

کمان قوس می دهد؟ کمرش را سفت می کند و مانند  کنید، او  کودکتان را بغل می   6X V Z V. آیا وقتی 
کند؟ کردن« بازی  کودکتان دوست دارد بازی هایی مانند »دالی  7. آیا 

Z V X V 

کودکتان آرام و آسوده است؟  8Z V X V. آیا بدن 
گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟ کودکتان برای مدت های طوالنی   9X V Z V. آیا 

کند )مثال با مکیدن دستش یا مکیدن پستانک؟( کودکتان می تواند خودش را آرام  10. آیا 
Z V X V 

کی ها عالقه نشان می دهد؟ کودکتان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خورا  11Z V X V. آیا 
کودکتان بیشتر از30 دقیقه طول می کشد؟  12X V Z V. آیا شیر یا غذا دادن به 
کودکتان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟  13Z V X V. آیا شما و 

کودکتان هنگام خوردن، مشکالتی مانند عق زدن، استفراغ یا .... دارد؟ )لطفا توضیح دهید(.  14X V Z V. آیا 
کودکتان برای به خواب رفتن در طول روز )چرت روزانه( یا در شب، مشکل دارد؟  15X V Z V. آیا 

کنار هم قرار می دهد، مانند  کودکتان صداهای غان و غون از خود در می آورد؟ مثال، آیا صداهایی را  16. آیا 
 Z V X V»با-با-با-با« یا »نا-نا-نا-نا«؟

کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 10 ساعت می خوابد؟ 17. آیا 
Z V X V 

کودکتان دچار یبوست یا اسهال می شود؟  18X V Z V. آیا 
گرسنه یا خسته است یا اذیت شده است؟  که  کودکتان به نحوی به شما می فهماند   19Z V X V. آیا 

کودکتان حرف می زنید، آیا او سرش را برمی گرداند، نگاه می کند یا لبخند می زند؟  20Z V X Z. شما با 
کودکان دیگر یا بزرگساالن یا حیوانات آسیب و آزار برساند )مثال با لگد زدن  کودکتان سعی می کند به  21. آیا 

گرفتن(؟ گاز   X V Z Vیا 

کودکتان س���عی می کند چیزهایی را به ش���ما نشان دهد؟ مثال، آیا یک اسباب بازی را به سمت شما  22. آیا 
گیرد و به شما نگاه می کند؟  Z V X Vمی 

کنش نش���ان می دهد؟ به عنوان مثال آیا س���رش را برمی گرداند و  کودکتان را صدا می کنید، وا 23. وقتی نام 
کند؟  Z V X Vبه شما نگاه می 

گرسنه است، انجام می دهد. که وقتی بیمار، خیلی خسته یا  کودکتان به سواالت پاسخ دهید، نه رفتاری  • بر مبنای رفتارهای معمول 
• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر   از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با  او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند. 

ASQ:SE- 2



کلیات
کنید.  از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود  استفاده 

خیر  28. آیا درباره  خوردن یا خوابیدن فرزندتان نگرانی دارید؟          بله  
..................................................................................................................................................................

کردید، لطفًا توضیح دهید.      بله   خیر  گر پاسخ »بله« را انتخاب  کودکتان شما را نگران می کند؟ ا 29. آیا چیزی درباره  
..................................................................................................................................................................

30. از چه چیز فرزندتان لذت می برید؟        
..................................................................................................................................................................

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

که ش���ما نش���ان م���ی دهید، نگاه  کودکتان به همان جهتی  24. آی���ا وقت���ی ش���ما به چیزی اش���اره می کنید، 
 Z V X Vمی کند؟

که چیزی را می خواهد، صداها یا اداهایی در می آورد؟ )مثال  که به شما بفهماند  کودکتان برای این  25. آیا 
 Z V X Vدستش را به سوی آن دراز می کند(؟

کودکتان در می آورد تقلید می کنید، آیا او در پاس���خ به ش���ما همان صداها  که  26. وقتی ش���ما صداهایی را 
 Z V X Vرا تکرار می کند؟

گر پاسخ  گذاش���ته است؟ ا کودکتان با ش���ما درمیان  کس���ی نگرانی خود را در مورد رفتارهای  کنون  27. آیا تا 
 X V Z Vشما »گاهی« یا »اغلب یا همیشه« است، لطفا توضیح دهید:

جمع امتیاز



18ماهگی
15ماه و 0 روز تا 20ماه و 30 روز

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

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

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟  1Z V X V. آیا وقتی با 
گریه می کند؟ کودکتان برای بیش از یک ساعت ناراحت است و   2X V Z V. وقتی او را ترک می کنید، آیا 

کنید، لبخند می زند یا می خندد؟ کودکتان بازی می  3. آیا وقتی با 
Z V X V 

کودکتان دنبال شما می گردد؟  4Z V X V. آیا وقتی غریبه ای نزدیک می شود، 
کودکتان آرام و آسوده است؟  5Z V X V. آیا بدن 

کنند؟ که او را در آغوش بگیرند و نوازش  کودکتان دوست دارد   6Z V X V. آیا 
کودکتان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف 15 دقیقه آرام می شود؟  7Z V X V. وقتی 

کمان قوس می دهد؟ کمرش را س���فت می کند و مانند  کودکتان را بغل می کنید، او   8X V Z V. آیا وقتی 
کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟ گریه می  کودکتان برای مدت های طوالنی   9X V Z V. آیا 
کی ها عالقه نشان  کودکتان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خورا 10. آیا 

 Z V X Vمی دهد.                                                                                                                                                                     

