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 مقياس كشف التوحد عند األطفال الكبار

CARS: Childhood Autism Rating Scale 2 

 /......................................................... االسم
 تاريخ التقييم /..................................................

 .................تاريخ الميالد /..................................
 العمر /.........................................................

 الدرجه:.................. انثي:.......... ذكر:....... النوع
  اسم المركز

  خصائياسم اال
 
 

 دليل التفسير -الجزي الثاني:
 مؤشر التوحد احتماليه التوحد معبار الدرجه

 فيما فوق 7
4-6 
1-3 

 ممكن جدآ
 ربما

 غير ممكن

 فيما فوق 85
84-70 
 فاقل 69

 
 

 -الجزءالثالث الفرعيات:
 الفرعيات

 مؤشر التوحد التفاعالت الجتماعيه التواصل السلوك النمطي معيار الدرجه

3 
2 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

65 
60 
55 

 
 

 ملخص النتيجه  -: الرابعالجزي 
 درجه مئويه معيار الدرجه تغيير  الدرجه بدون الفروع الجانيبيه

 السلوك النمطي
 التواصل

 التفاعالت االجتماعيه

   

 مجموع معيار الدرجه/..............................................

 مؤشر التوحد/.....................................................
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 -:الجزي الخامس البنود الفرديه لالستجابه

  -السلوك النمطي:-1
 االتجاه:

 -صنف )رتب( البنود التاليه وفقا لترتيب احداثها:
 لم يالحظ اي سلوكيات فرديه في هذه الحاله. .0

 ساعات. 6مرات لكل  2-1نادرآ مايالحظ سلوكيات فرديه  .1

 ساعات. 6مرات لكل  4-3احيانا مايالحظ سلوكيات فرديه  .2

 6مرات لكل   6-5القل من يالحظ بشكل متتالي سلوكيات فرديه علي ا .3
 ساعات.

 *ضع دائره حول الوصف الذي يصف السلوكيات النمطيه لديك* 
 اليعني اي تدرج في الدراجات بل هو مقياس لدرجه* 3-2-1-0*مالحظه الترتيب 

 

 تجنب لتواصل العين واذا حدث تنظرآ بعيدآ .1
 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ

0 1 2 3 

 دقائق.  5يبحلق في يديك او العناصر الموجوده في البيئه من حولك لمده - .2

غير     
 مالحظ

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ

0 1 2 3 

                                                                                                              

 ثواني او اكثر. 5ه امام عينه لمده يقوم بنقر اصابع .3

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 .يتناول االطعمه معينه ويرفض تناول اطعمه يعتاد اليها الناس في تناولها .4

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 مثل االصابع وااللعاب والكتب. يقوم بمص اشياء غير صالحه لالكل  .5

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 يستنشق العناصر مثل الشعر وااللعاب واالصابع. .6

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 
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 يقوم باللف حول دائره )اي يلف وكآنه دائره(. .7

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ الحظنادرآ ي غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 يقوم باللف اشياء غير مخصصه للف مثل االكواب والزجاجات. .8

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 يهتز لالمام والخلف عند الجلوس. .9

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 سريعا عندما ينتقل من مكان لالخر. يندفع .10

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 يمشي علي اطراف اصابعه. .11

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 يلوح باصابعه امام عينه.  .12

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 يقوم بعمل اصوات مستفزه مثل)يييييييييي(للتحفيز الذاتي. .13

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 يقوم بضرب نفسه اللحاق الضرر بنفسه باي طريقه. .14

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 .............+............=..........المجموع...........+.............+..
 درجه السلوك النمطي بدون تغيير=.....................................
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   -الجزء السادس :
 -:التواصل-2                 

 االتجاه:
 -صنف )رتب( البنود التاليه وفقا لترتيب احداثها:

 رديه في هذه الحاله. .لم يالحظ اي سلوكيات ف0

 ساعات. 6مرات لكل  2-1.نادرآ مايالحظ سلوكيات فرديه 1

 ساعات. 6مرات لكل  4-3.احيانا مايالحظ سلوكيات فرديه 2

 6مرات لكل   6-5.يالحظ بشكل متتالي سلوكيات فرديه علي االقل من 3
 ساعات.

 *ضع دائره حول الوصف الذي يصف السلوكيات النمطيه لديك* 
 اليعني اي تدرج في الدراجات بل هو مقياس لدرجه* 3-2-1-0ه الترتيب *مالحظ

*********** 
 تكرار كلمات شفهيه او بعالمات. .15

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

تكرار الكلمات خارج النص او تكرار كلمات سمعها من قبل او اكثر  .16
 من مره.

