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 قائمة التقييم الحسي 

Sensory assessment checklist 

 حتت املالحظة علمال أ ال نعم البند م

     يقاوم كافة التغريات اليت يواجهها يف روتينه اليومي . 1

     اليستطيع ان مييز االشخاص املألوفني له يف مالبس مألوفة له . 2

     ينزعج من األضواء املبهرة . 3

     أضواء الفلورسنت .يكره  4

     خياف من الفالش الضوئي . 5
     العايل أو يغمض عينيه بيده . ءخيفي عينيه بيده عند الضو  6
     ينجذب ايل االضواء املختلفة . 7
     حيب االشياء ذات االلوان الزاهية . 8
     يلمس حوائط الغرفة . 9
     يضيع بسهولة . 10
     املصاعد املتحركة واالماكن العالية واملرتفعات .لديه خوف من  11
     ال يستطيع مسك الكرة بسهولة .  12
     خياف عندما يقرتب من االخرين . 13
     يلعق ، يشم ، يلمس االشياء واالشخاص . 14
     يظهر كأنه ال يري بعض االلوان . 15
     . يستخدم الرؤية احمليطة عند أداء مهمة معينة 16
     جيد سهولة يف االستماع ايل االشخاص عندما ال ينظر أليهم . 17
     يتذكر الطرق واالماكن بشكل جيد جدا . 18
     ميكنه حفظ كمية معلومات كبرية عن موضوع معني . 19
     لديه صعوبة يف التعامل مع االزدحام وسط الناس . 20
     يف أخر اجملموعة . يفضل اجللوس يف مقدمة جمموعة أو 21
     يغطي أذنيه عند مساع بعض االصوات . 22



 0550258266  عماد السعدني –الرياض اخصائي ختاطب 

 ﴿Emad Elsaadany ﴾ 

     يسمع بعض االصوات اليت ال يستطيع غريه مساعها . 23
     يغضب عند مساع بعض االصوات . 24
     خيبط االشياء ببعضها بقوة هي واالبواب . 25
     جيذبه االصوات العالية  والضوضاء . 26
     املصافحة القوية أو االحتضان .ال حيب  27
     حيب االحتضان بكثرة . 28
     يظهر كأنه يسمع الكلمة االويل فقط من اجلملة . 29
     .ما يقولة االخرين بدقة يكرر  30
     لديه ذاكرة قوية يف حفظ االغاين املوسيقية . 31
     .واملواد اخلشنةيكره مالمسة بعض االقمشة  32
     يظهر كأنه ال يشعر ابألمل . 33
     يكرة بعض االطعمة واملأكوالت . 34
     يسعي لكي يضغط جسده يف االماكن الضيقة . 35
     حيتضن االخرين بقوة . 36
     يستمتع مبالمسة بعض املواد واالقمشة . 37
     يكرة بعض الروائح املتوفرة يف بيئته اليومية . 38
     أيكل مواد غري صاحلة لألكل . 39
     يفضل أن يكون الطعام املقدم له علي هيئة شكل مرسوم . 40
     يكره االطعمة املقرمشة . 41
     يتخبط بشكل دائم يف االشياء واالشخاص . 42
     يقة بصعوية .يستخدم احلركات الدق 43
     لديه صعوبة يف اجلري والتسلق . 44
     لديه صعوبة يف ركوب الدرجات . 45
     يبدو كأنه متضايق وغري متزن يف املساحات الشاسعة أو الفراغ . 46
     لديه ضعف يف التوازن . 47
     خياف من االنشطة اليومية مثل االرجحة ، الرتامبولني ، التزحلق . 48
     لديه توازن جيد للغاية . 49

 