کنید، ناراحت  کنید متوقف���ش  کند و وقتی س���عی می  کارهای���ی را باره���ا و بارها تکرار م���ی  کودکت���ان  11. آی���ا 
می شود؟ به عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دست هایش را به حالت بال بال زدن باال 

و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ...؟ )لطفا توضیح دهید(
X V Z V 

کودکتان برای غذا خوردن مشکالتی دارد؟ مثال آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می کند؟ استفراغ  12. آیا 
کی نیستند را می خورد، یا ... )لطفا توضیح دهید( که خورا  X V Z Vمی کند، چیزهایی 

کودکتان برای به خواب رفتن در طول روز )چرت زدن(، یا در شب، مشکل دارد؟  13X V Z V. آیا 
کودکتان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟  14Z V X V. آیا شما و 

کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 10 ساعت می خوابد؟  15Z V X V. آیا 
که ش���ما نش���ان م���ی دهید، نگاه  کودکتان به همان جهتی  کنید،  16. آی���ا وقت���ی ش���ما به چیزی اش���اره می 

 Z V X Vمی کند؟

کودکتان دچار یبوست یا اسهال می شود؟  17X V Z V. آیا 
کودکتان به ش���ما  کلمات���ش یا اداهایش احساس���ش را به ش���ما م���ی فهماند؟ مث���ال آیا  کودکت���ان ب���ا  18. آی���ا 

گرسنه  یا خسته است یا اذیت شده است؟ که   Z V X Vمی فهماند 

کودکتان از دستورات ساده پیروی می کند؟ برای مثال وقتی از او بخواهید، می نشیند؟  19Z V X V. آیا 
کنار آنها باش���د؟  20Z V X Z. آیا کودکتان دوس���ت دارد که در کنار اعضای خانواده و دوس���تان بازی کند یا در 

کند، آیا  کش���ف  کودکتان می خواهد مکان های جدیدی، مثال یک پارک یا منزل یک دوس���ت را  21. وقتی 
کند؟ که شما نزدیکش هستید اطمینان حاصل می   Z V X Vابتدا از این 

کودکتان از شنیدن داستان یا خواندن آواز خوشش می آید؟ 22. آیا 
Z V X V 

کودکتان عمداً به خودش آسیب می زند؟  23X V Z V. آیا 

گرسنه است، انجام می دهد. که وقتی بیمار، خیلی خسته یا  کودکتان به سواالت پاسخ دهید، نه رفتاری  • بر مبنای رفتارهای معمول 
• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر   از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با  او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند. 

ASQ:SE- 2



کلیات
کنید.  از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود  استفاده 

خیر  بله   کردید، لطفًا توضیح دهید.      گر پاسخ »بله« را انتخاب  32. آیا درباره  خوردن یا خوابیدن فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

کردید، لطفًا توضیح دهید.      بله   خیر  گر پاسخ »بله« را انتخاب  کودکتان شما را نگران می کند؟ ا 33. آیا چیزی درباره  
..................................................................................................................................................................

34. از چه چیز فرزندتان لذت می برید؟         
..................................................................................................................................................................

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان دوست دارد دور و بر بچه های دیگر باشد؟ برای مثال آیا به بچه های دیگر  .24
 Z V X Vنزدیک می شود یا به آن ها نگاه می کند؟ 

کودکان دیگر یا بزرگس���االن یا حیوانات آس���یب و آزار برس���اند )مثال با لگد  کودکتان س���عی می کند به  25. آیا 
گرفتن(؟ گاز   X V Z Vزدن یا 

کردن به ش���ما، آنها را به  کردن به چیزها و س���پس برگش���تن و نگاه  کند با اش���اره  کودکتان س���عی می  26. آیا 
 Z V X Vشما نشان دهد؟

که چیزی را می خواهد، صداها یا اداهایی در می آورد یا از  که به ش���ما بفهماند  کودکتان برای این  27. آیا 
کند(؟ کند؟ )مثال دستش را به سوی آن دراز می   Z V X Vکلمات استفاده می 

که با تلفن صحبت  کند  کردن، با اشیاء بازی می کند؟ مثال، آیا وانمود می  کودکتان به صورت وانمود  28. آیا 
کند، به عروسکی غذا می دهد، یا یک هواپیمای اسباب بازی را پرواز می دهد؟  Z V X Vمی 

کودکتان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می شود؟  29X V Z V. آیا 
کنش نشان می دهد؟ به عنوان مثال آیا سرش را برمی گرداند  کودکتان را صدا می کنید، وا 30. آیا وقتی نام 

کند؟  Z V X Vو به شما نگاه می 

گر پاسخ  گذاش���ته است؟ ا کودکتان با ش���ما درمیان  کس���ی نگرانی خود را در مورد رفتارهای  کنون  31. آیا تا 
 X V Z Vشما "گاهی" یا "اغلب یا همیشه" است، لطفا توضیح دهید:

جمع امتیاز



24ماهگی
21ماه و 0 روز تا 26ماه و 30 روز

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

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

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟  1Z V X V. آیا وقتی با 
کودکتان بیش از حد با غریبه ها صمیمی و خودمانی می شود و غریبی نمی کند؟ که   2X V Z V. آیا به نظر می رسد 

کنید، لبخند می زند یا می خندد؟ کودکتان بازی می   3Z V X V. آیا وقتی با 
کودکتان آرام و آسوده است؟  4Z V X V. آیا بدن 

گریه می کند؟ کودکتان برای بیش از یک ساعت ناراحت است و   5X V Z V. وقتی او را ترک می کنید، آیا 
کودکتان با بزرگساالن آشنا سالم و احوالپرسی می کند؟  6Z V X V. آیا 

