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كيفية التقيــيــــــــم و التسجيل :

يقدر كل بند على كمي متصل بين قطبين من السواء  ،أو الطبيعية واالضطراب الشديد ،
وتوضع عالمة في المربع المناسب .
 = 1السلوك العادي أو الطبيعي ومناسب مع سن الطفل .
 = 2السلوك غير طبيعي وغير سوي بدرجة طفيفة .
 = 3السلوك غير طبيعي وغير سوي بدرجة متوسطة .
 = 4السلوك غير طبيعي وغير مناسب ومعوق بدرجة شديدة .
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التوقيع:
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=======================================
 .1إقامة العالقة مع الناس .
 طبيعي ال يوجد أي اختالف بإقامة العالقة بالناس وتصرفاته بمثل عمره.
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( )5.1
 غير طبيعي بدرجة طفيفة يمتنع من التواصل بالبصر  ،يتجنب عندما يج بر
على التواصل  ،الخجل بصورة مبالغ بها  ،ال يتجاوب  ،ملتصق بالوا لدين أك ثر
من الطفل الذي بنفس عمره.
()5.1
غ ير طبي عي بدر جة متو سطة  ،ان طوائي  ،ي حب العز لة  ،ال يو جد اتت ما
بالتفاعل مع المحيطين  ،مقفول على نفسه  ،تستطيع الحصول منه ع لى القل يل
من التواصل .
()5.1
غير طبيعي بدرجة شديدة عزلة تامة افتقاد القدرة على االستجابة .

=====================================
 .2القدرة على التقليد والمحاكاة.

