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 إلى الوالدین: ھذا االستبیان  لألطفال والمراھقین الذین تتراوح أعمارھم بین 5 إلى 17 عاًما ، یحتوي
 على عبارات تتعلق بمھارات وسلوكیات طفلك في مختلف مجاالت التنمیة. األطفال ھم أفراد وھذا یعني أن مھاراتھم 

 وسلوكیاتھم تختلف من طفل آلخر وحسب العمر
 

 یتبع العبارات الواردة في األسئلة مربعات تشیر إلى "ال ینطبق" - ینطبق أحیانًا / إلى حد ما - ینطبق. ضع عالمة في
 المربع الذي یحتوي على العبارة التي تعتقد أنھا تنطبق بشكل أفضل على أداء طفلك في مواقف الحیاة الیومیة ، مقارنة

 باألطفال في سنھم. ضع في اعتبارك األداء الحالي للطفل ، أي خالل األشھر الستة الماضیة. للحصول على الصورة
 الصحیحة ألداء طفلك ، من المھم أن تكمل االستبیان بأكملھ 

 
  سیتم سؤالك عما إذا كان أداء الطفل في مختلف المجاالت یؤدي إلى مشاكل في الحیاة الیومیة

    یرجى النظر فیما إذا كانت ھذه المشاكل تؤثر على الطفل واآلخرین في المنزل والمدرسة وبین األصدقاء أم ال
 ھذه األسئلة تتبعھا ثالثة خیارات 

 ال تنطبق, ینطبق بعض األحیان/ إلى حد ما, ینطبق
   
 
 

 لجمیع المھنیین الذین یطبقون ھذا االستبیان  :
 الھدف من ھذا االستبیان ھو توضیح وجھات نظر الوالدین حول نقاط القوة والضعف لدى أطفالھم في العدید من المجاالت

  التنمویة .ال یُقصد بھ أن یكون بمثابة األساس الوحید لقرارات التشخیص
 

  یتطلب استخدام ھذا االستبیان معرفة حول نمو الطفل الطبیعي وغیر النمطي باإلضافة إلى المعرفة
 األساسیة في القیاس النفسي .

 
 توجد إرشادات لالستخدام المھني واإلدارة والتسجیل في الدلیل  .

 نسخة المعلم من االستبیان متاحة أیضا . 
 

Reference for this questionnaire: Kadesjö, B., Janols. L-O, Korkman, M., Mickelsson, K., Strand, G., 
Trillingsgaard, A., Lambek, R., Øgrim, G., Bredesen, A. M., & Gillberg, C. (2017). Five-To-Fifteen-Revised (5-
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 یسمح بالنسخ لالستخدام الخاص

 
 بیان الموافقة على معالجة المعلومات المقدمة إلكترونیًا

 
 الغرض من االستبیان ھو تقییم أداء الطفل في مجاالت مختلفة من الحیاة الیومیة 

 
 ستتم مقارنة اإلجابات التي قدمتھا بإجابات مجموعة كبیرة من األطفال من نفس العمر والجنس 

 
 یمكن أن یحدد التقییم المجاالت التي سیخضع فیھا أداء الطفل لمزید من التقییم أو العالج

 
تُستخدم نتائج ھذا التقییم وحدھا كأساس الستنتاجات حول الطفل أو بیئتھ ال   

 
  سیتم تخزین المعلومات التي قدمتھا في قاعدة بیانات دون تحدید ھویة الطفل أو المخبر

أشھر بعد التجمیع 6یتم حذف ھذه البیانات في موعد ال یتجاوز    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لجتھا للغرض الموصوف في أعاله أوافق على جمع البیانات وتخزینھا ومعا   
 
 
 
 
 
 

تاریخ                                                                                      التوقیع   
 
 
 

عالقة أخرى                 المسؤول / الوالدین بالتبني                  األبوین              عالقتك بالطفل   
 
 
 

تاریخ الوالدة                                                                               :اسم طفلك        
 
