
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل
 جنس :   نام خانوادگی کودک :    نام کودک : پ

                                 نام تکمیل کننده :   سن اصالح شده :....... ماه   تاریخ تولد :      /       /

 تلفن تماس تکمیل کننده :    تاریخ تکمیل :                  نسبت تکمیل کننده با کودک :

                          روستا:     شهرستان :     استان :

 شماره تلفن مرکز:    نام پرسشگر:     نام مرکز:

ماهگی 42  

به چند نکته مهم زیر توجه فرمایید  ASQکه امکان ارزیابی کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه ، اکنون  پدر و مادر گرامی

 اراحت نشوید .پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن است نتواند تمام فعالیت های مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجب یا ن-1  :

سن در   -2   شده اند : )   5سواالت برای  هر  صلی طراحی  ست ( )    1بخش ا شنوایی ا سخن گفتن و  شت ) که  2( بخش برقراری ارتباط ) که عمدتاً مربوط به  ( بخش حرکات در

حرکددات پدداهددا و بددازوهددا اسددددت ( )           بوط بدده  مر نگشددددتددان اسددددت (                        3عمدددتددًا  حرکددات دسددددت هددا و ا بوط بدده  مر عمدددتددًا  ی) )کدده  یر حرکددات  خش  ب  ) 

ست ( و )   (4)  سئله )که عمدتاً مربوط به درک مفاهیم  ا صی   5بخش  حل م شخ ست (.   –( بخش  اجتماعی )که عمدتاً مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک ا

 بخش اصلی وجود دارد که سواالت آن عمومی هستند. 5هم در پایان « بخش کلی » یک 

 آن سوال را با کودک خود امتحان کنید و سپس به سوال پاسخ دهید .  رحتماً باید فعالیت مورد اشاره د شک دارید ،مورد پاسخ هر کدام از سواالت اگر در -3  

،  «کلی  بخش» ود . و در دددددارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها  عالمت زده ش     « هنوز نه » و « گاهی » ، « بلی » بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ      5در -4  

 است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .« خیر » یا « بله » پاسخ ها 

 فعالیت مورد نظر را انجام دهد . است  به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر« بلی » پاسخ  -

 مورد نظر کرده است . به معنی این است که کودک به تازگی شروع  به انجام فعالیت« گاهی  » پاسخ  -

 به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است .« هنوز نه  » پاسخ  -

آن دیگر ته اسددت،رفته تری را یاد گرفتوجه داشددته باشددید گاهی پیش می آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبالً انجام می داده اسددت ولی حاال به دلیل اینکه فعالیت پیشدد -5  

ست       شده ا سوال  ست و پا  می رود ؟  » فعالیت قبلی را انجام نمی دهد  یا بندرت انجام می دهد . مثالً اگر  ست و پا می رفته    « آیا کودک چهار د شما قبال ً چهار د اگر کودک 

 را عالمت بزنید .« بلی » ولی حاال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 

شنامه نگذرد و ثانیاً                     پر کردن و بر-6   س سواالت پر سخ دادن به  سب برای پا سن منا سن کودک از  سیار اهمیت دارد ، تا اواًل   شنامه ب س سریع پر صورت  گرداندن  وجود  در 

 ردانید .ویل گرفته اید ، بر گتکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلی که از آن تح انجام شود. پس پرسشنامه را به موقع  تکامل او اقدام به موقع رکوچکترین اشکال د

ست کودک هنگام تک         -7   شما و هم کودکتان از آن لذت ببرید . بهتر ا شنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم  س سواالت پر سخ به  س پا شنامه آماده بازی  میل پر

 باشد .

ه سواالت  کودک اطالعات بیشتری دارد و او است که ب  ی نماید. منظور کسی است که در مورد   کسی پرسشنامه  را تکمیل م   که بایستی مشخص فرمایید که چه   توجه کنید -8  

 در پرسشنامه بنویسید . باالپاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودک را در قسمت 

 تماس بگیرید . شنامه را از آنجا دریافت کرده اید،ی که پرسدر صورت بروز هر گونه مشکل در پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه با شماره تلفن مرکز-9  

 



 

  هنوز نه گاهی بله 

ورد نظر آیا بدون اینکه به تصاویر م  "هاپو کو ؟  "یا   "پیشی را نشون بده     "زمانی که تصاویری را به کودک نشان می دهید و  می گویید     -1

 را نشان می دهد ؟ ) نشان دادن یک تصویر کافی است (.اشاره کنید ، کودک تصویر صحیح 

   ____ 

 "ت بابا رف "،  "مامان خورد  "آیا کودک یک جمله دو کلمه ای را تقلید می کند ؟ برای مثال ، زمانی که یک عبارت دو کلمه ای ، مثل  -2

برایتان تکرار می کند ؟) حتی اگر کلمات کودک به سختی قابل فهم را می گویید آیا کودک هر دو کلمه را  "این چیه ؟  "یا   "آب بده  "