کنند؟ که او را در آغوش بگیرند و نوازش  کودکتان دوست دارد   7Z V X V. آیا 
کودکتان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف 15 دقیقه آرام می شود؟  8Z V X V. وقتی 

کمان قوس می دهد؟ کند و مانند  کمرش را سفت می  کودکتان را بغل می کنید، او   9X V Z V. آیا وقتی 
کی ها عالقه نشان کودکتان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خورا 10. آیا 

 Z V X V می دهد؟  

گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟ کودکتان برای مدت های طوالنی   11X V Z V. آیا 
کودکتان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟  12Z V X V. آیا شما و 

کودکتان برای غذا خوردن مش���کالتی دارد؟ مثال آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می کند، استفراغ  13. آیا 
کی نیستند را می خورد، یا ...؟ )لطفا توضیح دهید(. که خورا  X V Z Vمی کند، چیزهایی 

کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 10 ساعت می خوابد؟  14Z V X V. آیا 
که ش���ما نش���ان م���ی دهید، نگاه  کودکتان به همان جهتی  کنید،  15. آی���ا وقت���ی ش���ما به چیزی اش���اره می 

 Z V X Vمی  کند؟

کودکتان برای به خواب رفتن در طول روز )چرت روزانه( یا در شب، مشکل دارد؟  16X V Z V. آیا 

کودکتان دچار یبوست یا اسهال می شود؟  17X V Z V. آیا 
کتان از دستورات ساده پیروی می کند؟ برای مثال وقتی از او بخواهید، می نشیند؟ کود   18Z V X V. آیا 

کودکتان به ش���ما  کلمات���ش یا اداهایش احساس���ش را به ش���ما م���ی فهماند؟ مث���ال آیا  کودکت���ان ب���ا  19. آی���ا 
گرسنه  یا خسته است یا اذیت شده است؟ که   Z V X Vمی  فهماند 

کند، آیا  کش���ف  کودکتان می خواهد مکان های جدیدی، مثال یک پارک یا منزل یک دوس���ت را  20. وقتی 
که شما نزدیکش هستید اطمینان حاصل می کند؟  Z V X Zابتدا از این 

کنید، ناراحت  کنید متوقف���ش  کند و وقتی س���عی می  کارهای���ی را بارها و بارها تک���رار می  کودکت���ان  21. آی���ا 
می ش���ود؟ ب���ه عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دس���ت های���ش را به حالت بال بال زدن 

باال و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ....؟ )لطفا توضیح دهید.(
X V Z V 

کودکتان از شنیدن داستان یا خواندن آواز خوشش می آید؟ 22. آیا 
Z V X V 

کودکتان عمدًا به خودش آسیب می زند؟  23X V Z V. آیا 

گرسنه است، انجام می دهد. که وقتی بیمار، خیلی خسته یا  کودکتان به سواالت پاسخ دهید، نه رفتاری  • بر مبنای رفتارهای معمول 
• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر   از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با  او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند. 
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کلیات
کنید.  از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود  استفاده 

خیر  کردید، لطفًا توضیح دهید.     بله   گر پاسخ »بله« را انتخاب  32. آیا درباره  خوردن یا خوابیدن فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

کردید، لطفًا توضیح دهید.      بله   خیر  گر پاسخ »بله« را انتخاب  کودکتان شما را نگران می کند؟ ا 33. آیا چیزی درباره  
..................................................................................................................................................................

34. از چه چیز فرزندتان لذت می برید؟          
..................................................................................................................................................................

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان دوست دارد دور و بر بچه های دیگر باشد؟ برای مثال آیا به بچه های 24. آیا 
 Z V X V دیگر نزدیک می شود یا به آن ها نگاه می کند؟ 

کودکان دیگر یا بزرگس���االن یا حیوانات آس���یب و آزار برس���اند )مثال با لگد  کند به  کودکتان س���عی می  25. آیا 
گرفتن(؟ گاز   X V Z Vزدن یا 

کردن به ش���ما، آنها را به  کردن به چیزها و س���پس برگش���تن و نگاه  کند با اش���اره  کودکتان س���عی می  26. آیا 
 Z V X Vشما نشان دهد؟

که با تلفن صحبت  کند؟ مثال، آیا وانمود می کند  کردن، با اشیاء بازی می  کودکتان به صورت وانمود  27. آیا 
 Z V X Vمی کند، به عروسکی غذا می دهد، یا یک هواپیمای اسباب بازی را پرواز می دهد؟

کودکتان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می شود؟  28X V Z V. آیا 
کنش نشان می دهد؟ به عنوان مثال آیا سرش را برمی گرداند  کودکتان را صدا می کنید، وا 29. آیا وقتی نام 

 Z V X Vو به شما نگاه می کند؟

گر پاسخ شما »گاهی« یا »اغلب یا همیشه« است،  کودکتان بیش از حد نگران یا وحشت زده است؟ ا 30. آیا 
 X V Z Vلطفا توضیح دهید:

گر پاسخ  گذاش���ته اس���ت؟ ا کودکتان با ش���ما درمیان  کس���ی نگرانی خود را در مورد رفتارهای  کنون  31. آیا تا
 X V Z Vشما "گاهی" یا "اغلب یا همیشه" است، لطفا توضیح دهید:

جمع امتیاز



30ماهگی
27ماه و 0 روز تا 32ماه و 30 روز

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

گرسنه است، انجام می دهد. که وقتی بیمار، خیلی خسته یا  کودکتان به سواالت پاسخ دهید، نه رفتاری  • بر مبنای رفتارهای معمول 
• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر   از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با  او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند. 