 



 ینطبق بعض ینطبق 
 /األحیان
 إلى حد ما 

 ال تنطبق 
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 المھارات الحركیة اإلجمالیة - مھارات الحركیة
 استخدام الطفل لجسده في أنشطة مختلفة

    اكتساب مھارات جدیدة، مثل تعلم كیفیة ركوب الدراجة والتزلج والسباحةصعوبة . 1۱  

  صعوبة في الرمي والتقاط كرة. 2۲  

 صعوبة في الجري بسرعة. 3۳  

 , . لدیھ صعوبات أو ال یحب المشاركة في األلعاب الریاضیة مثل كرة القدم4٤  

 وكرة السلة.  الھوكي

 . مشاكل في التوازن، على سبیل المثال، صعوبة الوقوف على ساق واحدة5٥  

  . في كثیر من األحیان یتعثر ویسقط6٦  

 . حركات خرقاء أو محرجة7۷  

 
 
 
 

   المھارات الحركیة الدقیقة  - مھارات الحركیة
 استخدام الطفل لیدیھ

 ال یحب الرسم، ویواجھ صعوبات في رسم األشكال التي تمثل شیئًا ما . 8۸  

 صعوبة في التعامل مع األشیاء الصغیرة وتجمیعھا ومعالجتھا. 9۹  

 الطاولة صعوبة سكب الماء في الكوب دون سكب الماء على األرض أو . 10۱۰  

 غالبًا ما یسقط الطعام على المالبس أو المائدة عند تناول الطعام. . 11۱۱  

 صعوبة استخدام السكین والشوكة . 12۱۲  

 صعوبة في األزرار أو ربط أربطة األحذیة. 13۱۳  

 . صعوبة في استخدام القلم (على سبیل المثال، ضغط القلم بشدة أو ارتعاش الید) 14۱٤  

 . لم یطور تفضیًال واضًحا للید، أي أنھ لیس واضًحا إذا كان یستخدم الید15۱٥  

 الیمنى في الغالب أوالید الیسرى 

 الكتابة بطیئة وشاقة. 16۱٦  

 یمسك القلم بطریقة غیر عادیة  ، قبضة قلم غیر ناضجة. 17۱۷  

 
 ؟الیومیةحیاة طفلك   علىمشاكل المھارات الحركیة  تؤثرھل 

 
 ال على اإلطالق                         قلیال                            إلى حد كبیر                          كثیرا
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 االنتباه والتركیز
  قدرة الطفل على االنتباه والتركیز على المھام واألنشطة المختلفة

 التفاصیل أو یرتكب أخطاء بسبب اإلھمالغالبًا ما یفشل في االلتفات إلى . 18۱۸  

 غالبًا ما یواجھ صعوبة في الحفاظ على االنتباه في المھام أو أنشطة اللعب . 19۱۹  

 في كثیر من األحیان ال یبدو أنھ یستمع عند التحدث إلیھ مباشرة. 20۲۰  

 مشاكل في اتباع التعلیمات والفشل في إنھاء العمل المدرسي . 21۲۱  

 أو األعمال المنزلیة أو الواجبات

 غالبًا ما یواجھ صعوبة في تنظیم المھام واألنشطة. 22۲۲  

 غالبًا ما یتجنب أو یكره أو یتردد للمشاركة في المھام التي تتطلب االستمرار. 23۲۳  

  الواجب المنزلي)الجھد العقلي (مثل 

 . غالبًا ما یفقد األشیاء الضروریة للمھام أو األنشطة 24۲٤  

 أقالم الرصاص أو الكتب أو األدوات)  (مثال، األلعاب، المعدات المدرسیة، 

 غالبًا ما یصرف انتباھھ بسھولة عن طریق المحفزات الخارجیة. 25۲٥  

 (مثال، األصوات غیر المھمة مثل األشخا اآلخرین الذین یتحدثون أوأصوات السیارات) 

   األنشطة الیومیة . غالبا ما ینسى26۲٦  

 
 