 را عالمت بزنید(. "بله  "هستند ، پاسخ 

   ____ 

 اگرازهیچگونه اشاره یا حرکتی درحین ارائه دستوراستفاده نکنید،آیا کودک می تواندحداقل سه موردازدستورهای مشابه زیر را انجام دهد؟-3

 «یک حوله برایم بیاور» ج ( «                         در  را بیند » ب( «                     روی میز بگذاراسباب بازی را »ال)( 

 «کتابت را بردار » و ( «                        دستم را بگیر » ه ( «                                          لباست را پیدا کن » د( 

   ____ 

تصاویر  آیا حداقل یک تصویر از آن "این چیه ؟ "به تصویر یک توپ ) گربه ، لیوان ، کاله ، غیره ( اشاره کنید و از کودک بپرسید ، اگر  -4

 را بطور صحیح نام می برد ؟

   ____ 

 "،  "مامان بیا اینجا  "،  "هاپو آمد  "آیا کودک دو یا سه کلمه راکه با یکدیگر مفهوم یک جمله  را منتقل می سازند ، می گوید ؟ مثل  -5

که صرفاً به یک مفهوم اطالق می شوند ، مد نظر نیستند  "خیلی خب  "،  "بای بای  ") دراینجا ترکیب  هایی از کلمات مثل  "پیشی نیست 

 (لطفاً یک نمونه از کلماتی را که کودک در ترکیب با هم بکار می برد ، بنویسید :

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

   ____ 

 ____    را بطور صحیح بکار می برد ؟ "تو ) شما (  "،  "مال من  "، "من  "،  "منه  "آیا کودک حداقل دو مورد از کلماتی مثل  -6

 ____جمع کل         

  هنوز نه گاهی بله 

جاهایی که دارای پلکان هستند ، مثالً در پارک آیا اگر یک دست کودک را بگیرید از پله ها پایین می رود؟ چنین امری را می توانید در -1

 یا در منزل مشاهده  کنید (.

   ____ 

 زمانی که به کودک  نشان می دهید که چگونه با پایش به یک توپ بزرگ ضربه بزند ، آیا با حرکت دادن پای  -2

 کودک پیش از اینخود به سمت جلو یا رفتن بهسمت توپ سعی می کند تا به آن ضربه بزند ؟ ) اگر 

 را عالمت بزنید(. "بله  "نیز خددودش به توپ ضربه می زده است ، پاسخ 

   ____ 

 آیا کودک خدودش به تنهایی حداقل از دو پله باال یا پاییددن می رود؟ چنین امددری را می توانید در جاهایی-3

را  "له ب "که دارای پلکان هستند ، مثالً در پارک در منزل مشاهده کنید .) حتی اگر کودک دستش را به دیوار یانرده می گیرد ، پاسخ  

 عالمت بزنید (.

   ____ 

 آیا کودک  نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد کند یا بیفتد دویدنش را متوق) سازد؟  -4

 

 
 

  ____ 

 ____    آیا کودک جفت پا می پرد ؟ -5

 ____    آیا کودک بدون اینکه به چیزی یا جایی تکیه دهد ، میتواند  با پرت کردن پایش به سمت جلو ، به توپ ضربه بزند ؟  -6

 ____ جمع کل    

ید که کودک امتحان کنبیش از یک بار امتحان کنید . در صورت امکان این فعالیت را زمانی در این سن وقتی از کودک می خواهید تا کاری را انجام دهد ، ممکن است که وی همکاری نکند . شاید الزم باشد که شما فعالیت های زیر را   

 را برای آن فعالیت بزنید . "بله  "همکاری می کند . اگر کودک توانایی انجام فعالیتی را دارد ولی از انجام آن امتناع می کند ، پاسخ 

 فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.هر فعالیت را درمورد  شوید کهپیش از پاسخ دادن مطمئن   برقراری ارتباط حیطه   

 

 فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.هر فعالیت را درمورد  پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که     حیطه حرکات درشت



 

 

  هنوز نه گاهی بله 

 ____    آیا کودک معموالً قاشق را صاف طوری که غذا از داخل آن نریزد ، به دهانش می برد ؟   -1

 ____    آیا کودک صفحات کتاب را خودش به تنهایی ورق می زند ؟) ممکن است که هربار چند صفحه را باهم ورق بزند (.        -2

آیا کودک در تالش برای چرخاندن دستگیره در ، کوک کردن اسباب بازی ها ، چرخاندن در چیزی ، یا پیچاندن در شیشه ی مربا برای  -3

 باز و بسته کردن آن ، از حرکت چرخشی دستش استفاده می کند ؟ 

   ____ 

 ____    آیا کودک کلید چراغ را روشن و خاموش می کند ؟  -4

آیا کودک هفت  مکعب یا اسباب بازی کوچک را خودش به تنهایی بر روی هم قرار می دهد ؟)می توانید از قرقره های نخ ، جعبه های  -5

