
  

 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 
 ASQپدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه    

 :به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد 

از ایـن موضـوع   . انجـام دهـد  پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن اسـت نتوانـد تمـام فعاليتهـای مـورد اشـاره در آن را          -١
 .متعجب یا ناراحت نشوید 

کـه عمـدتا مربـوط بـه سـخن گفـتن و شـنوایی        (بخـش برقـراری ارتبـاط    )١:(بخش اصـلی طراحـی شـده انـد      ۵سواالت برای هر سن در    -٢
مربوط به حرکـات دسـتها    که عمدتا(بخش حرکات ظریف )٣)(که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است(بخش حرکات درشت )٢)(است 

کـه عمـدتا مربـوط بـه     (اجتمـاعی  -بخـش شخصـی  ) ۵(و )که عمدتا مربـوط بـه درک مفـاهيم اسـت    (بخش حل مسئله )۴)(و انگشتان است
بخـش اصـلی وجـود دارد کـه سـواالت آن عمـومی        ۵هـم در پایـان   " بخـش کلـی  "یـک  ).رفتارهای فردی و رفتارهای اجتمـاعی کـودک اسـت   

 .هستند

پاسخ هر کدام از سواالت اگر شک دارید، حتما باید فعاليت مورد اشاره در آن سوال را با کودک خود امتحـان کنيـد و سـپس بـه     در مورد    -٣
 .سوال پاسخ دهيد 

توجـه داشـته باشـيد کـه بایسـتی فقـط یکـی از پاسـخ هـا          . دارد " هنوز نـه "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"و در بخش کلی ، پاسخ ها  عالمت زده شود

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

 .انجام فعاليت مورد نظر کرده است به معنی این است که کودک به تازگی شروع به" 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 کـودک فعاليـت مـورد نظـر را قـبال انجـام مـی داده اسـت ولـی حـاال بـه دليـل اینکـه فعاليـت                  -٥
آیـا کـودک   "مـثال اگـر سـوال شـده اسـت      .یاد گرفته است ، دیگر آن فعاليت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام ميدهـد  پيشرفته تری را 

را " بلـی "اگر کودک شما قبال چهار دست و پا می رفته ولی حاال راه مـی رود ،در ایـن صـورت بـازهم بایـد پاسـخ       "چهار دست و پا می رود ؟
 .عالمت بزنيد 

برگرداندن سریع پرسشنامه بسيار اهميت دارد، تا اوال سن کودک از سن مناسب برای پاسخ دادن بـه سـواالت پرسشـنامه     پر کردن و   -٦
پس پرسشنامه را به موقـع تکميـل فرمایيـد و هـر چـه      .نگذرد و ثانيا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود

 .گرفته اید ، برگردانيد زودتر به محلی که از آن تحویل

بهتر است کودک هنگام . 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 که در مورد کودک اطالعـات  .د توجه کنيد که بایستی مشخص فرمایيد که چه کسی پرسشنامه را تکميل می نمای   -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

دریافت کرده ایـد ،   دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکزی که پرسشنامه را از آنجادر صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ    -٩
 .تماس بگيرید

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



 

 .پيش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعاليت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید          حيطه حرکات درشت
  هنوزنهگاهیبله 
که کودک به پشت خوابيده است ، آیا پاهایش را تا حدی کهدرحالی-١

 ---   بتواند آنها را ببيند،باال می آورد؟
زمانی که کودک روی شکمش خوابيده است، آیا دستهایش را از  -٢

آرنج صاف کرده و سينه اش را کامال از کف زمين باال می آورد؟
  --- 

   آیا کودک از حالت خوابيده به پشت ، روی شکم غلت زده و-٣
دست هایش را از زیر تنه اش بيرون می کشد؟

  --- 
زمانی که کودک را روی زمين می نشانيد آیا از دست هایش به  -۴

اگر پيش از این خودش بدون تکيه (عنوان تکيه گاه استفاده می کند ؟
نشسته است، باید دادن به دست هایش، صاف می 

 )پاسخ بله را عالمت بزنيد
  --- 

اگر هر دو دست کودک را صرفا برای حفظ تعادل  -۵
وی بگيرید، آیا در حالی که ایستاده است، وزنش را

 روی پاهایش تحمل می کند؟

  --- 

آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و  -۶
 می آید؟زانوهایش، به حالت چهار دست و پا در

  --- 

----جمع کل 
 
 
 

 .که هر فعاليت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید پيش از پاسخ دادن مطمئن شوید             حيطه برقراری ارتباط
  هنوزنهگاهی بله 
 ---    آیا کودک جيغ می زند ؟ -١
زمانی که کودک با صدای خودش بازی ميکند ، آیا از خودش صداهای کلفت یا -٢

در می آورد؟ حلقی مانند قرقر یا خرخر را
   --- 

از دید کودک هستيد و او را صدا می کنيد، آیا به سمت شما  زمانی که خارج-٣
برمی گردد؟