 النشاط المفرط واالندفاع 
  میل الطفل للنحل أكثر من الالزم أو االندفاع

 في حركة مستمرة (تململ باألصابع، نتف األشیاء) . 27۲۷  

 (یتقلب في المقعد، وینھض ویتحرك)صعوبة في البقاء جالًسا . 28۲۸  

 غیر المناسبة أو األماكن غالبًا ما یجري أو یتسلق بشكل مفرط في المواقف. 29۲۹  

 صعوبة اللعب بھدوء وصمت. 30۳۰  

 غالبًا "یتحرك" أو یتصرف غالبًا كما لو كان "مدفوًعا بمحرك" . 31۳۱  

 كثیرا ما یتحدث بشكل مفرط . 32۳۲  

 اإلجابات قبل اكتمال السؤال یلقيغالبًا ما . 33۳۳  

 . صعوبة في انتظار األدوار (في األلعاب، أثناء الوجبات) 34۳٤  

 . غالبًا ما یقاطع أو یتطفل على اآلخرین (مثال، مقاطعة المحادثات أو األلعاب) 35۳٥  

 
 حیاة طفلك الیومیة؟  تؤثرعلىھل مشاكل االنتباه والتركیز واإلفراط في النشاط أو االندفاع 

 
 ال على اإلطالق                         قلیال                            إلى حد كبیر                          كثیرا
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 السلبیة / الخمول

 خمول الطفل أو میلھ إلى أن یكون سلبیًا للغایة  

 األنشطة. صعوبة البدء في المھام / 36۳٦  

 . صعوبة إكمال مھمة / نشاط، ال یؤدي إلى إنجاز األشیاء مثل بقیة مجموعة 37۳۷  

 " أو في أحالم الیقظة  في عالم آخر . غالبًا "38۳۸  

 . یبدو بطیئًا أو خامًال أو یفتقر إلى الطاقة39۳۹  

 
 طفلك الیومیة؟حیاة  تؤثر على ھل السلبیة أو الخمول 

 
 اإلطالق                         قلیال                            إلى حد كبیر                          كثیراال على 

 
 

 تخطیط / التنظیم
 قدرة الطفل على التخطیط أو تنظیم األنشطة 

 . صعوبة فھم عواقب أفعالھ (مثال، الذھاب إلى أماكن خطرة،40  ٤۰
 ركة المرور)واإلھمال بالقرب من ح 

 . صعوبة التخطیط واالستعداد للمھام (مثل جمع المعدات للنزھة أو للمدرسة)41  ٤۱

 . صعوبة إكمال المھام المتسلسلة 42  ٤۲
 ,صباح بدون تذكیرات مستمرة (مثال، األطفال الصغار: ارتداء المالبس 
 بدون تذكیرات مستمرة) األطفال األكبر سنًا: استكمال العمل بالمنزل 
 

 حیاة طفلك الیومیة؟  علىمشاكل التخطیط / التنظیم  تؤثرھل 
 

 ال على اإلطالق                         قلیال                            إلى حد كبیر                          كثیرا
 

 
 اإلدراك المساحات واالتجاھات

 تصور الطفل للمساحات واالتجاھات في العالم الحقیقي 
 (حتى في األماكن المعروفة)  الطریقة. صعوبة في إیجاد 43٤۳  

 . یبدو منزعًجا من اختالفات االرتفاع (حتى الطفیفة) كما في حالة صعود 44٤٤  

 الساللم  

 مسافة أو الحجم . صعوبة الحكم على ال45٤٥  

 . صعوبة فھم االتجاه والتوجیھات المكانیة (األطفال الصغار یرتدون46٤٦  

 المالبس بطریقة خاطئة،واألطفال األكبر سنًا یربكون الحروف مثل 

 b  ،p  ،d 9، 6أرقام مثل  ، أو ( 

 . یصطدم بأشخاص آخرین، خاصة في األماكن الضیقة47٤۷  
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 مفاھیم الوقت

