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 النمائيالتاخر عراض قائمة ا

  لدي أطفال التوحد 

 فما فوقسنوات  4 سنوات 4الى  من سنة ونصف شهر 18من الميالد الى  االعراض

 تجنب التواصل البصري  - المهارات االجتماعية

 مقاومة االحتضان من  -

 قبل مقدم الرعاية

 يبتسم متاخرا او اليبتسم -

 يرفض التعاون من اجل راحتة -

 ةتصلب او انقباض الجسم عند حمل-

 يلعب لوحدة -

 غير مهتم بالعاب االطفال -

 تجنب التواصل البصري -

 يرفض الجهود الراحته -

 يفضل اللعب وحيدا -

 االفتقار الى مهارات التقليد -

 يبدو غير مدرك لالفراد االخرين -

 الفشل في اخذ دوره -

 االفتقار الى مهارات التقليد -

معاملة االفراد كاالشياء )بال مشاعر  -

) 

 

يظهر عدم وعي او ادراك امشاعر -

 االخرين

 يختار اللعب وحده -

 ة الجسميةفيقاوم العاط -

االفتقا الى استجابات انفعالية  -

 واجتماعية مناسبة

 االفتقار الى التواصل غير اللفظي - التواصل

 رفض محاوالت االخرين للتواصل -

 اليوجد تقليد لاليماءات -

المناغاة  االفتقار او الضعف في مرحلة -

 والكلمات االولى

 اظهار لغة متاخرة -

 عدم القدرة على فهم اللغة -

 نقص االيماءات المناسبة -

 نطق كلمات اولى غير مالوفة -

 لغة مصاداة اوترديد -

 الحديث بكالم غير مالوف -

 

 اظهار لغة متاخرة -

استعمال مفردات معدودة من اللغة  -

 التعبيرية

 لحديثالفشل بالمبادرة في ا -

 يكرر ما يقوله االخرين -

استعمال الضمائر بشكل غير مناسب  -

 )معكوس(

التحدث بنوعية صوت وطبقة صوت  -

 غير مالوفة

 

 

 

 

 

  المهارات الحركية الحسية

 االنتصاب بخشونة لفترة طويلة -

 تكرار حركات الجسم مثل التلويح بااليدي -

 مقاومة التغيير في الروتين او المحيط -

 تاخر في النمو الحركي  -

 نشط بشكل زائد او سلبي بشكل متطرف   -

االستجابة بشكل غير مالوف للمثيرات  -

 الحسية

 

 معاملة االشياء والجسم بشكل غير مالوف -

 التعلق بشكل غير مناسب باالشياء  -

 تر لسبب غير واضحالتو -

 ومة التغيير البسيط في الروتينامق -

-  

 

 امات محددةاالنشغال باهتم -

 يحتاج بشكل متطرف للتماثل -

 )اي حب الروتين ورفض التغيير (

 االصرار على اشباع الروتين -

 التعلق غير المالوف باالشياء -

االنشغال بااللعاب  او الحركات  -

 الدائرية

 

 

 هار مشكالت في االكل والنوماظ - المساعدة الذاتية

 ةاالستجابات غير مالوفة للمثيرات الحسي -

 يستكشف البيئة المحيطة بشكل ضعيف - 

 يرفض المضغ لالطعمة الصلبة -

 اظهار  مخاوف متطرفة -

لدية مشكالت في التدريب على التواليت  -

 )المرحاض(

 

 اليظهر خوفا من المخاطر الحقيقية -

 ايذاء الذات  -

اظهار اسقاللية  غير مناسبة في  -

اللباس وفرشاة االسنان واستعمال 

 ياهدورة الم

 االكل الزائد لالطعمة المفضلة -

 تناول االطعمة الجديدة رفض محاولة  -

 

 اظهار ذاكرة حرفية غير مالوفة - اليوجد فقرات بهذا الجانب اليوجد فقرات بهذا الجانب المهارات المعرفية

 اظهار عدم القدرة على تعميم التعلم  -

 دصعوبة في التفكير المجر -
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