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

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟  1Z V X V. آیا وقتی با 
کنند؟ که او را در آغوش بگیرند و نوازش  کودکتان دوست دارد   2Z V X V. آیا 

کودکتان بیش از حد انتظارتان به شما می چسبد؟ 3. آیا 
X V Z V 

کودکتان با بزرگساالن آشنا سالم و احوالپرسی می کند؟  4Z V X V. آیا 
کودکتان شاد و خوشحال به نظر می رسد؟  5Z V X V. آیا 

کودکتان از شنیدن داستان یا خواندن آواز خوشش می آید؟  6Z V X V. آیا 
کودکتان بیش از حد با غریبه ها صمیمی و خودمانی می شود و غریبی نمی کند؟ که   7X V Z V. آیا به نظر می رسد 

گیرد؟ کودکتان بعد از انجام فعالیت های هیجان انگیز، خودش خودبخود آرام می  8. آیا 
Z V X V 

کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟ گریه می  کودکتان برای مدت های طوالنی   9X V Z V. آیا 
کنید، ناراحت می  کنید متوقفش  کند و وقتی س���عی می  کارهایی را بارها و بارها تکرار می  کودکت���ان  10. آی���ا 
ش���ود؟ به عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دس���ت هایش را به حالت بال بال زدن باال و 

پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ....؟ )لطفا توضیح دهید.(
X V Z V 

ک���ه از آنها لذت م���ی برد حداق���ل تا 3 دقیق���ه ادامه می ده���د؟ )منظور  کودکت���ان فعالی���ت های���ی را  11. آی���ا 
 Z V X Vفعالیت هایی به غیر از تماشای نمایش یا فیلم یا بازی با وسایل الکترونیک است(؟

که از او می خواهید، انجام می دهد؟ کاری را  کودکتان   12Z V X V. آیا 

کی ها عالقه نشان کودکتان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خورا 13. آیا 
 Z V X Vمی دهد؟

کودکتان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف 15 دقیقه آرام می شود؟  14Z V X V. وقتی 
کودکتان برای غذا خوردن مش���کالتی دارد؟ مثال آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می کند، اس���تفراغ  15. آیا 

کی نیستند را می خورد، یا ...؟ )لطفا توضیح دهید(. که خورا  X V Z Vمی کند، چیزهایی 

کودکتان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟  16Z V X V. آیا شما و 
که ش���ما نش���ان م���ی دهید، نگاه  کودکتان به همان جهتی  17. آی���ا وقتی ش���ما ب���ه چیزی اش���اره می کنید، 

 Z V X Vمی  کند؟

کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 8 ساعت می خوابد؟  18Z V X V. آیا 
کودکتان به ش���ما  کلمات���ش یا اداهایش احساس���ش را به ش���ما م���ی فهماند؟ مث���ال آیا  کودکت���ان ب���ا  19. آی���ا 

گرسنه  یا خسته است یا اذیت شده است؟ که   Z V X Vمی فهماند 

کودکتان از دس���تورات همیش���گی و روزمره  پیروی می کند؟ برای مثال آیا وقتی از او می خواهید،  سر  20. آیا 
کمک می کند؟  Z V X Zسفره  یا میز می آید یا در جمع آوری اسباب بازی هایش 

ASQ:SE- 2



کلیات
کنید.  از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود  استفاده 

خیر  کردید، لطفًا توضیح دهید.     بله   گر پاسخ »بله« را انتخاب  34. آیا درباره  خوردن یا خوابیدن فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

کردید، لطفًا توضیح دهید.      بله   خیر  گر پاسخ »بله« را انتخاب  کودکتان شما را نگران می کند؟ ا 35. آیا چیزی درباره  
..................................................................................................................................................................

36. از چه چیز فرزندتان لذت می برید؟          
..................................................................................................................................................................

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کند، آیا  کش���ف  کودکتان می خواهد مکان های جدیدی، مثال یک پارک یا منزل یک دوس���ت را  21. وقتی 
کند؟ که شما نزدیکش هستید اطمینان حاصل می   Z V X Vابتدا از این 

کردن   کودکتان بدون مش���کل زیادی از س���ر یک فعالیت س���راغ فعالیت بعدی می رود )مثال از بازی  22. آیا 
کشیده و به خوردن غذا مشغول می شود(؟  Z V X Vدست 

ک مانند آتش و ماشین های در حال حرکت، دوری می کند؟ کودکتان از چیزهای خطرنا  23Z V X V. آیا 
کودکتان عمدا به چیزهایی آسیب می زند یا آنها را از بین می برد؟  .24X V Z V 

 به خودش آسیب می زند؟
ً
کودکتان عمدا  25X V Z V. آیا 

کنار بچه های دیگر بازی می کند؟ کودکتان  26. آیا 
Z V X V 

کودکان دیگر یا بزرگس���االن یا حیوانات آس���یب و آزار برس���اند )مثال با لگد  کودکتان س���عی می کند به  27. آیا 
گرفتن(؟ گاز   X V Z Vزدن یا 

کردن به شما، آنها را به شما  کردن به چیزها و سپس برگشتن و نگاه  کودکتان سعی می کند با اشاره  28. آیا 
 Z V X Vنشان دهد؟

کلمه اس���تفاده می کند؟ مثال آیا  که می خواهد، حداقل از دو  کودکتان برای درخواس���ت چیزهای���ی  29. آی���ا 
 Z V X Vمی گوید "توپ می خوام" یا "بازم سیب ".