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 تكرار كلمات او عباراتكثير وكثيرآ. .17

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 التحدث بنغمه منخفضه مما يدل علي خلل في نظام النطق. .18

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 الغير مناسبه لبعض االمور مثل اجلس او اقف. االستجابه .19

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 
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 تجنب النظر الي المتحدث حتي عند نطق اسمه. .20

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 

 عدم السؤال عن االشياء التي يردها. .21

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ يالحظنادرآ  غير مالحظ
0 1 2 3 

 

عدم استخدام استجابه بنعم او ال بشكل غير مناسب فيقول نعم عند  .22
 .السؤال عن االشياء المكروهوقول ال عن االشياء المفضله

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 خرين.عدم البدء المحادثات مع االقران او اال .23

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 انت. -هو –استخدام الضمائر بشكل غير صحيح مثل هي  .24

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 استخدام كلمه انا بشكل غير مناسب وكانها  التعود اليه. .25

 مالحظه متتابعه ا يالحظاحيان نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 تكرار اصوات غامضه كثيرآ. .26

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 استخدام لفتات بدال من التحدث لالخرين. .27

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 
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 و بيانات خاصه بال.اجابه اجابات غير مناسبه عن قصص خاصه ا .28

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 ..............+................+.................+........... =.........المجموع.
 درجه التواصل بدون تغيير=.......................................................

 
 

 الجزء السابع
 -التفاعالت االجتماعيه:-3            

 االتجاه:
 -صنف )رتب( البنود التاليه وفقا لترتيب احداثها:

 .لم يالحظ اي سلوكيات فرديه في هذه الحاله. 0

 ساعات. 6مرات لكل  2-1.نادرآ مايالحظ سلوكيات فرديه 1

 ساعات. 6مرات لكل  4-3.احيانا مايالحظ سلوكيات فرديه 2

 6مرات لكل   6-5لي سلوكيات فرديه علي االقل من .يالحظ بشكل متتا3
 ساعات.

 *ضع دائره حول الوصف الذي يصف السلوكيات النمطيه لديك* 
 اليعني اي تدرج في الدراجات بل هو مقياس لدرجه* 3-2-1-0*مالحظه الترتيب 

 
 تجنب تواصل العين والنظر بعيدآ عندما ينظر اليه. .29

 مالحظه متتابعه حظاحيانا يال نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 شكل عابسعندما يحاول احد مالطفتهالتحملق والنظر ب .30

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 التواصل الجسدي مع االخرين. مقاومه .31

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 عدم القدره علي تقليد االخرين. .32

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 االنسحاب والعزله عند التواجد في مجموعه. .33
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 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 آظهار سلوك الخوف بشكل غير مقبول. .34

 مالحظه متتابعه حظاحيانا يال نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 

 عدم اعطاء استجابات او مؤثرات تجاه االخرين. .35

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 يظهر عدم معرفه بآشخاص تعرف عليهم من قبل. .36

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 ناسبه.الضحك في مواقف غير م .37

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

استخدام االلعاب بشكل غير مناسب مثال يركب علي العرائس وكآنها  .38
 عربيه.

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 تكرار اشياء محدده مثل الشعائر. .39

 مالحظه متتابعه يالحظاحيانا  نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 الشعور باالحباط  من تغيير الروتين. .40

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 االستجابه بشكل سلبي تجله االسئله المباشره. .41
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 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 

 .ترتيب الشياء بشكل روتيني .42

 مالحظه متتابعه احيانا يالحظ نادرآ يالحظ غير مالحظ
0 1 2 3 

 ..............+................+.................+.......... =.........المجموع.
 درجه التفاعالت االجتماعيه بدون تغيير=.........................................

 
 

 والدينمقابله ال -الجزء الثامن:
 يجب تكمله هذا الجزء مع الوالدين ومقدمي الرعايه للطفل والبد االجابه بنعم او ال.- 
 -التفاعالت االجتماعيه:*

 ال نعم  في خالل الثالث السنوات االولي من عمر الطفل

 هل يحاول الطفل التواصل مع االخرين عند ترك االهل له. .1

 بدون مراقبه. هل يبكي الطفل عند تركه في الروضه االطفال .2

 هل يبكي الطفل عند مسكه من الوالدين. .3

 هل يبكي الطفل عندما يسلم علي احد الكبار. .4

هل يحاول االنضمام لالسرهفي اي نشاط مثل مشاهده  .5
 التليفزيون.