 طبيعييي يقلييد الطفييل األصييوا ، ،الكلمييا ، ،الحركييا ،بحيييح تكييون بحييدود
قدراته .
()5.1
 غ ير طبي عي بدر جة طف يف ي قو الط فل بتقل يد ب عض ال سلوكيا ،الب سيطة
مثال يصفق  ،بعض الكلما ،المفردة ويحتاج وق ،لترديد الكلمة عند سماعها
()5.1
غ ير طبي عي بدر جة متو سطة يق لد الط فل ب عض ال سلوكيا ،الب سيطة ول كن
يحتاج إلى وق ،كبير ومساعدة .
()5.1
غ ير طبي عي بدر جة شديدة نادرا ما ي قو الط فل بالتقل يد او ال يق لد نهائ يا
األصوا ،أو الكلما ، ،أو الحركا ،حتى بوجود مساعدة .
مالحظا،
 .3االستجابة العاطفية .
 طبيعي يتفاعل الطفل للمواقف السارة والغير سارة .
()5.1
 غير طبيعي بدرجة طفي فة تظ هر عل يه احيا نا ت صرفا ،غ ير مر غوب في ها
كاستجابة منفصلة عن الواقع .
()5.1
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غير طبيعي بدرجة متوسطة مثال الضحك الشديد بدون معنى أو بدون سبب
وليس له عالقة مع الواقع .
()5.1
غ ير طبي عي بدر جة شديدة إ ستجابة منف صلة نهائ يا عن الوا قع وأن كان
مزاجه في شيء معين من الصعب جدا أن يتغير .
مالحظا. ،
============================================
 .4استخدا الجس .
طبيعي تشمل تناسف وتازر وتوازن لطفل بمثل عمره .
()5.1
غير طبيعي بدرجة طفيفة له بعض السلوك النمطي المكرر مثال التكرار في
اللعب اواالنشطة .
()5.1
غير طبيعي بدرجة متوسطة له سلوكيا ،غ ير مر غوب في ها وا ضحة لط فل
في ع مره م ثال حر كا ،لف اال صابع  ،االت تزاز  ،ا لدوران  ،الحمل قة  ،إ يذاء
اليينفس  ،المييى علييى االطييراف  ،خييبط الييدما  ،االسييتمناء  ،تحريييك اليييدين
ورفرفتها .
()5.1
غير طبيعي بدرجة شديدة  ،فهو يستمر في الحركا ،المكرره ال مذكورة في
االعلى حتى لو شارك في نشاط اخر .
مالحظا. ،
==========================================
 .5إستخدا االشياء
طبيعي يهت بااللعاب واالشياء من حو له والتعا مل مع ها وا ستخدامها بالطري قة
الصحيحة .
()5.1
غير طبيعي بدرجة طفيفة يهت بلعبة واحدة ف قط ويتعا مل مع ها بطري قة غري بة
كأن يطرقها باالرض .
()5.1
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غييير طبيعييي بدرجيية متوسييطة يظهرعييد اتتمامييه باالشييياء وان اظهيير تكييون
بطري قة غري بة م ثال ي لف اللع بة طول الو ق ،وين ظر ل ها من زاو ية وا حدة ف قط
)5.1(.
غير طبيعي بدرجة شديدة ت كرار ما سبق ول كن بطري قة مكث فة و من الم ستحيل
أن ينفصل عنها إذا كان مشغوال بها .
مالحظا.،
============================================
 .6التكيف والتأقل
طبيعي يتكيف مع الموقف والتغير للروتين .
()5.1
غير طبيعي بدرجة طفيفة يقاو التغير والتكيف للموقف بعد تغ ير الن شاط ا لذي
تعود عليه.
()5.1
غير طبي عي بدر جة متو سطة ي قاو التغ ير والتك يف للمو قف ب عد تغ ير الن شاط
الذي تعود عليه .
()5.1
غير طبيعي بدرجة شديدة االصرار على ثبا ،الظروف والروتين وعد التغيير.
مالحظا.،
============================================
 .7االستجابة البصرية
طبيعي يستخد التواصل البصري مع الحواس الكتشاف الشيء الجديد أمامه.
()5.1
غير طبيعي بدرجة طفيفة يحتاج للتذكير لكي يتواصل وينظر الى الشيء  ،يهت
فييي النظيير بييالمروة الضييوء  ،النظيير الييى اعلييى  ،أو الفضيياء ويتحاشييى النظيير فييي
االشخاص .
()5.1
غير طبيعي بدرجة متوسطة يحتاج للتذكير المستمر للتوا صل الب صري لل شيء
الذي يفعله وتظهر نفس السلوكيا ،السابقة .
()5.1
 غييير طبيعييي بدرجيية شييديدة االمتنيياص عيين التواصييل البصييري مييع االشييخاص
وبعض االشياء وتظهر نفس السلوكيا ،السابقة .
مالحظا،
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============================================
 .8استجابة االنصا(،االستماص )
 طبيعييي ويسييتمع باتتمييا مييع عييد وجييود أي مييتثرا ،صييوتيه مسييتخدما
حواسه.
()5.1
 غير طبيعي بدرجة طفيفة رد ف عل م تاخر لال صوا ،يح تاج ت كرار اال صوا،
لشد انتباته يبالغ قليال في رد فعل لبعض االصوا،
()5.1
غ ير طبيعيي بدرجية متوسيطة متنيوص في رد الفعيل مثيال يتجاتيل الصيو،
مرارا ،يقفل أذنيه لبعض االصوا ،منها االصوا ،االنسانية المكررة يوميا .
()5.1
 غير طبي عي بدر جة شديدة م بالغ في رد الف عل لال صوا ،والتجا تل نهائ يا