که با تلفن صحبت  کند؟ مثال، آیا وانمود می کند  کردن، با اشیاء بازی می  کودکتان به صورت وانمود  30. آیا 
 Z V X Vمی کند، به عروسکی غذا می دهد، یا یک هواپیمای اسباب بازی را پرواز می دهد؟

کودکتان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می شود؟  31X V Z V. آیا 
گر پاسخ شما »گاهی« یا »اغلب یا همیشه« است،  کودکتان بیش از حد نگران یا وحشت زده است؟ ا 32. آیا 

 X V Z Vلطفا توضیح دهید:

گر پاسخ  گذاش���ته است؟ ا کودکتان با ش���ما درمیان  کس���ی نگرانی خود را در مورد رفتارهای  کنون  33. آیا تا
 X V Z Vشما »گاهی« یا »اغلب یا همیشه« است، لطفا توضیح دهید:

جمع امتیاز



36ماهگی
33ماه و 0 روز تا 41ماه و 30 روز

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

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

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟  1Z V X V. آیا وقتی با 

کنند؟ که او را در آغوش بگیرند و نوازش  کودکتان دوست دارد  2. آیا 
Z V X V 

کند؟ کامال می شناسد حرف می زند یا بازی می  که  کودکتان با افراد بزرگسالی   3Z V X V. آیا 

کودکتان بیش از حد انتظارتان به شما می چسبد؟ 4. آیا 
X V Z V 

کودکتان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف 15 دقیقه آرام می شود؟  5Z V X V. وقتی 
کودکتان بیش از حد با غریبه ها صمیمی و خودمانی می شود و غریبی نمی کند؟ که   6X V Z V. آیا به نظر می رسد 

گیرد؟ کودکتان بعد از انجام فعالیت های هیجان انگیز، خودش خودبخود آرام می   7Z V X V. آیا 
کردن   کودکتان بدون مش���کل زیادی از س���ر یک فعالیت س���راغ فعالیت بعدی می رود )مث���ال از بازی  8. آی���ا 

کشیده و به خوردن غذا مشغول می شود(؟  Z V X Vدست 

کودکتان شاد و خوشحال به نظر می رسد؟  9Z V X V. آیا 
کی ها عالقه نشان می دهد؟ کودکتان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خورا  10Z V X V. آیا 

که از او می خواهید، انجام می دهد؟ کاری را  کودکتان   11Z V X V. آیا 

کودکان هم سن و سال خود به نظر    کودکتان پر تحرک تر و پر جنب و جوش تر از  12.آیا 
 X V Z Vمی رسد؟                                                                                                                                                                       

ک���ه از آنه���ا لذت م���ی برد حداق���ل تا 5 دقیق���ه ادامه می ده���د؟ )منظور  کودکت���ان فعالیت های���ی را  13. آی���ا 
 Z V X Vفعالیت هایی به غیر از تماشای نمایش یا فیلم یا بازی با وسایل الکترونیک است(؟

کودکتان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟  14Z V X V. آیا شما و 
کودکتان برای غذا خوردن مش���کالتی دارد؟ مثال آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می کند، اس���تفراغ  15. آیا 

کی نیس���تند را می خورد، یا ...؟ )لطفا توضیح دهید(. که خورا کند، چیزهایی   X V Z Vمی 

کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 8 ساعت می خوابد؟  16Z V X V. آیا 
کند؟ کلمات استفاده می  گفتن خواسته ها و نیازهایش به شما از  کودکتان برای   17Z V X V. آیا 

کودکتان از دس���تورات همیش���گی و روزمره  پیروی می کند؟ برای مثال آیا وقتی از او می خواهید،  سر  18. آیا 
کند؟ کمک می   Z V X Vسفره یا میز می آید یا در جمع آوری اسباب بازی هایش 

کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟ گریه می  کودکتان برای مدت های طوالنی   19X V Z V. آیا 

کودکتان می خواهد مکان های جدیدی، مثال یک پارک یا منزل یک دوست را 20. وقتی 
کند؟                                که شما نزدیکش هستید اطمینان حاصل می  کند، آیا ابتدا از این   Z V X Z کشف 

گرسنه است، انجام می دهد. که وقتی بیمار، خیلی خسته یا  کودکتان به سواالت پاسخ دهید، نه رفتاری  • بر مبنای رفتارهای معمول 
• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر   از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با  او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند. 

ASQ:SE- 2



کلیات
کنید.  از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود  استفاده 

خیر  کردید، لطفًا توضیح دهید.     بله   گر پاسخ »بله« را انتخاب  36. آیا درباره  خوردن یا خوابیدن فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

کردید، لطفًا توضیح دهید.      بله   خیر  گر پاسخ »بله« را انتخاب  کودکتان شما را نگران می کند؟ ا 37. آیا چیزی درباره  
..................................................................................................................................................................

38. از چه چیز فرزندتان لذت می برید؟         
..................................................................................................................................................................

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کنید، ناراحت  کنید متوقف���ش  کند و وقتی س���عی می  کارهای���ی را بارها و بارها تک���رار می  کودکت���ان  21. آی���ا 
می شود؟ به عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دست هایش را به حالت بال بال زدن باال 

و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ....؟ )لطفا توضیح دهید.(
X V Z V 

 به خودش آسیب می زند؟
ً
کودکتان عمدا  22X V Z V. آیا 

ک مانند آتش و ماشین های در حال حرکت، دوری می کند؟ کودکتان از چیزهای خطرنا  23Z V X V. آیا 
کودکتان عمدا به چیزهایی آسیب می زند یا آنها را از بین می برد؟  24X V Z V. آیا 

کلمات اس���تفاده می کند؟ مثال آیا  کودکتان برای بیان احساس���ات خودش یا احساس���ات دیگران از   25. آیا 
گوید "من خوشحالم"، "من اونو دوست ندارم" یا "او ناراحته"؟  Z V X Vمی 