الطفل على فھم مفاھیم الزمنقدرة    
 مثال، لیس لدیھا شعور حدسي بالمدة التي تستغرقھا  . المفاھیم السیئة للوقت،48٤۸  

 حدث فیھا شيء ما  "خمس دقائق" أو "ساعة واحدة" أو غیر متأكد من المدة التي 

 الظھر،. لیس لدیھ سوى فكرة غامضة عن الوقت، ھل ھو الصباح أو بعد 49٤۹  

 ھل حان وقت الذھاب إلى المدرسة أم ال 

 . یسأل بشكل متكرر عن موعد حدوث شيء ما، على سبیل المثال، 50٥۰  

 . كم من الوقت المتبقي قبل الخروج في نزھة أو قبل وقت الذھاب إلى المدرسة 

 . یستطیع قراءة الساعة میكانیكیا لكنھ ال یفھم مفھوم الوقت الفعلي51٥۱  

 
الجسد  تصور   

 تصور الطفل لجسده وانطباعاتھ الحسیة  
 . ال یعرف كیف تالئمھ المالبس وال یصلح الجوارب وال البنطال 52٥۲  

 التي انزلقت 

 . إدراك ضعیف بشكل مدھش للبرد واأللم وما إلى ذلك 53٥۳  

  حجم الجسم بالنسبة إلى من . ضعف وعي الجسم (غیر مؤكد 54٥٤  

 البیئة، على سبیل المثال، یصطدم باألشیاء أو یتجول فیھا دون نیة) 

 . یكون شدید الحساسیة عند لمسھ (یتضایق من المالبس الضیقة،55٥٥  

 قاسي) ویرى أن اللمسات الناعمة 

 . یجد صعوبة في تقلید حركات اآلخرین56٥٦  

 
واألشیاءتصور األشكال المرئیة   

 قدرة الطفل على إدراك األشكال واألشیاء 
 . یمیل إلى إساءة تفسیر الصور، مثال، قد یرى صورة بیضة مقلیة كزھرة57٥۷  

 . صعوبة مالحظة االختالفات الصغیرة في األشكال والكلمات 58٥۸  

 واألنماط التي تبدو متشابھة

 سیارة أو منزل أو ما إلى ذلك . صعوبة رسم الصور مثل صورة 59٥۹  

 (مقارنة باألطفال من نفس العمر)  

 . صعوبة في حل ألغاز الصور المقطوعة60٦۰  

 
 ھل مشاكل إدراك المكان واالتجاھات أو الوقت أو األشكال واألشیاء تؤثر على حیاة طفلك الیومیة؟

 
 إلى حد كبیر                          كثیرا               ال على اإلطالق                         قلیال             
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 ذاكرة 
 قدرة الطفل على تذكر الحقائق أو ما مر بھ 

 . صعوبة تذكر معلومات حول البیانات الشخصیة،61٦۱  

 مثل تاریخ المیالد وعنوان المنزل وما إلى ذلك  

 المثال، اسم المعلم، زمالء المدرسة). صعوبة تذكر األسماء (على سبیل 62٦۲  

 . صعوبة تذكر أسماء أیام األسبوع واألشھر والفصول 63٦۳  

 . صعوبة تذكر الحقائق غیر الشخصیة التي تم تعلمھا في المدرسة 64٦٤  

 (مثل األحداث التاریخیة والمواد الكیمیائیة وغیرھا) 

