
 قائمة التوحد لألطفال دون السنتين

CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) 

Autism screening at 18–24 months of age 

 ترجمة بتصرف لخبير التربية الخاصة / أ. بالل عودة.

 
تنويه : لماذا تمت ترجمة هذا المقياس: هذا المقياس موجود في أكثر من موقع على اإلنترنت 

ومترجم للغة العربية ولكن بدون تفسير األداء؟؟؟ فكل ماهو موجود بالفئة العربية عبارة عن 

فقرات نعم أو ال بدون إعطاء أي إشارة لكيفية التصحيح .... وعليه بعد البحث بالفئة االنجليزية 

يدا وتحد وجدت المقياس وبه تفسير الدرجات واألداء مع وجود نوع من الدقة بالفقرات تصنيفا

.المواضيع المترجمة والمنشورة باالنترنت  تختلف عن فقرات كما أن هناك فقراتوصياغة   
 

مالحظة : هذا المقياس يعتبر أداه كشفية لألطفال المشتبه  بالتوحد عندهم  من عمر 81 شهرا – 

بوجود التوحد لدى الطفل يحال  ففي حال األشتباه اداة تشخيصية  ..ولكنه ال يعتبر شهرا 42

 للتشخيص الدقيق من أصحاب اإلختصاص.
 

 إسم الطفل عمر الطفل اليوم والتاريخ

    

 القسم )أ( تعبأ من خالل سؤال الوالدين :

 م الفقرات نعم ال

هل يتمتع طفلك باللعب وهو يتأرجح على   

 ركبتيك ويقفز عليهما.

 

8 

االخرين باألطفالهل يبدي طفلك إهتماما     4 

هل يحب طفلك تسلق األشياء مثل الدرج أو   

 السلم

3 

هل يستمتع طفلك بلعبة الغميضة وغيرها   

 من االلعاب 

2 

هل يتظاهر طفلك ويتخيل عمل شيئ ما من   

مثل تحضير كوب شاي من خالل ألعاب 

 خاصة بتحضير الشاي

5 

هل يستخدم طفلك سبابته أو إصبعه للسؤال   

 عن شيئ ما

6 

لإلشارة هل يستخدم طفلك سبابته أو إصبعه     

عن شيئ ما   

7 

هل بإمكان طفلك اللعب بألعاب صغيرة مثل   

بدون الشعور بالملل  السياراتالمكعبات او 

 وعدم السعادة

1 

هل يحضر لك األشياء بشكل مستمر لكي   

 يريك إياها

9 



 

 القسم )ب( تعبأ من خالل األخصائي النفسي أو الطبي :

 

 

 م الفقرات نعم ال

  أثناء مقابلتك للطفل هل تواصل بصريا معك  

8 

إجذب إنتباه الطفل إليك ،ثم هل يتشارك معك   

بصريا وبشكل مهتم لشيئ  أشرت إلعجابك 

به داخل غرفة الصف مستخدما إصبعك 

تقول للطفل انظر ما أجمل  لإلشاره؟ مثال

الساعة وتشير بإصبعك عليها... تأكد أن 

الذي أشرت إليه ال  للشيءالطفل ينظر 

 إصبعك..

4 

إجذب إنتباه الطفل إليك ،ثم هل يقوم الطفل   

باللعب التخيلي .. مثال اعطه طقم ألعاب 

لعمل الشاي وقل له عمل لي كوبا من 

اي.الشاي ... هل يتظاهر الطفل بعمل الش  

3 

إسأل الطفل أين ضوء الغرفة أرني إياه   

 .....هل يشير الطفل للضوء؟

2 

هل يستطيع الطفل أن يبني برجا من   

 المكعبات ؟

5 

 

 

 مفتاح التصحيح

 النقاط المركزية واألساسية في التشخيص والتي تعتبر محكات لإلشتباه بان الطفل لديه توحد

 

 القسم )أ(

 

5)أ(  

 

7)أ(  

 

 القسم )ب(

 

4)ب(  

3 )ب(   

2)ب(  

 



مالحظة : باقي النقاط التي لم تذكر في كال القسمين أ وب هي فقرات نمائية ليس لها مدلول على 

.التوحد  

 

 المؤشرات :

 

المجموعة االولى : مجموعة خطر كبير وإحتمالية التوحد عاليه وهم من اجابوا على 

والفقرات هي : ب الالفقرات التالية   

2 وب 3وب 4وب  7وأ 5أ  

 تحتاج هذه الفئة لتدخل سريع

 

 

 المجموعة الثانية : 

على الفقرات  ب الاجابوا مجموعة خطر متوسط  وإحتمالية التوحد متوسطة وهم من  

: التالية  

2و ب  7أ  

 تحتاج لتدخل ويعاد التقييم بعد شهر من التدخل النمائي