کودکتان می تواند اسم یک دوستش را بگوید؟  26Z V X V. آیا 
کنند؟ کودک شما بازی  کودکان دیگر دوست دارند با   27Z V X V. آیا 

کند؟ کودکان دیگر بازی  کودکتان دوست دارد با  28. آیا 
Z V X V 

کودکان دیگر یا بزرگس���االن یا حیوانات آس���یب و آزار برس���اند )مثال با لگد  کند به  کودکتان س���عی می  29. آیا 
گرفتن(؟ گاز   X V Z Vزدن یا 

کودکتان عالقه یا اطالعات زیاد و غیرمعمولی نس���بت به اصطالحات و حرفهای جنس���ی و رفتارهای  30. آیا 
 X V Z Vجنسی از خود نشان می دهد؟

کردن به ش���ما، آنها را به  کردن به چیزها و س���پس برگش���تن و نگاه  کند با اش���اره  کودکتان س���عی می  31. آیا 
 Z V X Vشما نشان دهد؟

گوشی تلفن  که اش���یاء چیزهای دیگری هس���تند؟ مثال با یک موز ادای  کودک ش���ما وانمود می کند  32. آیا 
 Z V X Vرا در می آورد؟

کودکتان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می شود؟  33X V Z V. آیا 
گر پاس���خ ش���ما »گاهی« یا »اغلب یا همیش���ه«  کودکتان بیش از حد نگران یا وحش���ت زده اس���ت؟ ا 34. آیا 

 X V Z Vاست، لطفا توضیح دهید:

گر پاسخ  گذاش���ته است؟ ا کودکتان با ش���ما درمیان  کس���ی نگرانی خود را در مورد رفتارهای  کنون  35. آیا تا 
 X V Z Vشما »گاهی« یا »اغلب یا همیشه« است، لطفا توضیح دهید:

جمع امتیاز



48ماهگی
42ماه و 0 روز تا 53ماه و 30 روز

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

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

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟  1Z V X V. آیا وقتی با 

کودکتان بیش از حد انتظارتان به شما می چسبد؟ 2. آیا 
X V Z V 

کامال می شناسد حرف می زند یا بازی می کند؟ که  کودکتان با افراد بزرگسالی   3Z V X V. آیا 
کودکتان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف 15 دقیقه آرام می شود؟  4Z V X V. وقتی 

کنند؟ که او را در آغوش بگیرند و نوازش  کودکتان دوست دارد  5. آیا 
Z V X V 

کودکتان بیش از حد با غریبه ها صمیمی و خودمانی می شود و غریبی نمی کند؟ که   6X V Z V. آیا به نظر می رسد 
گیرد؟ کودکتان بعد از انجام فعالیت های هیجان انگیز، خودش خودبخود آرام می   7Z V X V. آیا 

گریه می کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟ کودکتان برای مدت های طوالنی   8X V Z V. آیا 

کی ها عالقه کودکتان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خورا 9. آیا 
 Z V X V نشان می دهد؟                                                                                                                                                           

کودکتان می تواند در طول روز خودش را خیس نکند؟  10Z V X V. آیا 
کند، اس���تفراغ  کودکتان برای غذا خوردن مش���کالتی دارد؟ مثال آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می  11. آیا 

کی نیس���تند را می خورد، یا ...؟ )لطفا توضیح دهید(. که خورا کند، چیزهایی   X V Z Vمی 

کودکتان از زمانهای غذا خوردن با هم لذت می برید؟  12Z V X V. آیا شما و 
که از او می خواهید، انجام می دهد؟ کاری را  کودکتان   13Z V X V. آیا 

کودکتان شاد و خوشحال به نظر می رسد؟  14Z V X V. آیا 
کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 8 ساعت می خوابد؟  15Z V X V. آیا 

کودکان هم سن و سال خود به نظر می رسد؟ کودکتان پر تحرک تر و پر جنب و جوش تر از   16X V Z V. آیا 
 17Z V X V. آیا کودکتان برای گفتن خواس���ته ها و نیازهایش به ش���ما از کلمات اس���تفاده می کند؟

ک���ه از آنه���ا لذت می ب���رد حداق���ل 10 دقیقه ادام���ه می ده���د؟ )منظور  کودکت���ان فعالی���ت های���ی را  18. آی���ا 
 Z V X Vفعالیت هایی به غیر از تماشای نمایش یا فیلم یا بازی با وسایل الکترونیک است(؟

کلمات اس���تفاده می کند؟ مثال آیا  کودکتان برای بیان احساس���ات خودش یا احساس���ات دیگران از  19. آیا 
 Z V X Vمی گوید "من خوشحالم"، "من اونو دوست ندارم" یا "او ناراحته"؟

کردن   کودکتان بدون مش���کل زیادی از س���ر یک فعالیت س���راغ فعالیت بعدی می رود )مثال از بازی  20. آیا 
کشیده و به خوردن غذا مشغول می شود(؟  Z V X Zدست 

کشف می کند؟  کودکتان مکان های جدید مانند یک پارک یا خانه یک دوست را جستجو و   21Z V X V. آیا 
کنید، ناراحت  کنید متوقف���ش  کارهای���ی را بارها و بارها تک���رار می کند و وقتی س���عی می  کودکت���ان  22. آی���ا 
می ش���ود؟ ب���ه عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دس���ت های���ش را به حالت بال بال زدن 

باال و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ....؟ )لطفا توضیح دهید.(
X V Z V 

گرسنه است، انجام می دهد. که وقتی بیمار، خیلی خسته یا  کودکتان به سواالت پاسخ دهید، نه رفتاری  • بر مبنای رفتارهای معمول 
• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر   از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با  او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند. 