 . صعوبة تذكر ما حدث مؤخًرا،65٦٥  

 مثل من اتصل ھاتفیا أو ماذا أكل قبل بضع ساعات وما إلى ذلك  

 . صعوبة تذكر األحداث التي وقعت منذ بعض الوقت، 66٦٦  

 علیھا  مثل ما حدث في رحلة، وھدایا عید المیالد التي حصل 

 . صعوبة في تذكر المكان الذي یترك فیھ األشیاء67٦۷  

 . صعوبة تذكر المواعید أو الوظیفة التي حصل علیھا في المدرسة 68٦۸  

 . صعوبة تعلم القوافي واألغاني وجداول الضرب وغیرھا عن ظھر قلب69٦۹  

 الخطوات . صعوبة تذكر التعلیمات الطویلة أو متعددة  70۷۰  

 . صعوبة اكتساب مھارات جدیدة، مثل قواعد اللعب الجدید 71۷۱  

 
 ھل مشاكل الذاكرة تؤثر على حیاة طفلك الیومیة؟

 
 ال على اإلطالق                         قلیال                            إلى حد كبیر                          كثیرا

 
 

المنطوقةفھم اللغة    
 قدرة الطفل على فھم اللغة والكالم

 صعوبة فھم الشرح والتعلیمات . 72۷۲  

 صعوبة متابعة القصص التي تُقرأ بصوت عالٍ . 73۷۳  

 . صعوبة إدراك ما یقولھ اآلخرون (غالبًا ما تقول "ماذا؟"، "ماذا تقصد؟") 74۷٤  

 المجردة مثل "بعد الغد"، "بالترتیب الصحیح". صعوبة في المفاھیم 75۷٥  

 . یمیل إلى إساءة تفسیر ما یقال 76۷٦  

 
 لغة معبرة 

 قدرة الطفل على التعبیر اللغوي ونطق الكلمات 

 . غیر مؤكد من أصوات الكالم ویمیل إلى سوء نطق الكلمات77۷۷  

 ھا. صعوبة تعلم أسماء األلوان واألشخاص والحروف وغیر78۷۸  

 . صعوبة إیجاد الكلمات أو الشرح لآلخرین، یقول: "ال، ال، ..."79۷۹  
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  یمیل إلى تذكر الكلمات بشكل خاطئ، یقول "مفصل ذراع. 80۸۰  

 "بدالً من" الكوع " 

 صعوبة في شرح ما یریده. 81۸۱  

 صعوبة التحدث بطالقة دون انقطاع . 82۸۲   

 نفسھ في جمل كاملة، في جمل صحیحة نحویًا، صعوبة التعبیر عن . 83۸۳  

 أو تصریف الكلمات  

 . ینطق أصواتًا معینة بشكل غیر صحیح84۸٤  

 صوت "ر" أو صوتھ یأتي من أنفھ) (لدیھ ثقل، صعوبة في نطق 

 نطق الكلمات المعقدة مثل "كھربائي"، "مفك البراغي"، إلخ. صعوبة 85۸٥  

 لھ صوت أجش . 86۸٦  

 یتلعثم. 87۸۷  

 یتكلم بسرعة بحیث یصعب فھم ما یقولھ . 88۸۸  

 لدیھ خطاب مشوش. 89۸۹  

 
 التواصل اللفظي 

 قدرة الطفل على استخدام اللغة والقدرة على التواصل مع اآلخرین 
 ,صعوبة التحدث عن التجارب أو المواقف حتى یفھمھا المستمع. 90۹۰  

 على سبیل المثال، ما حدث خالل النھار أو أثناء اإلجازة الصیفیة 

 اآلخرین بشيء ما صعوبة الحفاظ على "المسار" عند إخبار . 91۹۱  

 صعوبة المشاركة في محادثة، على سبیل المثال،. 92۹۲  

 مشاكل في التبدیل بین االستماع إلى الحدیث 

 
 ھل مشاكل فھم اللغة أو استخدام اللغة أو التواصل اللفظي تؤثر على حیاة طفلك الیومیة؟ 

 
 قلیال                            إلى حد كبیر                          كثیرا  ال على اإلطالق                       
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كتساب المھارات األكادیمیة ا  
۱۲۲سنة ، انتقل إلى السؤال  ۸إذا كان عمر طفلك أقل من    

 
لك ، یرجى محاولةیمكن أن تكون األسئلة المتعلقة بتعلم األطفال صعبة على اآلباء بدون معلومات من معلم الطفل. ومع ذ   

