
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A.S.Q          پرسشنامه سنین و مراحل ماهگی 72
 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:

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

 توجه فرمایید :

ادت پرسشششششنامه  وری  رادی شششده اسششت که کودک ممکن اسششت نتواند تمام فمالیت های مورد اشششاره در آن را ان ام دهد . از این مو ششو  متم   یا نار-1   

 نشوید .

شنوایی است ( )    1بخش اصلی  رادی شده اند : )   5سواالت برای  هر سن در   -2    ( بخش درکات 2( بخش برقراری ارتباط ) که عمدتاً مربوط به سخن گفتن و 

بازوها اسشششت ( )               ها و  پا به درکات  تان اسشششت (               3درششششت ) که عمدتًا مربوط  ها و انگشششش به درکات دسشششت   ( بخش درکات ظریف )که عمدتًا مربوط 

اجتماعی )که عمدتاً مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی  –( بخش شششخ ششی  5بخش  دل مسششهله )که عمدتاً مربوط به درک مفاهیم  اسششت ( و )  (4)

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

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

» ود . و در ششششدارد . 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 تو یح کوتاهی در پاسخ به سواالت نوشته شود .« خیر » یا « بله » ، پاسخ ها  «کلی بخش 

 فمالیت مورد نظر را ان ام دهد . است  به ممنی این است که کودک در دال دا ر قادر« بلی » پاسخ  -

 مورد نظر کرده است . به ممنی این است که کودک به تازگی شرو   به ان ام فمالیت« گاهی  » پاسخ  -

 به ممنی این است که کودک هنوز شرو  به فمالیت مورد نظر نکرده است .« هنوز نه  » پاسخ  -

ری را یاد گرفته رفته تتوجه داششششته باششششید گاهی پیش می آید که کودک فمالیت مورد نظر را قبالً ان ام می داده اسشششت ولی داال به دلیل اینکه فمالیت پیشششش-5   

ست،  ست      دیگر ا شده ا سوال  ست و پا  می رود ؟  » آن فمالیت قبلی را ان ام نمی دهد  یا بندرت ان ام می دهد . مثالً اگر  شما  « آیا کودک چهار د اگر کودک 

 را عالمت بزنید .« بلی » قبال ً چهار دست و پا می رفته ولی داال دیگر راه می رود ، در این صورت باز هم باید پاسخ 

ر صورت  د گرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد ، تا اوالً  سن کودک از سن مناس  برای پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه نگذرد و ثانیًا            پر کردن و بر-6   

یل گرفته اید ، بر وتکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلی که از آن تح ان ام شود. پس پرسشنامه را به موقع     تکامل او اقدام به موقع روجود کوچکترین اشکال د 

 گردانید .

یل پرسشنامه   مپاسخ به سواالت پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایید ، تا هم شما و هم کودکتان از آن لذت ببرید . بهتر است کودک هنگام تک       -7   

 آماده بازی باشد .

ارد و او است  کودک ا العات بیشتری د 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 . باالکه به سواالت پاسخ می دهد . به این منظور نام و نسبت او با کودک را در قسمت 

 یرید .تماس بگ شنامه را از آن ا 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 

 اگرازهیچگونه اشاره یا درکتی دردین ارائه دستوراستفاده نکنید،آیا کودک می توانددداقل سه موردازدستورهای مشابه زیر را ان ام دهد؟ -1

 «یک دوله برایم بیاور» ج ( «                            در  را بیند » ب( «                            روی میز بگذار اسباب بازی را»الف( 

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

   ____ 

ت اویر  آیا دداقل یک ت ویر از آن "این چیه ؟ "اگر به ت ویر یک توپ ) گربه ، لیوان ، کاله ، غیره ( اشاره کنید و از کودک بپرسید ،  -2

 را بطور صحیح نام می برد ؟

   ____ 

ها و غیره ، اشاره کند ، آیا دداقل  هفت عضو بدن را بطور صحیح زمانی که از کودک می خواهید تا به بینی ، چشم ها ، مو ، پاها ، گوش -3

 نشان می دهد؟) در ان ام این کار او می تواند به اعضای بدن خودش ، شما یا یک عروسک اشاره کند (.