   --- 
زمانی که صدای بلندی می آید، آیا کودک برمی گردد تا ببيند آن صدا از کجا-۴

آمد؟
   --- 

 ---   را از خودش در می آورد ؟" با"،"گا" "ا"آیا کودک صداهایی مانند -۵
که کودکتان از خودش در می آورد را تقليد کنيد، آیا آن صداها را اگر صداهایی -۶

 ---    بعد از شما تکرار می کند؟
----جمع کل 



 
 
 

 .پيش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعاليت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید             حيطه حرکات ظریف
  هنوزنهگاهیبله  
     هر گاه اسباب بازی را در مقابل کودک نگاه می دارید، آیا آن را-١

به آن نگاه می کند ، به دو طرف حرکت می دهد، یا برای می گيرد و
حدود یک دقيقه آن را در دهانش گذاشته و می جود ؟

  --- 

  آیا کودک هم زمان هر دو دستش را به سمت اسباب بازی دراز-٢
 ---   می کند و یا آن را می گيرد ؟

    آیا کودک دستش را به سمت چيزی به اندازه نخود یا لوبيا دراز  -٣ 
   اگر پيش از این نيز چيزی به اندازه آن (می کند و به آن دست می زند

 ).را عالمت بزنيد   "بله"بر می داشته ، پاسخ 
  --- 

آیا کودک اسباب بازی کوچکی را بر ميدارد ،و آن را-۴
نحوی که انگشتانش دور آن هستند، در کف دستش به 

 ---   نگاه می دارد؟

آیا کودک سعی می کند تا چيزی به اندازه نخود یا لوبيا را با حرکات-۵
چنگ بزند ) مطابق شکل (انگشت شست خود همراه سایر انگشتانش
اگرپيش از این نيز خودش (هر چند که ممکن است نتواند آن را بردارد؟

را عالمت بزنيد " بله"ه نخود یا لوبيا را بر می داشته پاسخ چيزی به انداز
.(   --- 

  آیا کودک بيشتر با یک دست شیء کوچک را  -۶ 
 ---   بر می دارد؟

----جمع کل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 .فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید پيش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعاليت را در مورد             حيطه حل مسئله
  هنوزنهگاهیبله  
زمانی که یک اسباب بازی مقابل کودک است ، آیا هر دو-١

دستش را به سمت آن دراز می کند؟
  --- 

زمانی که به پشت خوابيده است، آیا برای پيدا کردن اسباب  -٢ 
پيش از این  اگر(بازی ای که انداخته است سرش را می چرخاند؟
را عالمت " بله"نيز خودش اسباب بازی را بر می داشته پاسخ

).بزنيد

  --- 

زمانی که به پشت خوابيده است، آبا برای برداشتن اسباب-٣
   بازی که انداخته است در صورتی که بتواند آن را ببيند ، تالش

می کند ؟
  --- 

       آیا کودک در اغلب موارد اسباب بازی را-۴
 بر می دارد و به دهانش می برد؟

  --- 

آیا کودک اسباب بازی را از یک دست به  -٥ 
 ---   دست دیگرش می دهد؟

آیا کودک با کوبيدن یک اسباب بازی بر روی زمين یا ميز، بازی  -٦ 
  می کند؟

 

  --- 

----جمع کل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

.پيش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعاليت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید           اجتماعی-حيطه شخصی
  هنوزنهگاهیبله 
زمانی که کودک شما روبروی یک آینه  -١

بزرگ قرار می گيرد، آبا به خودش لبخند می
 ---   و غون می کند ؟زند یا با خودش غان 

آیا کودک در برخورد با افراد غریبه رفتاری متفاوت از رفتاری  -٢
واکنش در (که با شما و سایر افراد آشنا دارد، نشان می دهد؟

مقابل افراد غریبه ممکن است شامل خيره شدن، اخم کردن،
).کناره جویی یا گریه کردن باشد

  --- 

کودک به پشت خوابيدهدر حالی که -٣
 است،آیا با گرفتن پایش بازی می کند؟

  --- 

زمانی که کودک در مقابل آینه بزرگ  -۴
قرار می گيرد،آیا دستش را برای کشيدن یا

 زدن روی آینه دراز می کند ؟
  --- 

در حالی که کودک به پشت خوابيده ،-۵
 آیا پایش را به دهانش می برد؟

  --- 

آیا کودک برای گرفتن اسباب بازی ای که دور از دسترس-۶
او ممکن است برای گرفتن آن ، غلت (اوست تالش می کند؟

).بزند، روی شکم خود بچرخدیا چهار دست و پا برود
  --- 

----جمع کل 
 
 

موارد کلی
 خيربله 
به نظر شما آیا کودکتان خوب می شنود ؟ اگر نه توضيح-١

.دهيد
 

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

زمانی که به کودکتان کمک می کنيد تا در حالت ایستاده -٣
قرار گيرد ، آیا در اکثر مواقع روی کف پاهایش می ایستد ؟اگر

 .نه توضيح دهيد 
 

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

.توضيح دهيد
 

آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بينایی مشکلی دارد؟  -۵
  .اگر بله توضيح دهيد 

آیا در مورد کودک خود نگرانی خاصی دارید ؟اگر بله-۶
.توضيح دهيد

 

 