ASQ:SE- 2



کلیات
کنید.  از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود  استفاده 

خیر  کردید، لطفًا توضیح دهید.     بله   گر پاسخ »بله« را انتخاب  37. آیا درباره  خوردن یا خوابیدن فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

کردید، لطفًا توضیح دهید.      بله   خیر  گر پاسخ »بله« را انتخاب  کودکتان شما را نگران می کند؟ ا 38. آیا چیزی درباره  
..................................................................................................................................................................

39. از چه چیز فرزندتان لذت می برید؟        
..................................................................................................................................................................

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

 به خودش آسیب می زند؟
ً
کودکتان عمدا  23X V Z V. آیا 

کند؟ کودکتان در منزل یا در مهدکودک از مقررات پیروی می   24Z V X V. آیا 
کودکتان عمدا به چیزهایی آسیب می زند یا آنها را از بین می برد؟  25X V Z V. آیا 

ک مانند آتش و ماشین های در حال حرکت، دوری می کند؟ کودکتان از چیزهای خطرنا  26Z V X V. آیا 
کودکتان می تواند اسم یک دوستش را بگوید؟  27Z V X V. آیا 

کودکتان نسبت به احساسات سایر افراد اهمیت و توجه نشان می دهد؟ مثال آیا 28. آیا 
کسی آسیب می بیند یا ناراحت است، او غمگین به نظر می رسد؟  Z V X Vوقتی 

کنند؟ کودک شما بازی  کودکان دیگر دوست دارند با   29Z V X V. آیا 

کند؟ کودکان دیگر بازی  کودک شما دوست دارد با  30. آیا 
Z V X V 

کودکان دیگر یا بزرگس���االن یا حیوانات آس���یب و آزار برس���اند )مثال با لگد  کند به  کودکتان س���عی می  31. آیا 
گرفتن(؟ گاز   X V Z Vزدن یا 

کودکتان عالقه یا اطالعات زیاد و غیرمعمولی نسبت به اصطالحات و حرف های جنسی و رفتارهای  32. آیا 
 X V Z Vجنسی ازخود نشان می دهد؟

کودکتان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می شود؟  33X V Z V. آیا 
گر پاس���خ ش���ما »گاهی« یا »اغلب یا همیش���ه«  کودکتان بیش از حد نگران یا وحش���ت زده اس���ت؟ ا 34. آیا 

 X V Z Vاست، لطفا توضیح دهید:

گفتگوی دوطرفه س���اده دارد؟ به عنوان مثال، پدر یا مادر: »داره بارون  کودکتان با ش���ما مکالمه و  35. آیا 
کودک: »من برداشتم« کاپشنت رو برداریم«  کودک: »بیرون هوا سرده« پدر یا مادر: »بیا   Z V X Vمیاد!« 

گر پاسخ  گذاشته است؟ ا کودکتان با ش���ما در میان  کس���ی نگرانی خود را در مورد رفتارهای  کنون  36. آیا تا 
 X V Z Vشما »گاهی« یا »اغلب یا همیشه« است، لطفا توضیح دهید:

جمع امتیاز



60ماهگی
54ماه و 0 روز تا 72ماه و 0 روز

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

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

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان حرف می زنید، به شما نگاه می کند؟  1Z V X V. آیا وقتی با 
کودکتان بیش از حد انتظارتان به شما می چسبد؟  2X V Z V. آیا 

کنند؟ که او را در آغوش بگیرند و نوازش  کودکتان دوست دارد  3. آیا 
Z V X V 

کامال می شناسد حرف می زند یا بازی می کند؟ که  کودکتان با افراد بزرگسالی   4Z V X V. آیا 
کودکتان ناآرام و آشفته است، آیا ظرف 15 دقیقه آرام می شود؟  5Z V X V. وقتی 

کودکتان بیش از حد با غریبه ها صمیمی و خودمانی می شود و غریبی نمی کند؟ که   6X V Z V. آیا به نظر می رسد 
گیرد؟ کودکتان بعد از انجام فعالیت های هیجان انگیز، خودش خودبخود آرام می   7Z V X V. آیا 

کودکتان شاد و خوشحال به نظر می رسد؟  8Z V X V. آیا 
کند، جیغ می زند یا قشقرق راه می اندازد؟ گریه می  کودکتان برای مدت های طوالنی   9X V Z V. آیا 

کی ها عالقه کودکتان به چیزهای دورو برش مثل آدم ها، اسباب بازی ها و خورا 10. آیا 
 Z V X Vنشان می دهد؟                                                                                                                                                               

کردن به  کمک  کردن به او و  کودکتان خودش به تنهایی به دستش���ویی )توالت( می رود؟ )یادآوری  11. آیا 
 Z V X Vاو در شستشو اشکالی ندارد.(

کند، استفراغ  کودکتان برای غذا خوردن مشکالتی دارد؟ مثال آیا دهانش را بیش از حد پر از غذا می  12. آیا 
کی نیستند را می خورد، یا ...؟ )لطفا توضیح دهید(. که خورا  X V Z Vمی کند، چیزهایی 

ک���ه از آنه���ا لذت می ب���رد حداق���ل 10 دقیق���ه ادامه می ده���د؟ )منظور  کودکت���ان فعالی���ت های���ی را  13. آی���ا 
 Z V X Vفعالیت هایی به غیر از تماشای نمایش یا فیلم یا بازی با وسایل الکترونیک است(؟