  

 
 
 استخدام اللغه في التواصل االجتماعي:*

 ال نعم  في خالل الثالث السنوات االولي من عمر الطفل

 من عمره. 16فل كلمه واحده في االسبوع هل استخدم الط .1

 هل استخدم عبارات ذات معني في عمر سنتين. .2

 هل تطورت اللغه بشكل طبيعي في التفاعالت مع االخرين .3

 هل يتبع الطفل التعليمات متي او اين ويقول شئ ما. .4

  هل يسمع الطفل بشكل جيد. .5

  

 
 
 
 التوظيف الغير طبيعي للتفاعالت االجتماعيه:*

 ال نعم  الثالث السنوات االولي من عمر الطفل في خالل
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 هل يستجيب الطفل عند منادته بآسمه .1

 هل يسآل الطفل عن االشياء ويستخدم بعض اللفتات. .2

هل يستجيب الطفل لتعليمات االبتسامه مثل اعمل باي باي اوتعالي  .3
 الي هنا.

 هل يفهم الطفل عندما تقول له ماذا تفعل او متي تقول هذا. .4

 الطفل االهتمام عند بكاء احد الوالدين.هل يظهر  .5

  

 
 
 
 
 
 
 اللعب التخيلي او الرمزي:*

 ال نعم  في خالل الثالث السنوات االولي من عمر الطفل

 هل يظهر الطفل االهتمام باللعب مع االلعاب. .1

 هل يزعم الطفل بآنه شخص اخر. .2

العناصر شئ اخر مثال يلعب هل يزعم الطفل بان  .3
 حصان ويركبه.بالمكنسه علي انها 

 هل يتظاهر الطفل ان له اصدقاء من الحيوانات. .4

 .هل يلعب مع الدمي علي انها اشخاص حقيقيون .5
 

  

*ان الهدف من هذا الجزء تشخيص معايير التوحد فآذا تمت االجابه بال علي اي من 
 هذه االسئله فان الطفل يشخص بوجود تاخر او وجود توظيف غير طبيعي.

**************** 
 -:لجزء التاسع ا

 -االسئله الرئيسيه:          
االسئله التاليه صممت خصيصآ لمساعده الممتحن ان يآخذ في االعتبار ان هذه االسئله 

 -: CARS 2تفسر نتيجه لمقياس 
a)  السلوكيات التي جعلتك ان تفسر ان هذا الطفل مصاب بالتوحد وهل ماهي

 يمكنك وصف هذه السلوكياتبشكل خاص؟

................................................................................ 
b) شهر من عمر الطفل(.  36متي حدثت هذه السلوكيات ؟ )يجب ان تحدث قبل 

................................................................................ 
c) جب ان تحدث هذه السلوكيات هل حدثت هذه السلوكيات في كل المواقف؟ وي

 في كل المواقف ومع كل االشخاص وليس اشخاص معينه او اماكن معينه؟

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

................................................................................ 
d) لسلوكيات نتيجه حاله معينه؟وهل استبعدت بعض االعراض وكيف؟هل هذه ا 
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................................................................................
............................................................................... 

e) ييم ؟ وهل هذا الشخص مؤهل لفهم من الذي يقييم االطفال ؟وما هي نتيجه التق
 االعراض كلها؟...........................................................

............................................................................... 
f)  ما هي التقييمات التي تضاف الي هذا التقييم وهل هناك اختبار ذكاء واختبار

ه؟........................................................................لغ
............................................................................ 

g)  هل هناك اعاقات تالحظ للتعرف علي التوحد مثل السلوكيات النمطيه او
 ................................التواصل او التفاعالت االجتماعيه؟.........

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

h) ؟..............................................ماهي االعراض االكثر تآثيرآ 

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

i) كيف تكون االعراض حاده ؟وكيف تتداخل االعراض في الوظائف الطبيعيه؟ 

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

................................................................................ 
j) تي االخري التي ستحتاجهاومن سيدعم هذه المعلومات؟ما هي المعلومات ال 

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

................................................................................ 
k) .................ما هي المصادر المتاحه للتقييم؟............................ 

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

 -الجزء العاشر:
 _التوصيات:                 

1) ........................................................... 

2) ........................................................... 

3) ........................................................... 

4) ........................................................... 

5) ........................................................... 

6) ........................................................... 

7) ........................................................... 

8) ........................................................... 
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