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ﻧﺎم ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ:
ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ:
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ  ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﮫﻢ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ASQﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ :
 -١ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ طﻮری طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره در آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻌﺠﺐ
ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ .
 -٢ﺳﻮاﻻت ﺑﺮای ھﺮ ﺳـﻦ در  ۵ﺑﺨـﺶ اﺻـﻠﯽ طﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ (١):ﺑﺨـﺶ ﺑﺮﻗـﺮاری ارﺗﺒـﺎط )ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺘﻦ و ﺷـﻨﻮاﯾﯽ
اﺳﺖ ()(٢ﺑﺨﺶ ﺣﺮﮐﺎت درﺷﺖ )ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎھﺎ و ﺑﺎزوھﺎ اﺳﺖ()(٣ﺑﺨﺶ ﺣﺮﮐﺎت ظﺮﯾﻒ )ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت دﺳـﺘﮫﺎ و
اﻧﮕﺸﺘﺎن اﺳﺖ()(۴ﺑﺨﺶ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ) ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درک ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﺖ(و ) (۵ﺑﺨﺶ ﺷﺨﺼﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی
ﻓﺮدی و رﻓﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدک اﺳﺖ(.ﯾﮏ "ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ" ھﻢ در ﭘﺎﯾﺎن  ۵ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت آن ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٣در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ھﺮ ﮐﺪام از ﺳﻮاﻻت اﮔﺮ ﺷﮏ دارﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره در آن ﺳـﻮال را ﺑـﺎ ﮐـﻮدک ﺧـﻮد اﻣﺘﺤـﺎن ﮐﻨﯿـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ
ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ .
 -٤در  ۵ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ  ،ھﺮ ﺳﻮال ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ "ﺑﻠﯽ""،ﮔﺎھﯽ"و " ھﻨﻮز ﻧﻪ" دارد  .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﻋﻼﻣـﺖ
زده ﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ  ،ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ "ﺑﻠﯽ" ﯾﺎ "ﺧﯿﺮ" اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .
 ﭘﺎﺳﺦ "ﺑﻠﯽ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم دھﺪ.ﭘﺎﺳﺦ " ﮔﺎھﯽ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ

-

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

 -٥ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺮی را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،دﯾﮕﺮ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺪرت اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺳﻮال ﺷﺪه اﺳﺖ "آﯾﺎ ﮐﻮدک ﭼﮫـﺎر دﺳـﺖ و
ﭘﺎ ﻣﯽ رود ؟"اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﭼﮫﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ راه ﻣﯽ رود ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎزھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ "ﺑﻠﯽ" را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ .
 -٦ﭘﺮ ﮐﺮدن و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ دارد ،ﺗﺎ اوﻻ ﺳﻦ ﮐـﻮدک از ﺳـﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﭘﺎﺳـﺦ دادن ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺬرد و ﺛﺎﻧﯿﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل در ﺗﮑﺎﻣﻞ او اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﭘﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ
ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ  ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
 -٧ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ ھﻢ ﺷﻤﺎ وھﻢ ﮐﻮدﮐﺘﺎن از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ  .ﺑﮫﺘﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻮدک ھﻨﮕـﺎم
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎده ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ .
 -٨ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣـﻮرد ﮐـﻮدک اطﻼﻋـﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎم و ﻧﺴﺒﺖ او ﺑﺎ ﮐﻮدک را در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 -٩در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را از آﻧﺠـﺎ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﺮده اﯾـﺪ ،
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 -١٠ﯾﺎد آوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﺎﯾﺪ ٢ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮐﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ .
ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﺑﻠﻪ ﮔﺎھﯽ ھﻨﻮزﻧﻪ

 
-- -١آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺻﺪاھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ا" "ﮔﺎ" "،ﺑﺎ" را از ﺧﻮدش در ﻣﯽ آورد؟
ﺑﻌﺪ
را
ﺻﺪاھﺎ
-٢اﮔﺮ ﺻﺪاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن از ﺧﻮدش در آورد  ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ آن

 
--از ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
-٣آﯾﺎ ﮐﻮدک دو ﺻﺪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ"ﺑﺎﺑﺎ""،ﻗﺎﻗﺎ"ﯾﺎ "دادا" را از ﺧﻮدش در

ﻣﯽ آورد؟)ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺻﺪاھﺎ را ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن ﯾﮏ ﺷﯽء ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﺑﮑﺎر  
--ﻧﺒﺮد (.
 -۴اﮔﺮ از ﮐﻮدک ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ دﺳﺘﯽ ﮐﺮدن  ،ﺑﺎی

 
--ﺑﺎی ﮐﺮدن ،ﺳﺮﺳﺮی ﮐﺮدن و داﻟﯽ ﮐﺮدن( را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،آﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﺑﺎزی ھﺎ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن آن را ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ  ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ؟
 -۵آﯾﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از اﺷﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ

 
--"ﺑﯿﺎ اﯾﻨﺠﺎ" "،اوﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه" ﯾﺎ "اوﻧﻮ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬار" را اﻧﺠﺎم دھﺪ؟)ﻣﻨﻈﻮر از
اوﻧﻮ ھﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
 -۶آﯾﺎ ﮐﻮدک ﻋﻼوه ﺑﺮ "ﻣﺎﻣﺎ"و "ﺑﺎﺑﺎ" ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟)ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎرت

اﺳﺖ از ﺻﺪاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ھﻤﻮاره ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای اطﻼق ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ  
--ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل "دادا" ﺑﺮای "داداش"(.
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ----

ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ .
ﺣﯿﻄﻪ ﺣﺮﮐﺎت درﺷﺖ
ﺑﻠﻪ ﮔﺎھﯽ ھﻨﻮزﻧﻪ
 -١اﮔﺮ ھﺮ دو دﺳﺖ ﮐﻮدک را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل وی
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،آﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،وزﻧﺶ را روی
ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟



---

 -٢آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺑﺪون ﮐﻤﮏ دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺎف ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ؟


 -٣زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﻧﺰدﯾﮏ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﻪ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ،ﻧﺮده ﺗﺨﺘﺶ ﯾﺎ
ﭘﺸﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ دادن
ﺳﯿﻨﻪ اش ﺑﻪ آن وﺳﯿﻠﻪ  ،ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﺶ  ،ﺧﻮدش را در
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد؟











---

---

 -۴در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻮدک دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﻪ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺮده
ﺗﺨﺘﺶ ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺖ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻢ ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی را
از زﻣﯿﻦ ﺑﺮدارد و دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؟

 -۵در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﻪ،ﻧﺮده ﺗﺨﺘﺶ،ﯾﺎ
ﭘﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل )ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ(ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽ آورد؟
 -۶آﯾﺎ ﮐﻮدک در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﻪ
،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺮده ﺗﺨﺘﺶ،ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﻣﺘﺪاد آﻧﮫﺎ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ؟







---







---







--ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ----

ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ .
ﺣﯿﻄﻪ ﺣﺮﮐﺎت ظﺮﯾﻒ
ﺑﻠﻪ ﮔﺎھﯽ ھﻨﻮزﻧﻪ
-١آﯾﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﯾﮏ دﺳﺘﯽ
ﺑﺮﻣﯽ دارد؟



-- -٢آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺨﻮد ﯾﺎ ﻟﻮﺑﯿﺎ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ( ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﺪ ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮدارد؟)اﮔﺮﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮدش ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺨﻮد ﯾﺎ ﻟﻮﺑﯿﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺘﻪ
ﭘﺎﺳﺦ "ﺑﻠﻪ" را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ (.

 -٣آﯾﺎ ﮐﻮدک اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﺴﺖ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮﻣﯽ دارد؟)ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ
ﮐﻮدک و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ (.

 -۴آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺗﻼش  ،ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺦ ﯾﺎ رﯾﺴﻤﺎن
را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽ دارد؟)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻧﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی وﺻﻞ اﺳﺖ (.
 -۵آﯾﺎ ﮐﻮدک ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺨﻮد ﯾﺎ ﻟﻮﺑﯿﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﻧﻮک
ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽ دارد؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺷﯽء روی آن اﺳﺖ  ،ﺗﮑﯿﻪ دھﺪ(.

 -۶آﯾﺎ ﮐﻮدک اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﯿﻨﺪازد  ،روی زﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺶ را از روی آن ﺑﺮﻣﯽ دارد؟



















---

---

---







---







--ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ----

ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ .
ﺣﯿﻄﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻠﻪ ﮔﺎھﯽ ھﻨﻮزﻧﻪ
 -١آﯾﺎ ﮐﻮدک اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی را از ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮش



--ﻣﯽ دھﺪ؟
 -٢آﯾﺎ ﮐﻮدک دو اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺎ ھﺮ دﺳﺘﺶ ﯾﮑﯽ
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،و آﻧﮫﺎ را ﺣﺪود ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد؟


 -٣زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﯾﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی را در دﺳﺘﺶ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ دارد ،آﯾﺎ آن را ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻗﺮار
دارد ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ ؟

 -۴در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ھﺮ دﺳﺘﺶ ﯾﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﮐﻮﭼﮏ دارد،آﯾﺎ آن دو اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزی را ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ)ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ دﺳﺘﯽ ﮐﺮدن(؟
 -٥آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺨﻮد ﯾﺎ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﻄﺮی ﺷﻔﺎﻓﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻄﺮی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ( اﺳﺖ ،دھﺎن ﻣﯽ زﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن را
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد؟
 -٦آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﯾﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﯿﺰ ،ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟





---







---







---







---







--ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ----

ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ .
ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻠﻪ ﮔﺎھﯽ ھﻨﻮزﻧﻪ
 -١در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ،آﯾﺎ ﺑﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

-٢آﯾﺎ ﮐﻮدک از اﺳﺘﮑﺎن ﯾﺎ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
اﯾﺪ،آب،آب ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ھﺮ ﻣﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺪ ؟
 -٣آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ را ﺑﺨﻮرد ؟
 -٤زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزی اش را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﺪ ،آﯾﺎ ﮐﻮدک آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ دراز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪھﺪ)اﮔﺮ ھﻢ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی اش را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ دھﺪ ﭘﺎﺳﺦ "ﺑﻠﻪ" را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ(.
 -۵زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﺶ را ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ دﺳﺘﺶ در ﺣﻠﻘﻪ آﺳﺘﯿﻦ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد آﯾﺎ آن را ﺑﻪ داﺧﻞ آﺳﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ؟
 -۶زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزی اش را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﺪ  ،آﯾﺎ آن را در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد؟







---







---







---







---







---







--ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ----

ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ
-١ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ .
 -٢آﯾﺎ ﮐﻮدک از دو دﺳﺖ ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ.
 -٣زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  ،آﯾﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ روی ﮐﻒ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ ؟اﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ .
 -۴آﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﻮاﯾﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ وﺟﻮد دارد ؟ اﮔﺮ ﺑﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ .
 -۵آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ  ،ﮐﻮدﮐﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد؟ اﮔﺮ ﺑﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ
.
 -۶آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﺪ ؟اﮔﺮ ﺑﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ .

ﺑﻠﻪ



ﺧﯿﺮ



