 سانتی متر است نیز استفاده کنید (.   5/2کوچک ، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها حدود 

   ____ 

 ____    یا سوراخ بند کفش رد می کند ؟ آیا کودک بند کفش را از میان یک مهره -6

 

 

 

  

 _____جمع کل       

  هنوز نه گاهی بله 

باالی کاغذ به طرف پایین رسم می کنید ، آیا با کشیدن خطی در هر پس از اینکه کودک می بیند که شما با مداد یا خودکار خطی از  -1

 (به آن تعلق نخواهد گرفت. "بله  "جهت ، از شما تقلید می کند ؟ ) در اینجا خط خطی کردن مد نظر نیست و پاسخ 

   

 

   ____ 

بدون اینکه نحوه انجام کار را نشان دهید آیا کودک برای بیدرون انداختدن چیزی به اندازه نخود یا لوبیا از داخل یک بطری شفاف  -2

 کوچک ، بطری را بطور هدفمند سر و ته می کند ؟) می توانید  از بطری نوشابه یا شیشه شیر کودک استفاده کنید(.            

   ____ 

کودک وانمود می کنددد که اشیاء چیددزهای دیگری هستنددد ؟ برای مثال ، آیا کودک یک  فنجان را روی گوشش گرفته و وانمود آیا  -3

می کند که یک تلفن است ؟ آیا یک جعبه را روی سرش گذاشته و وانمود می کند که یک کاله است ؟ آیا از یک مکعب  یا اسباب بازی 

 کند ؟ برای هم زدن غذا استفاده می

   ____ 

د ، هآیا کودک اشیاء را سر جایشان می گذارد ؟برای مثال ،آیا می داند که باید اسباب بازی ها را داخل سبد  یا قفسه اسباب بازی  ها قرار د-4

 پتو را روی تخت بیاندازد ، و بشقاب ها را به آشپزخانه ببرد؟

   ____ 

ستش   -5 صندلی ، چهار پایه ، یا جعبه ای را پیدا کرده و بر روی      اگر کودک چیزی را بخواهد که د سیدن به آن  سد ، آیا برای ر به آن نمی ر

 آن می ایستد؟

   ____ 

در حالی که کودک می بیند  چگونه چهار شیء  مثل مکعب را در یک ردی) پشت سر هم قرار می دهید ، آیا این کار را تقلید کرده و  -6

 حداقل دو مکعب را کنار یکدیگر قرار می دهد ؟) می توانید از قرقره های نخ ، جعبه های کوچک ، یا 

 سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید (.

   ____ 

  

 فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر         حیطه حرکات ظریف

 

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  حیطه حل مسئله 

 



 

 

 

 خیر  ه بل 

   .......................................................................بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید..........................................................................-1

   ............................................آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش حرف می زند  ؟ اگر نه توضیح دهید...............................................................به نظر شما -2

آیا شما اکثراً آنچه راکه کودکتان می گوید ، می فهمید ؟ اگر نه توضیح دهید -3

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

  

شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش راه می رود ، می دود و از وسایل باال می رود  ؟ اگر نه توضیح دهید به نظر  -4

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

  

آیا سابقه ناشنوایی  و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضای خانواده ی هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگر بله توضیح دهید -5

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

  

   ...........................................................نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله  توضیح دهید.............................................................آیا به  -6

  ........دهید.........................................................................................................................آیا در مورد کودک خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح  -7

 

 

  
 

 

 

 

  هنوز نه گاهی بله 

 ____    آیا  خودش با فنجان یا استکان آب می نوشد و آن را دوباره پایین می گذارد؟ ) حتی اگر کمی از آب بریزد (. -1

آیا کودک ادای کارهایی که انجام می دهید ، مثل پاک کردن چیزی که ریخته است ، جارو کردن ، شانه کردن موها ، نماز خواندن را در  -2

   می آورد ؟         

   ____ 

 ____    آیا کودک با چنگال غذا می خورد؟   -3

بازی می کند ،آیا وانمود می کند تکانش می دهد ، غذایش می دهد ، پوشکش را وقتی کودک با عروسک یا هر حیوان پارچه ای دیگر     -4

 عوض می کند ، در رختخوابش می گذارد ؟

   ____ 

آیا اسباب بازی هایی مانند گاری ، کالسکه یا کامیون کوچک را هل می دهد و آنها را دور وسایل مختل) می راند و اگر اسباب بازی اش  -5

 عقب بیرون  می کشد؟ –را به گو شه ای برد که امکان دور زدن نبود ، آن را از آنجا عقب 

   ____ 

ید : به جای اینکه بگو "من آب می خوام   "استفاده می کند ؟ برای مثال ،   "به من    "و  "مرا   "،   "من  "آیا بیشتر مواقع برای نامیدن از   -6

 ."مریم آب می خواد "

   ____ 

 ____       جمع کل  

 پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را درمورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید.  اجتماعی –حیطه  شخصی 

 

  ـلیــوارد کـــــم  