کودکتان از زمان های غذا خوردن با هم لذت می برید؟  14Z V X V. آیا شما و 
که از او می خواهید، انجام می دهد؟ کاری را  کودکتان   15Z V X V. آیا 

کودکان هم سن و سال خود به نظر می رسد؟ کودکتان پر تحرک تر و پر جنب و جوش تر از   16X V Z V. آیا 
کودکتان در طول 24 ساعت، حداقل 8 ساعت می خوابد؟  17Z V X V. آیا 

 18Z V X V. آیا کودکتان برای گفتن خواس���ته ها و نیازهایش به ش���ما از کلمات اس���تفاده می کند؟
کند؟ مثال آیا  کلمات اس���تفاده می  کودکتان برای بیان احساس���ات خودش یا احساس���ات دیگران از  19. آیا 

 Z V X Vمی گوید "من خوشحالم"، "من اونو دوست ندارم" یا "او ناراحته"؟

کردن   کودکتان بدون مش���کل زیادی از س���ر یک فعالیت س���راغ فعالیت بعدی می رود )مثال از بازی  20. آیا 
کشیده و به خوردن غذا مشغول می شود(؟  Z V X Zدست 

کند؟ کشف می  کودکتان مکان های جدید مانند یک پارک یا خانه یک دوست را جستجو و   21Z V X V. آیا 
کنید، ناراحت  کنید متوقف���ش  کند و وقتی س���عی می  کارهای���ی را بارها و باره���ا تکرار می  کودکت���ان  22. آی���ا 
می ش���ود؟ ب���ه عنوان مثال، بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دس���ت های���ش را به حالت بال بال زدن 

باال و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ....؟ )لطفا توضیح دهید.(
X V Z V 

گرسنه است، انجام می دهد. که وقتی بیمار، خیلی خسته یا  کودکتان به سواالت پاسخ دهید، نه رفتاری  • بر مبنای رفتارهای معمول 
• پدر یا مادر یا سایر مراقبت کنندگانی که بهتر   از همه کودک را می شناسند و بیش از 20-15 ساعت در هفته با  او وقت می گذرانند باید پرسشنامه را تکمیل کنند. 

ASQ:SE- 2



کلیات
کنید.  از فضای خالی زیر هر سوال برای نوشتن پاسخ و نظرات خود  استفاده 

خیر  کردید، لطفًا توضیح دهید.     بله   گر پاسخ »بله« را انتخاب  37. آیا درباره  خوردن یا خوابیدن فرزندتان نگرانی دارید؟ ا
..................................................................................................................................................................

کردید، لطفًا توضیح دهید.      بله   خیر  گر پاسخ »بله« را انتخاب  کودکتان شما را نگران می کند؟ ا 38. آیا چیزی درباره  
..................................................................................................................................................................

39. از چه چیز فرزندتان لذت می برید؟        
..................................................................................................................................................................

اغلب یاسواالت
گاهیهمیشه

به ندرت
یا هرگز

گر در مورد  ا
این رفتار 
کودکتان 
نگرانید، 

عالمت بزنید

امتیاز

کودکتان عمدا" به خودش آسیب می زند؟  23X V Z V. آیا 
کودکتان در منزل یا در مهدکودک از مقررات پیروی می کند؟  24Z V X V. آیا 

کودکتان عمدا به چیزهایی آسیب می زند یا آنها را از بین می برد؟  25X V Z V. آیا 
ک مانند آتش و ماشین های در حال حرکت، دوری می کند؟ کودکتان از چیزهای خطرنا  26Z V X V. آیا 

کسی آسیب  کودکتان نسبت به احساسات سایر افراد اهمیت و توجه نشان می دهد؟ مثال آیا وقتی  27. آیا 
 Z V X Vمی بیند یا ناراحت است، او غمگین به نظر می رسد؟

کنند؟ کودک شما بازی  کودکان دیگر دوست دارند با  28. آیا 
Z V X V 

کند؟ کودکان دیگر بازی  کودک شما دوست دارد با   29Z V X V. آیا 
کودکان دیگر یا بزرگساالن یا حیوانات آسیب و آزار برساند )مثال با لگد زدن  کودکتان سعی می کند به  30. آیا 

گرفتن(؟ گاز   X V Z Vیا 

 31Z V X V. آیا وقتی کودکتان با کودکان دیگر بازی می کند، نوبت را رعایت می کند و وسایلش را با آنها شریک می شود؟
کودکتان عالقه یا اطالعات زیاد و غیرمعمولی نسبت به اصطالحات و حرف های جنسی و رفتارهای  32. آیا 

 X V Z Vجنسی از خود نشان می دهد؟

کودکتان در طول شب، سه بار یا بیشتر از خواب بیدار می شود؟  33X V Z V. آیا 
گر پاس���خ ش���ما »گاهی« یا »اغلب یا همیش���ه«  کودکتان بیش از حد نگران یا وحش���ت زده اس���ت؟ ا 34. آیا 

 X V Z Vاست، لطفا توضیح دهید:

گفتگوی دوطرفه س���اده دارد؟ به عنوان مثال، پدر یا مادر: »داره بارون  کودکتان با ش���ما مکالمه و  35. آیا 
کودک: »من برداشتم« کاپشنت رو برداریم«  کودک: »بیرون هوا سرده« پدر یا مادر: »بیا   Z V X Vمیاد!« 

گر پاسخ  گذاش���ته است؟ ا کودکتان با ش���ما درمیان  کس���ی نگرانی خود را در مورد رفتارهای  کنون  36. آیا تا 
 X V Z Vشما »گاهی« یا »اغلب یا همیشه« است، لطفا توضیح دهید:

جمع امتیاز


