
  A.S.Q    پرسشنامه سنین و مراحل

   

  :نام کودک

  /    : /تاریخ تولد 

  :نسبت تکمیل کننده با کودک 

    :استان 

 :نام مرکز

  :نام خانوادگی کودک

  ماه: ....سن اصالح شده 

  :تاریخ تکمیل

  :شھرستان 

 :نام پرسشگر

  :جنس

  :نام تکمیل کننده 

  :تلفن تماس تکمیل کننده 

  :روستا

 :مرکزشماره تلفن 
به  ASQپدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی کودک شما با این آزمون مھم فراھم شده است برای پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه 

  :چند نکته مھم زیر توجه فرمایید 

از این موضوع متعجب . انجام دھدپرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن است نتواند تمام فعالیتھای مورد اشاره در آن را    -١
  .یا ناراحت نشوید 

          کـه عمـدتا مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی (بخـش برقـراری ارتبـاط )١:(بخـش اصـلی طراحـی شـده انـد  ۵سواالت برای ھر سـن در    -٢
عمدتا مربوط به حرکات دسـتھا و  که(بخش حرکات ظریف )٣)(که عمدتا مربوط به حرکات پاھا و بازوھا است(بخش حرکات درشت )٢)(است 

که عمدتا مربوط به رفتارھای (اجتماعی -بخش شخصی) ۵(و )که عمدتا مربوط به درک مفاھیم است(بخش حل مسئله )۴)(انگشتان است
  .بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی ھستند ۵ھم در پایان " بخش کلی"یک ).فردی و رفتارھای اجتماعی کودک است

مورد پاسخ ھر کدام از سواالت اگر شک دارید، حتما باید فعالیت مورد اشاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنیـد و سـپس بـه  در   -٣
  .سوال پاسخ دھید 

توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ھا عالمـت . دارد " ھنوز نه"و "گاھی"،"بلی"بخش اصلی ، ھر سوال سه پاسخ  ۵در    -٤
  .است و گاھی ھم باید توضیح کوتاھی در پاسخ به سواالت نوشته شود " خیر"یا " بلی"ده شود و در بخش کلی ، پاسخ ھا ز

  .به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعالیت مورد نظر را انجام دھد" بلی"پاسخ      -

  روع به انجام فعالیت مورد نظر کرده استبه معنی این است که کودک به تازگی ش" گاھی"پاسخ            -

  .به معنی این است که کودک ھنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است" ھنوز نه"پاسخ            -

توجه داشته باشید گاھی پیش می آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبال انجام می داده است ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشـرفته    -٥
آیا کودک چھـار دسـت و "مثال اگر سوال شده است .ی را یاد گرفته است ، دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دھد یا بندرت انجام میدھد تر

  .را عالمت بزنید " بلی"اگر کودک شما قبال چھار دست و پا می رفته ولی حاال راه می رود ،در این صورت بازھم باید پاسخ "پا می رود ؟

ردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اھمیت دارد، تا اوال سن کـودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه پر ک   -٦
پس پرسشنامه را به موقع تکمیل فرمایید و ھر چه زودتر .نگذرد و ثانیا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود

  .تحویل گرفته اید ، برگردانیدبه محلی که از آن 

بھتر اسـت کـودک ھنگـام . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایید، تا ھم شما وھم کودکتان از آن لذت ببرید    -٧
  .تکمیل پرسشنامه آماده بازی باشد 

منظور کسی است که در مـورد کـودک اطالعـات .نماید  توجه کنید که بایستی مشخص فرمایید که چه کسی پرسشنامه را تکمیل می   -٨
  .به این منظور نام و نسبت او با کودک را در قسمت باال در پرسشنامه بنویسید. بیشتری دارد و او است که به سواالت پاسخ می دھد

ـن   -٩ امه را از آنجـا دریافـت کـرده ایـد ، در صورت بروز ھر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکزی که پرسش
  .تماس بگیرید

  .ماه بعد از مرکز دریافت کرده، تکمیل نمایید ٢یاد آوری می کنیم که پرسشنامه بعدی را باید    -١٠



 

