 :قائمة التوحد لألطفال ما دون السنتين
 :اسأل األهـل )1
 :اإلجابة تكون بكلمة نعم أو ال
هل يستمتع طفلك لو قمت بأرجحته في الهواء  ,أو سمحت له بأن يثب على ركبتيك ؟... 1-
هل طفلك يهتم بالبقاء مع األطفال اآلخرين ؟ 2-
هل طفلك يحب تسلق األشياء  ,مثل الدرج ؟3-
هل يستمتع طفلك بلعبة (تخبئة الوجـه )  ,أو ( لعبة البحث و االختباء )؟4-
هل سبق و تظاهر طفلك أثناء اللعب  ,مثالً كأن يتظاهر بإعداد كوب من الشاي مستخدما ً إبريق و كوب من األلعاب  ,أو يتظاهر باللعب لكن بطريقة أخرى ؟ *5-
هل طفلك يستخدم األصبع لإلشارة على شيء ؟ أو لطلب شيء ؟6-
هل سبق و أن استخدم طفلك أصبعه لإلشارة على شيء ؟ أو إلظهار رغبته واهتمامه في شيء معين ؟ *7-
مكعبات  ) ..بدون أن يضعها في فمه  ,أو يقوم بتحطيمها  ,أو رميها ؟  ,هل يستطيع طفلك من اللعب بطريقة الئقة باأللعاب الصغيرة ( سيارات 8-
هل يستطيع طفلك أن يلفت انتباهك لموضوع معين ؟9-
 :ب )مالحظات األخصائية
 :أجب بنعم أو ال
خالل المقابلة  ,هل قام الطفل بأي نوع من التواصل البصري معك ؟1-
احصل على انتباه الطفل  ,من ثم قم بتوجيه انتباهه عبر الغرفة إلى موضوع مثير  ,ثم قل ( أوه أنظر إنها ( س ِّم اللعبة )  .راقب وجه الطفل  ,هل الطفل يتجاوب و يتبع بصره *2-
إلى ما أشرت إليه ؟
 .مالحظة ( لتسجيل نعم على هذه الفقرة  ,تأكد من أن بصر الطفل وقع على الموضع الذي أشرت إليه ,و ليس ببساطة إلى أصبعك
أحصل على انتباه الطفل  ,من ثم احضر له لعبة عبارة عن كوب شاي مصغر و إبريق شاي  ,من ثم اسأله ( هل يمكنك أن تحضر كوبا ً من الشاي )  ,أنتظر رد فعل الطفل 3-* :
هل سيتظاهر بسكب الشاي في الكوب ,يتظاهر بشربـه  ..إلخ ؟
 ) .مالحظة ( إن كان بإمكانك استحداث لعبة تظاهر من نوع آخر و نجح الطفل فيها بالتظاهر أو التخيل  ,سجل نعم كإجابة على هذه الفقرة
قل للطفل ( أين هي اإلضاءة ) أو ( أرني المصباح )  .هل الطفل يشير بإصبعه داللة على مكان المصباح؟4-
مالحظة ( أعد على مسمع الطفل بهذه الطريقة  :أرني الساعة  ,أو أي غرض آخر غير قابل للمس  ,وذلك إن لم يستطع الطفل فهم كلمة "مصباح"  ,لتسجيل نعم كإجابة على
 .هذه الفقرة  ,يجب أن يكون الطفل ينظر إلى وجهك وقت إشارته إلى المصباح
هل يستطيع الطفل تكوين برج من المكعبات ؟ 5-
إن كانت اإلجابة بنعم كم دورا ً من المكعبات ؟
____________________________________________________________________
 .تشير إلى أسئلة ذات داللة عالية على وجود خاصية التوحد عند الطفل *
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