لالصوا ،بصورة واضحة
مالحظا،
==========================================
 .9استجابا ،استخدا التذوق والش واللمس
 طبيعي يستجيب الطفل لمثيرا ،الحواس كاألل وغيرتا
()5.1
غير طبيعي بدرجة طفيفة يضع اشياء قي فمه ي ش وي تذوق أ شياء ال تت كل
يتجاتل األل أو يبالغ به.
()5.1
 غييير طبيعييي بدرجيية متوسييطة يبييالغ باسييتخدا الش ي والتييذوق واللمييس
ويتجاتل األل .
()5.1
غير طبيعي بدرجة شديدة ف هو ي بالغ كث يرا أو يتجا تل نهائ يا وال تظ هر أي
نوص من الشعور باألل أو المبالغة الشديدة لحدح بسيط جدا.
مالحظا،
==========================================
الخوف والعصبية
.11
 طبيعي يتصرف الطفل مع الموقف مناسب لعمره .
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()5.1
غير طبيعي بدرجة طفيفة يتصرف الطفل بصورة مبالغة أو يتجاتل الحدح قليال
بالنسبة لطفل في مثل عمره .
()5.1
غير طبيعي بدرجة متوسطة يتصرف ب صورة مبال غة وا ضحة أوتجا تل وا ضح
بالنسبة لطفل في مثل عمره.
()5.1
غير طبيعي بدرجة شديدة خوف مستمر حتى عند إعادة الموا قف غ ير الخ طرة
ومن الصعب جدا تهدئته وليس له ارداك للمواقف الخطرة والمواقف الغير خطرة.
مالحظا،
============================================
التواصل اللفظي
.11
 طبيعي يظهر الطفل كل مظاتر النطق والكال واللغة،لعمره.
()5.1
غير طبيعي بدرجة طفيفة تأخر في الكال ظهور بعض الكال المبه  ،ترديد
كييال  ،ال يسييتخد الضييمائر أنييا أنيي÷ ،و  ،المهمهيية  ،الخييروج عيين الحييديح
المألوف  ،عكس المقاطع أو الكلما. ،
()5.1
غير طبي عي بدر جة متو سطة صم ، ،وع ند و جود ن طق ت ناك ترد يد كال
واضح  ،تمهمة .
()5.1
غييير طبيعييي بدرجيية شييديدة ال يسييتخد اللغيية فييي التواصييل فقييط تمهميية
واصوا ،غريبة أشبه بصو ،الحيوان واظهار اصوا ،مزعجة.
مالحظا،
==========================================
التواصل الغير للفظي
.12
 طبيعي يستخد تعب ير الو جه أو تغ ير المال مح واالو ضاص وحر كا ،الج س
والراس .
()5.1
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غير طبي عي بدر جة طفي فة توا صل غ ير لف ظي ناقص م ثال يم سك ال يد من
الخليف لطلييب المسيياعدة والوصيول للشيييء بطريقيية تختليف عيين الطييرق التييى
يستعملها الطفل في مثل عمره.
()5.1
غير طبيعي بدرجة متوسطة ال يستطيع ان يعبر عن احتياجه بالتواصل غير
اللفظي وال يستطيع فه لغة التواصل غير اللفظي .
()5.1
غير طبيعي بدرجة شديدة ي ستخد سلوكيا ،غري بة غ ير مفهمو مة للتعب ير
عن احتياجاته مع عد االتتما بالاليماءا ،وتعابير وجوه االخرين .
مالحظا.،
===========================================
مستوى النشاط
.13
طبيعي نشاطه عادي مناسب لعمره .
()5.1
غير طبيعي بدرجة طفيفة يظهر نشاط زائد أو كسل زائد ويكون خاص
بذاته .
()5.1
غير طبيعي بدرجة متوسطة نشاط زائد ال يهدء يصعب التحك به تائ ال
ينا اال قليال فوضوي غير منتظ  ،أو خامل ال يتحرك من مكانه ويحتاج الى
جهد كبير ليتفاعل مع نشاط معين .
()5.1
غير طبيعي بدرجة شديدة تائ  ،نوبا ،غضب حركة مستمرة ال يجلس
ساكنا فوضوي يرمي كل شيء على االرض  ،يفتح ويقلب االشياء .
مالحظا،
===========================================.
مستوى وثبا ،االستجابا ،الذتنية
.14
 طبيعي في اداء المهارا ،في المواقف المختلفة المناسبة لعمره.
()5.1
غير طبيعي بدرجة طفيفة يظهر تأخر في أداء المهارا ،المختلفة .
()5.1
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غير طبيعي بدرجة متوسطة تأخر في أداء المهارا ،ولكن من الممكن ان
يتفاعل لنفس عمره في احدى المهارا ،وتاخر في باقي المهارا.،
()5.1
غير طبيعي بدرجة شديدة يكون أفضل من الطفل الطبيعي في مهارتين
وتكون مبالغ فيها ولكن يتأخر بباقي المهارا. ،
مالحظا،
=========================================
.15

االنطباعا ،العامة

ليس توحد ال تظهر فيه صفا ،التوحد.
توحد بسيط لديه بعض الصفا. ،
توحد متوسط لديه صفا ،واضحة من التوحد .
توحد شديد لديه معظ الصفا ،التوحدية .
* تدون من االسره او الملفا ،او البنود السابقة في التقي .
مالحظا.،
============================================
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