 الرد على األسئلة التالیة بناًء على ما تعرفھ أو ما سمعتھ من معلم الطفل
 

 القراءة والكتابة والحساب
 ( سنة فما فوق ۸فقط األطفال من سن  ) 

 اكتساب مھارات القراءة أصعب مما ھو متوقع. 93۹۳  

 بالنظر إلى قدرتھ على تعلم أشیاء أخرى  

 . لدیھ صعوبات في فھم ما یقرأه94۹٤  

 . صعوبة القراءة بصوت عاٍل بالسرعة العادیة  95۹٥  

 (القراءة بطیئة جدًا، أو بسرعة كبیرة جدًا، أویفشل في القراءة بطالقة)

   ال یحب القراءة (یتجنب قراءة الكتب) . 96۹٦  

 ھو یخمن أثناء القراءة. 97۹  ۷

 صعوبة في التھجئة . 98۹۸  

 لدیھ صعوبات في تشكیل الحروف والكتابة بدقة. 99۹۹  

 الكتابة صعوبة صیاغة نفسھ في . 100۱۰۰  

 صعوبة اكتساب مھارات الریاضیات األساسیة. 101۱۰۱  

 أي زائد أو ناقص) : (الجمع والطرح 

 صعوبة في حل المسائل الحسابیة المكتوبة. 102۱۰۲  

 یجد صعوبة في استخدام القواعد الحسابیة. 103۱۰۳  

 . صعوبة التعلم واستخدام جداول الضرب104۱۰٤  

 . صعوبة الحساب الذھني105۱۰٥  

 
 تعلم أشیاء جدیدة وتطبیقھا في المدرسة 

 ( سنوات فما فوق 8فقط األطفال  ) 
 . صعوبة فھم التعلیمات الشفھیة106۱۰٦  

 . صعوبة في فھم أو استخدام المصطلحات المجردة،  107۱۰  ۷

 ، المصطلحات المتعلقة بالحجم أو كمیة، االتجاھات المكانیة مثال

 صعوبة المشاركة في المناقشات مع األطفال اآلخرین. 108۱۰۸  

 صعوبة تعلم الحقائق أو اكتساب المعرفة حول العالم.. 109۱۰۹  

 معرفة أو مھارات استثنائیة في بعض المجاالت. 110۱۱۰  

 یجید األشیاء الفنیة أو العملیة  . 111۱۱۱  

 (العزف على آلة موسیقیة، الرسم، التلوین، أعمال البناء) 
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المدرسة واالقتراب من مواقف التعلم الجدیدةحل المشكالت في   
 (سنوات أو أعلى  ۸ فقط األطفال) 

 صعوبة تخطیط وتنظیم األنشطة، . 112۱۱۲  

 (على سبیل المثال، ترتیب المھام التي یجب القیام بھا أوالً،

 ومقدار الوقت الالزم إلدارة مھمة محددة)  

 صعوبة تغییر الخطة أو اإلستراتیجیة عندما یكون ذلك مطلوبًا . 113۱۱۳  

 (على سبیل المثال، عند فشل النھج األول) 

 الكبار. صعوبة فھم التفسیرات واتباع التعلیمات التي یقدمھا 114۱۱٤  

 . صعوبة حل المھام المجردة  115۱۱٥   

 (أي أنھ یعتمد على مواد تعلیمیة یمكن رؤیتھا أو لمسھا) 

 صعوبة االستمرار في المحاولة وإكمال المھام، غالبًا . 116۱۱٦  

 ما یتركھا نصف منتھیة 

 إنھ غیر متحمس لواجبات المدرسة أو مواقف التعلم المماثلة . 117۱۱  ۷

 التعلم بطيء وشاق. 118۱۱۸  

 یفعل األشیاء بسرعة كبیرة أو على عجل. 119۱۱۹  

 اإلشرافال یستطیع / لن یتحمل مسؤولیة أفعالھ، یحتاج إلى الكثیر من . 120۱۲۰  

 في حاجة شدیدة إلى الدعم، یرید معرفة ما إذا كان أداءه جیدًا . 121۱۲۱  

 

