
  A.S.Q    پرسشنامه سنين و مراحل

  
 

 :نام کودک

  /    : /تاریخ تولد 

  :نسبت تکميل کننده با کودک 

    :استان 

:نام مرکز

 :نام خانوادگی کودک

  ماه: ....سن اصالح شده 

  :تاریخ تکميل

  :شهرستان 

:نام پرسشگر

  :جنس

  :نام تکميل کننده 

  :تلفن تماس تکميل کننده 

  :روستا

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

  :چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد 

از این موضوع متعجب . انجام دهدپرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن است نتواند تمام فعاليتهای 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 هر سن در    -٢
عمدتا مربوط به حرکات دسـتها و   که(بخش حرکات ظریف )٣)(که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است(بخش حرکات درشت )٢)(است 

که عمدتا مربوط به رفتارهـای  (اجتماعی -بخش شخصی) ۵(و )که عمدتا مربوط به درک مفاهيم است(بخش حل مسئله )۴)(انگشتان است
  .بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند ۵هم در پایان " بخش کلی"یک ).فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است

مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید، حتما باید فعاليت مورد اشاره در آن سـوال را بـا کـودک خـود امتحـان کنيـد و سـپس بـه          در   -٣
  .سوال پاسخ دهيد 

توجه داشته باشيد که بایستی فقط یکی از پاسخ ها عالمـت  . دارد " هنوز نه"و "گاهی"،"بلی"بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ  ۵در    -٤
  .است و گاهی هم باید توضيح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود " خير"یا " بلی"ده شود و در بخش کلی ، پاسخ ها ز

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

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

  .به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعاليت مورد نظر نکرده است" هنوز نه"پاسخ           -

توجه داشته باشيد گاهی پيش می آید که کودک فعاليت مورد نظر را قبال انجام می داده است ولی حاال به دليل اینکه فعاليت پيشـرفته     -٥
آیا کودک چهـار دسـت و   "مثال اگر سوال شده است .ی را یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهد تر

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

ردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسيار اهميت دارد، تا اوال سن کودک از سـن مناسـب بـرای پاسـخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه        پر ک   -٦
پس پرسشنامه را به موقع تکميل فرمایيد و هر چه زودتر .نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود

  .تحویل گرفته اید ، برگردانيدبه محلی که از آن 

بهتر اسـت کـودک هنگـام    . پاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایيد، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید    -٧
  .تکميل پرسشنامه آماده بازی باشد 

منظور کسی است کـه در مـورد کـودک اطالعـات     .نماید  توجه کنيد که بایستی مشخص فرمایيد که چه کسی پرسشنامه را تکميل می   -٨
  .به این منظور نام و نسبت او با کودک را در قسمت باال در پرسشنامه بنویسيد. بيشتری دارد و او است که به سواالت پاسخ می دهد

امه را از آنجـا دریافـت کـرده ایـد ،     در صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکزی کـه پرسشـن     -٩
  .تماس بگيرید

  .ماه بعد از مرکز دریافت کرده، تکميل نمایيد ٢یاد آوری می کنيم که پرسشنامه بعدی را باید    -١٠



 

فعاليتهای زیر را شایدالزم باشد که شما .دهد،ممکن است که وی همکاری نکند در این سن وقتی از کودک می خواهيد تا کاری را انجام
اگر کودک توانایی انجام فعاليتی را .کند در صورت امکان این فعاليت را زمانی امتحان کنيد که کودک همکاری می. بار امتحان کنيد بيش از یک

 . را برای آن فعاليت بزنيد" بله" دارد ولی از انجام آن امتناع می کند،پاسخ
 .پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعاليت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید  پيش از             حيطه برقراری ارتباط

  هنوزنهگاهی بله  
زمانی که کودک چيزی را می خواهد، درخواست خود را با اشاره به آن بيان -١ 

می کند ؟
    --- 

اسباب بازی زمانی که از کودک خود می خواهيد تا به اتاق دیگر برود و یک -٢ 
یا شیء آشنا را پيدا کند، آیا این کار را انجام می دهد؟ برای مثال می پرسيد

".برو بالشت را بياور"یا"لباست را بيار بده به من"یا"توپت کجاست؟"،
    --- 

آیا کودک یک جمله دو کلمه ای را تقليد می کند؟برای مثال ،زمانی که یک  -٣ 
را می " این چيه؟"یا" آب بده"،"بابا رفت"،"مامان خورد"عبارت دو کلمه ای مثل

