
 پرسشنامه غربالگری اختالل طیف اتیسم

سوال یا بیشتر از سواالت ذیل، مثبت )بله( باشد، برای  3ساله است و پاسخ شما به  5تا  2اگر کودک شما 

توسط کارشناسان و دریافت راهنمایی های الزم، به  مراکز آموزشی و توانبخشی اختالل  کودکِ خودبررسی 

 فرمایید.خود مراجعه سکونت استان در اتیسم 

 

سعي كنيد تمامي سوال ها را پاسخ در سواالت زير مواردي را كه معمواًل فرزندتان را در آن حاالت مي بينيد مشخص كنيد.  لطفاً

  .دهيد . اگر رفتاري را به ندرت مي بينيد )مثالً ، فقط يك يا دو بار آن را مشاهده كرده ايد ( آن را در نظر نگيريد

 ری اختالل طیف اتیسمپرسشنامه غربالگ

 خیر بلی سواالت پرسشنامه ردیف

در هنگام ضرورت )مثال ضمن يادگيري يك فعاليت و يا بازي( از  1

 .ديگران تقليد نمي كند

 بلي

 تقليد نمي كند

 

 خير

 تقليد مي كند

بدون دليل حالت هاي حاكي از ترس و يا وحشت شديد را از خود  2

 .نشان مي دهد

  

آوردن اشياء مورد نياز خود به جاي كالم از حالت و براي بدست  3

 وضعيت بدن خود استفاده مي كند

  

صدا هايي با تن زير )مثال صداي اي ي ي ي ي ي( و صدا هاي   4

 مشابه براي برانگيختن خود ايجاد مي كند

  

در زماني كه مورد تشويق قرار مي گيرد، ديگران سعي در سرگرم  5

دارند، شاد نيست و به نقطه اي خيره مي  كردن و يا شاد كردنش

 شود

  

 بلي در زمان حضور ديگران از خود واكنشي نشان نمي دهد. 6

 واكنش نشان نمي دهد

 خير

 واكنش نشان مي دهد

از ارتباط چشمي امتناع مي ورزد و زماني كه فرد ديگري به او نگاه  7

 .مي كند، به جاي ديگري نگاه مي كند

  

بطور نامناسبي مورد استفاده قرار مي دهد )براي  را "من"كلمه  8

 (استفاده نمي كند "من"اشاره به خود از كلمه 

  

دستها و انگشتانش را در كنار بدن خود ويا جلو چشمانش حركت  9

 .مي دهد

  

اشياء مختلف را مي بويد )مثال اسباب بازي، دست خود و يا موي  10

 (سر ديگران
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