   ____ 

 ____    بطور صحیح بکار می برد ؟را  "تو ) شما (  "،  "مال من  "، "من  "،  "منه  "آیا کودک دداقل دو مورد از کلماتی مثل  -4

 آیا کودک  جمالتی که شامل سه  یا چهارکلمه هستند بکار می برد ، می گوید ؟ لطفاً یک نمونه از این جمالت را بنویسید : -5

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

   ____ 

  "لی بگذار کتاب را زیر صند "و  "کفش را روی میز بگذار  "بدون اینکه از هر گونه اشاره یا درکتی استفاده کنید ، به کودک بگویید  -6

 آیا کودک هر دو دستور را بطور صحیح ان ام می دهد ؟

   ____ 

 ____جمع کل         

  هنوز نه گاهی بله 

 آیا کودک خودش به تنهایی دداقل از دو پله باال یا پایین می رود؟-1

 چنین امری را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستنشد ، مثالً در پارک در منزل مشاهده کنید .) دتی اگر  

 را عالمت بزنید (. "بله  "کودک دستش را به دیوار یا نرده می گیرد ، پاسخ 

   ____ 

 ____    ؟کند یا بیفتد دویدنش را متوقف سازدآیا کودک  نسبتاً خوب می دود و می تواند بدون اینکه به چیزی برخورد  -2

 آیا کودک جفت پا می پرد ؟  -3

 

   ____ 

 آیا کودک بدون اینکه به چیزی یا جایی تکیه دهد ، می تواند  با پرت کردن پایش به سمت جلو ، به توپ  ربه می زند ؟   -4

 

 

 
 

  ____ 

 سانتی متر به جلو بپرد ؟ 8ددود آیا کودک می تواند جفت پا دداقل -5

 

   ____ 

 آیا کششودک با گذاشتششن یک پا روی هر پشله ، از پلکان باال مشی رود ؟ -6

شکن      شدی است ( . مم ش است که کودک دستش را به نرده یا دیوار   ) پای چپ روی یک پله است و پای راست روی پله بم

 بگیرد .) چنین امری را می توانید در جاهایی که دارای پلکان هستند ، مثالً در پارک ، یا در منزل مشاهده کنید (.  

   ____ 

 ____     جمع کل 

بیش از یک بار امتحان کنید . در صششورت امکان این فمالیت را در این سششن وقتی از کودک می خواهید تا کاری را ان ام دهد ، ممکن اسششت که وی همکاری نکند . شششاید الزم باشششد که شششما فمالیت های زیر را 

 .را برای آن فمالیت بزنید  "بله  "دارد ولی از ان ام آن امتنا  می کند ، پاسخ  زمانی امتحان کنید که کودک همکاری می کند . اگر کودک توانایی ان ام فمالیتی را

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

 

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



 

 

 

 

  هنوز نه گاهی بله 

آیا کودک در تالش برای چرخاندن دستگیره در ، کوک کردن اسباب بازی ها ، چرخاندن در چیزی ، یا پیچاندن در شیشه ی مربا برای   -1
 باز و بسته کردن آن ، از درکت چرخشی دستش استفاده می کند ؟      

   ____ 

 ____    آیا کودک کلید چراغ را روشن و خاموش می کند ؟          -2

 پس از اینکه کودک می بیند که شما با مششداد یا خشودکار خطی  از-3
 باالی کاغذ به  رف پایین رسم می کنیشد ، از او بخواهید ، خطی مثل 
 خط شما رسم کند .کودک نباید خط خودش را روی خط شما بکشد .  

 آیا اوبا کشیدن  یک خط در جهت عمودی ، ازکار شما تقلید می کند ؟ 

   ____ 

آیا کودک هفت  مکم  یا اسباب بازی کوچک را خودش به تنهایی بر روی هم قرار می دهد ؟)می توانید از قرقره های نخ ، جمبه های    -4
 سانتی متر است نیز استفاده کنید (.   5/2کوچک ، یا اسباب بازی هایی که اندازه آنها ددود 

   ____ 

 از میان یک مهره یا سوراخ بند کفش رد می کند ؟آیا کودک بند کفش را -5
 
 