را  زیر شایدالزم باشد که شما فعالیتھای.کاری را انجام دھد،ممکن است که وی ھمکاری نکند در این سن وقتی از کودک می خواھید تا 
اگر کودک توانایی انجام فعالیتی .کودک ھمکاری می کند در صورت امکان این فعالیت را زمانی امتحان کنید که. بیش از یک بار امتحان کنید

 . را برای آن فعالیت بزنید" بله"می کند،پاسخ  را دارد ولی از انجام آن امتناع
 .دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید پیش از پاسخ             حیطه برقراری ارتباط

   ھنوزنه گاھی بله  
یک (یک کلمه دیگر را می گوید؟" بابا"و "ماما"آیا کودک عالوه بر  -١ 

کلمه عبارت است از صداھایی که کودک ھمواره بطور ثابت برای 
برای   "دادا"به عنوان مثال اطالق به چیز یا شخصی به کار می برد، 

 ").داداش"

   --- 

زمانی که کودک چیزی را می خواھد، درخواست خود را با اشاره -٢ 
 به آن بیان می کند؟

   --- 

 ---    تکان می دھد ؟" خیر"یا " بله"آیا کودک سرش را به معنی  -٣ 
  آیا کودک به تصاویر کتاب اشاره می کند، دستش را روی آنھا  -۴ 

 می کشد، یا تالش می کند آنھا را بردارد ؟
   --- 

چھار کلمه دیگر یا بیشتر از آن را " بابا"و " ماما"آیا کودک عالوه بر  -۵ 
 می گوید ؟

   --- 

یک  زمانی که از کودک خود می خواھید تا به اتاق دیگر برود و-۶ 
اسباب بازی یا شیء آشنا را پیدا کند، آیا این کار را انجام می دھد ؟ 

لباست را بیار بده به "یا "توپت کجاست؟"برای مثال می پرسید 
 ".برو بالشت را بیاور"یا"من

   --- 

 ---- جمع کل 

 

 .فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد          حیطه حرکات درشت
   ھنوزنه گاھی بله  
اگر دست ھای کودک را صرفا برای کمک به   -١ 

حفظ تعادل وی بگیرید، آیا بدون از دست دادن تعادل 
اگر کودک پیش از (یا افتادن ،چند قدم برمی دارد؟

را عالمت   "بله"این نیز خودش راه می رفته، پاسخ 
  )بزنید

  
 

   --- 

اگر یک دست کودک را بگیرید، آیا می تواند چند قدم به جلو  -٢ 
اگر پیش از این نیز خودش بدون کمک راه می رفته است ، پاسخ (بردارد؟

 ).را عالمت بزنید " بله"

   --- 

آیا کودک می تواند وسط اتاق بدون تکیه به چیزی،بلند شده، بایستد  -٣ 
 و چند قدم به جلو بردارد ؟

   --- 

آیا کودک از وسایلی مثل صندلی ،چھار پایه یا تخت یا پشتی باال   -۴ 
 می رود؟

   --- 

آیا کودک برای برداشتن چیزی از روی زمین ،خم می شود یا چمباتمه  -۵
 سپس بدون ھیچ گونه کمکی دوباره می ایستد؟. می زند 

   --- 

 ---    چھار دست و پا ، راه می رود؟آیا کودک برای حرکت کردن به جای  -٦
 ---- جمع کل 

  
  



  
 .پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید             حیطه حرکات ظریف

   ھنوزنه گاھی بله  
نوک انگشت آیا کودک چیزی به اندازه نخود یا لوبیا با نوک انگشت شست و   -١ 

دیگر، بدون تکیه دادن دست خود به سطحی که شیء روی 
 ---    آن است ، بر می دارد ؟

آیا کودک توپ کوچکی را که در دست دارد، با حرکت دادن دستش به سمت -٢ 
را   "خیر"اگر توپ را فقط پایین می اندازد، پاسخ (جلو، پرتاب می کند؟

 ).عالمت بزنید
   --- 

 برای انجام این کار (آیا کودک ھمراه با شما صفحات کتاب را ورق می زند؟ -٣ 
 ).آن را بگیرد  می توانید یک ورق را بلند کنید تا

   --- 

آیا کودک یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی مکعب یا اسباب بازی دیگر قرار  -۴ 
اسباب بازی ھایی می توانید از قرقره ھای نخ،جعبه ھای کوچک، یا (می دھد؟