حتی اگر کلمات کودک به (گوید آیا کودک هر دو کلمه را برایتان تکرار می کند؟
).را عالمت بزنيد" بله"سختی قابل فهم هستند، پاسخ

    --- 

       هشت کلمه دیگر یا بيشتر از آن را " بابا"و " ماما"آیا کودک عالوه بر -٤ 
می گوید ؟

    --- 
پيشی را "زمانی که تصاویری را به کودک نشان می دهيد و می گویيد-۵ 

آبا بدون اینکه به تصاویر مورد نظر اشاره "هاپو کو؟"یامی پرسيد"نشون بده
نشان دادن یک تصویر صحيح (صحيح را نشان می دهد؟کنيد، کودک تصویر

).کافی است

    --- 

آیا کودک دو یا سه کلمه را که با یکدیگر مفاهيم خاصی را منتقل می -۶ 
در اینجا "(پيشی نيست"یا "مامان بيا اینجا"،"هاپو آمد"سازند، می گوید؟ مثل

صرفا به یک مفهوم که " این چيه؟"و "خيلی خب"،"بای بای "ترکيب های مثل
  ).اطالق می شوند، مد نظر نيستند

لطفا یک نمونه از کلماتی را که کودک در ترکيب با هم به کار می برد،
:بنویسيد

    --- 

---- جمع کل 

 

 .اید پيش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعاليت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده          حيطه حرکات درشت
  هنوزنهگاهی بله  
 آیا کودک برای برداشتن چيزی از روی زمين ،خم می شود یا چمباتمه   -١ 

سپس بدون هيچ گونه کمکی دوباره می ایستد؟. می زند
    --- 

 ---   آیا کودک برای حرکت کردن به جای چهار دست و پا ، راه می رود؟  -٢ 
 ---   رود و به ندرت زمين می خورد؟ آیا کودک به خوبی راه می -٣ 
کودک برای دست یافتن به چيزی که آن را می خواهد، از چيزهایی  یاآ  -۴ 

مثل صندلی ، چهارپایه یا تخت باال می رود ؟
    --- 

 چنين امری را (آیا اگر یک دست کودک را بگيرید از پله ها پایين می رود؟ -۵
می توانيد در جاهایی که دارای پلکان هستند،مثال در پارک در منزل مشاهده

).کنيد
    --- 

زمانی که به کودک نشان می دهيد که چگونه با پایش به یک توپ بزرگ  -٦
به سمت جلو یا رفتن به سمت توپ  ضربه بزند،آیا با حرکت دادن پای خود
اگر کودک پيش از این نيز خودش (سعی می کند تا به آن ضربه بزند؟
 ).را عالمت بزنيد" بله"به توپ ضربه می زده است ،پاسخ 

    --- 

---- جمع کل 
 



 
  

 .مشاهده یا تجربه کرده اید  پيش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعاليت را در مورد فرزندتان             حيطه حرکات ظریف
  هنوزنهگاهی بله  
آیا کودک توپ کوچکی را که در دست دارد، با حرکت دادن دستش به سمت   -١ 

را عالمت    "خير"اگر توپ را فقط پایين می اندازد، پاسخ (جلو، پرتاب می کند؟
 ).بزنيد

    --- 

مکعب یا اسباب بازی دیگر قرار آیا کودک یک مکعب یا اسباب بازی را بر روی  -٢ 
می توانيد از قرقره های نخ،جعبه های کوچک، یا اسباب بازی هایی که(می دهد؟

).سانتی متر است نيز استفاده کنيد ٢.۵اندازه آنها حدود
    --- 

می کند؟  آیا کودک با نوک مداد یا خودکار ،خط خطی   -٣ 

    --- 

اسباب بازی کوچک را خودش به تنهایی بر روی هم آیا کودک سه مکعب یا  -۴ 
می توانيد از قرقره های نخ،جعبه های کوچک، یا اسباب بازی (قرار می دهد؟

).سانتی متر است نيز استفاده کنيد ٢.۵هایی که اندازه آنها حدود 
    --- 

ممکن است که هر (آیا کودک صفحات کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند؟-۵ 
 ---     ).چند صفحه را با هم ورق بزند بار
آیا کودک معموال قاشق را صاف طوری که غذا از داخل آن نریزد به دهانش می -۶ 