   ____ 

 پس از اینکه کودک می بیند که خطی را از یک  رف کاغذ به  رف دیگر آن رسم -6
 می کنید ، از او بخواهید خطی مثل خط شما رسم کند . کودک نباید خط خودش را روی 
 خط شما بکشد . آیا او با کشیدن یک خط در جهت افقی ، از کار شما تقلید می کند ؟ 

   ____ 

 _____     جمع کل  

  هنوز نه گاهی بله 

شد ؟ برای مثال ، آیا کودک یک  فن ان را روی گوشش گرفته و وانمود            -1 ش ش شزهای دیگری هستن ش آیا کودک وانمود می کند که اشیاء چی

سباب بازی           ست ؟ آیا از یک مکم   یا ا شته و وانمود م یکند که یک کاله ا سرش گذا ست ؟ آیا یک جمبه را روی  می کند که یک تلفن ا

 فاده می کند ؟              برای هم زدن غذا است

   ____ 

آیا کودک اشیششششاء را سر جایشان می گذارد ؟برای مثال ،آیا می داند که باید اسباب بازی ها را داخل سبد  یا قفسه اسباب بازی  ها قرار             -2

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

   ____ 

؟) اسشششم کودک را بکارببرید (.آیا کودک به ت شششویر خودش در آینه  "...... کو "از او بپرسشششید  ،زمانی که کودک در آینه نگاه می کند  -3

 اشاره می کند ؟

   ____ 

سیدن به آ      -4 سد ، آِیا برای ر ستش به آن نمی ر وی را پیدا کرده و بر رصندلی ، چهار پایه ، یا جمبه ای  » اگر کودک چیزی را بخواهد که د

 آن می ایستد؟

   ____ 

قرار می دهید ، آیا این کار را تقلید کرده و  در دالی که کودک می بیند  چگونه چهار شششی  مثل مکم  را در یک ردیف پشششت سششر هم  -5

 دداقل دو مکم  را کنار یکدیگر قرار می دهد ؟

 یا سایر اسباب بازی ها نیز استفاده کنید (.) می توانید از قرقره های نخ ، جمبه های کوچک ، 

   ____ 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 خیر   بله 

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

   دهید.............................................................................................................بنظر شما آیا کودکتان مثل هم سن و ساالنش درف می زند  ؟ اگر نه تو یح -2

   دهید....................................................................................................................آیا شما اکثراً آنچه را که کودکتان می گوید ، می فهمید ؟ اگر نه تو یح -3

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

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

  

   ه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضای خانواده هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگر بله تو یح دهید آیا سابق -5

 

 آیا کودک در پاسخ کلمه ای را می گوید ، که  "این چیه ؟  ".زمانی که به ت ویر زیر اشاره می کنید و از کودک می پرسید    -6

خ کودک هستند . لطفاً پاس  صحیح   "بابا "،  "دختر "،  "مرد  "،"پسر "،"آدم برفی "به ممنی یک شخص باشد ؟ پاسخ هایی مثل   

 را در این ا بنویسید .........................................................................................

   ____ 

 ___     جمع کل  

  هنوز نه گاهی بله 

 اگر هر کدام از درکات زیر را ان ام  دهید ، آیا دداقل یکی از آنها را تقلید خواهد کرد ؟-1

 گوش خود را بکشید  -دهانتان را باز کنید                                                  ج –الف  

 صورت خود را نوازش کنید  -پلک بزنید                                                                   د -ب

   ____ 

 ____      آیا کودک با چنگال غذا می خورد؟        -2

تکانش می دهد ، غذایش می دهد ، پوشکش را وقتی کودک با عروسک یا هر دیوان پارچه ای دیگر بازی می کند ،آیا وانمود می کند    -3

 عوض می کند ، در رختخوابش می گذارد ؟

   ____ 

آیا اسباب بازی هایی مانند گاری ، کالسکه یا کامیشششون کوچک را هل می دهشد و آنها را دور وسایل مختلف می راند و اگر اسباب    -4

 عق  بیرون  می کشد؟  –ود ، آن را از آن ا عق  بازی اش را به گو شه ای برد که امکان دور زدن نب

   ____ 

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  -5

 ."مریم آب می خواد "

   ____ 

 ____    خودش را بدون کمک می پوشد ؟ آیا پالتو ، ژاکت یا پیراهن  -6

 ____        جمع کل  

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

  ـلیــوارد کـــــم    



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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