 ).سانتی متر است نیز استفاده کنید ٢٫۵که اندازه آنھا حدود 
   --- 

 آیا کودک با نوک مداد یا خودکار ،خط خطی می کند؟ -۵ 

   --- 

آیا کودک سه مکعب اسباب بازی کوچک را خودش به تنھایی بر روی ھم قرار -۶ 
 می دھد؟

   --- 

 ---- جمع کل 
 

 .پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید             مسئله حیطه حل
   ھنوزنه گاھی بله  
اگر اسباب بازی کوچکی را داخل یک کاسه یا جعبه بگذارید ، آیا کودک نیز از  -١ 

می اندازد،ھر چند کار شما تقلید کرده و اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه 
اگر پیش از این نیز خودش (که ممکن است اسباب بازی را از دستش رھا نکند ؟

 ).را عالمت بزنید" بله"اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه می انداخته پاسخ 

   --- 

آیا کودک دو اسباب بازی کوچک را،یکی یکی ، داخل  -٢ 
توانید نحوه می (ظرفی مثل کاسه یا جعبه می اندازد ؟

 ).انجام این کار را به او نشان دھید
   --- 

پس از اینکه با مداد یا خودکار روی کاغذ خط خطی کردید ، آیا کودک از کار  -٣ 
اگر پیش از این نیز خودش خط خطی ( شما تقلید کرده و خط خطی می کند ؟

 ).را عالمت بزنید" بله"می کرده ، پاسخ 
   --- 

مانند (کودک به چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفافیآیا  -۴ 
است، دھان می زند یا سعی می کند ) پالستیکی یا شیشه یا شیشه شیر

 آن را بیرون بیاورد؟
   --- 

اسباب بازی کوچک را داخل ظرفی مثل ) شش یا بیشتر (آیا کودک چند -٥ 
 ).حوه انجام این کار را به او نشان دھیدمی توانید ن(کاسه یا جعبه می اندازد؟

   --- 

پس از اینکه به کودک نشان دادید که چگونه می توان با استفاده از یک  -٦ 
قاشق ، یک تکه چوب یا یک وسیله مشابه دیگر،اسباب بازی کوچکی را که 

کمی دور است بدست آورد،آیا کودک سعی می کند تا 
 چنین کاری را انجام دھد؟

   --- 

 ---- جمع کل 



  
  
  
 

 .پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده اید           اجتماعی-حیطه شخصی
   ھنوزنه گاھی بله  
زمانی که لباس کودک را تنش می کنید، آیا برای پوشیدن    -١ 

 می کند؟کفش، جوراب یا شلوارش ، پایش را بلند 
   --- 

آیا کودک توپی را که برایش انداخته اید به طرف شما می غلتاند یا -٢ 
 پرتاب می کند، طوری که شما بتوانید دوباره آن را برایش بیندازید ؟

   --- 

آیا کودک در بازی با عروسک یا ھر گونه حیوان پارچه ای ،آن را   -٣ 
 بغل می کند ؟

   --- 

گر چه ممکن است مقداری از (خودش با قاشق غذا می خوردآیا -٤ 
 ).غذا را بریزد

   --- 

 ---    آبا به درآوردن جوراب،کاله یا دستکش خودش کمک می کند؟ -۵ 
آیا برای جلب توجه شما یا در تالش برای نشان دادن چیزی ،  -۶ 

 دست یا لباس شما را می کشد؟
   --- 

---- جمع کل 

  
  
  
 

 موارد کلی
 خیر بله  
   .به نظر شما آیا کودکتان خوب می شنود ؟ اگر نه توضیح دھید -١ 

   .آیا کودک از دو دست خود در یک حد استفاده می کند؟ اگر نه توضیح دھید  -٢ 

زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ، آیا در اکثر مواقع  -٣ 
 .پاھایش می ایستد ؟اگر نه توضیح دھید  روی کف

  

آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضای خانواده ھر یک از  -۴ 
 .والدین وجود دارد ؟ اگر بله توضیح دھید 

  

   .آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد؟ اگر بله توضیح دھید  -۵ 
   .در مورد کودک خود نگرانی خاصی دارید ؟اگر بله توضیح دھید  آیا -۶ 

 