برد؟
    --- 

---- جمع کل 
 

 .پيش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعاليت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید             حيطه حل مسئله
  هنوزنهگاهیبله  
اسباب بازی کوچک را داخل ظرفی مثل کاسه ) شش یا بيشتر (آیا کودک چند  -١ 

).می توانيد نحوه انجام این کار را به او نشان دهيد(یا جعبه می اندازد؟
   --- 

قاشق ،پس از اینکه به کودک نشان دادید که چگونه می توان با استفاده از یک  -٢ 
چوب یا یک وسيله مشابه دیگر،اسباب بازی کوچکی را یک تکه

که کمی دور است بدست آورد،آیا کودک سعی می کند تا
 ---    چنين کاری را انجام دهد؟

پس از اینکه چيزی به اندازه نخود یا لوبيا داخل یک بطری می افتد،آیا کودک  -٣ 
توانيد نحوه انجام این کار را بهمی (برای بيرون آوردن آن ،بطری را سر و ته می کند؟

در این مورد می توانيد از یک بطری پالستيکی یا شيشه شير . او نشان دهيد
).استفاده کنيد

   --- 

بدون اینکه ابتدا نحوه خط خطی کردن را به کودک نشان دهيد، زمانی که مداد -۴ 
یا خودکار رابه کودک می دهيد ،آیا او خط خطی می کند؟

   --- 
به پس از اینکه کودک می بيند که شما با مداد یا خودکار خطی از باالی کاغذ  -٥ 

طرف پایين رسم می کنيد،آیا با کشيدن خطی در هر جهت ،از شما تقليد می
به " بله"در اینجا خط خطی کردن مدنظر نيست و پاسخ (کند؟

 ---    .)آن تعلق نخواهد گرفت

پس از اینکه چيزی به اندازه نخود یا لوبيا داخل یک بطری کوچک شفاف می  -٦ 
نحوه انجام این کار را (افتد،آیا کودک برای بيرون آوردن آن بطری را سر و ته می کند؟

).به او نشان ندهيد
   --- 

---- جمع کل 
 



 
 
 

 .فعاليت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید پيش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر           اجتماعی-حيطه شخصی
  هنوزنهگاهیبله  
درحالی که به خودش در آینه نگاه می کند، آیا اسباب بازی را -١ 

 ---    به تصویر خودش تعارف می کند؟
آیا کودک در بازی با عروسک یا هر گونه حيوان پارچه ای ،آن   -٢ 

را بغل می کند ؟
   --- 

آیا برای جلب توجه شما یا در تالش برای نشان دادن چيزی ، -٣ 
 ---    دست یا لباس شما را می کشد؟

وقتی به کمک شما نياز دارد مثال برای کوک کردن یک اسباب -٤ 
بازی یا باز کردن کاغذ آب نبات یا بيسکویت به سراغ شما می

آید؟
   --- 

یا استکان آب می نوشد و آن را دوباره آیا خودش با فنجان  -۵ 
)حتی اگر کمی از آب بریزد(پایين می گذارد؟

   --- 
آیا کودک ادای کارهایی که انجام می دهيد،مثل پاک کردن  -۶ 

چيزی که ریخته،جارو کردن، شانه کردن موها و نماز خواندن را در
می آورد؟

   --- 

---- جمع کل 
 
 
 
موارد کلی

 خير بله  
  .به نظر شما آیا کودکتان خوب می شنود ؟ اگر نه توضيح دهيد -١ 
به نظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می زند ؟اگر نه -٢ 

. توضيح دهيد
  

  .؟اگر نه توضيح دهيد  آیا شما اکثرا آنچه که کودکتان می گوید، می فهميد -٣ 
مثل هم سن و ساالنش راه می رود ، می دود و ازبه نظر شما آیا کودکتان -۴ 

.وسایل باال می رود؟ اگر نه توضيح دهيد
  

آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضای خانواده -۵
.هر یک از والدین وجود دارد؟ اگر بله توضيح دهيد

    

شکلی دارد؟ اگر بله توضيح دهيدآیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بينایی م -۶ 
.

  

  .آیا در مورد کودک خود نگرانی خاصی دارید ؟اگر بله توضيح دهيد  -٧ 
 