 ھل المشاكل األكادیمیة أو صعوبات التعلم تؤثر على حیاة طفلك الیومیة؟
 

 كبیر                          كثیراال على اإلطالق                         قلیال                            إلى حد 
 

 
  مھارات اجتماعیة

 قدرة الطفل على المشاركة في البیئات االجتماعیة والتفاعل مع اآلخرین
 ال یفھم اإلشارات االجتماعیة من اآلخرین، مثل تعابیر الوجھ . 122۱۲۲  

 أو اإلیماءات أو نبرة الصوت أو لغة الجسد

 صعوبة فھم مشاعر اآلخرین. 123۱۲۳  

 . صعوبة االستجابة الحتیاجات اآلخرین124۱۲٤  

 . صعوبة شرح المشاعر بالكلمات عند الشعور بالوحدة125۱۲٥  

 أو الملل وما إلى ذلك  

 یتكلم بصوت رتیب أو غریب. 126۱۲٦  

 صعوبة التعبیر عن المشاعر وردود الفعل باستخدام  . 127۱۲  ۷

 إیماءات الوجھ أو لغة الجسد

 یعطي انطباًعا أو یبدو أكثر نضًجا مقارنة باألقران . 128۱۲۸  
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 أال یتصرف كما ھو متوقع من قبل األطفال في نفس العمر. 129۱۲۹  

 صعوبة في إدراك كیفیة التصرف في المواقف االجتماعیة المختلفة،. 130۱۳۰  

 مثل زیارة األقارب مع الوالدین، 

 أو عند زیارة األصدقاء، أو رؤیة الطبیب، أو الذھاب إلى السینما، إلخ.  

 ینظر إلیھ من قبل اآلخرین في نفس العمر كما لو كان مختلفًا  . 131۱۳۱  

 أو غریبًا أو غریب األطوار 

 یخدع نفسھ عن غیر قصد حتى یشعر الوالدان بالحرج  . 132۱۳۲  

 أو یبدأ اآلخرون في نفس العمر في الضحك

 السلیمةغالبًا ما یبدو أنھ یفتقر إلى الفطرة . 133۱۳۳  

 . لدیھ حس دعابة ضعیف 134۱۳٤  

 غالبًا ما یقول أشیاء غیر مالئمة اجتماعیًا .135۱۳٥  

 صعوبة فھم القواعد أو المحظورات. 136۱۳٦  

 غالبًا ما تتشاجر مع أطفال من نفس العمر. 137۱۳  ۷

 صعوبة فھم واحترام حقوق اآلخرین، على سبیل المثال،. 138۱۳۸  

 یحتاج األطفال األصغر سنًا إلى مساعدة أكثر  

 من األطفال األكبر سنًا، ویجب ترك اآلباء بمفردھم عندما یطلبونھا، إلخ. 

 صعوبة في المجموعات أو األنشطة الجماعیة أو األلعاب، . 139۱۳۹  

 یخترع قواعد جدیدة لمصلحتھ الخاصة 

 صعوبة تكوین صداقات . 140۱٤۰  

 . ال یتفاعل في كثیر من األحیان مع األطفال من نفس العمر141۱٤۱  

 . صعوبة المشاركة في األنشطة الجماعیة142۱٤۲  

 . ال یتم قبولھ من قبل األطفال اآلخرین للمشاركة في ألعابھم143۱٤۳  

 باالتصال الجسدي مثل العناق. ال یھتم 144۱٤٤  

 . لدیھ واحد أو عدد قلیل من االھتمامات التي تستغرق145۱٤٥  

 وقتًا طویالً وتؤثر على العالقات مع العائلة واألصدقاء  

 . یكرر أو یعلق في سلوكیات أو أنشطة تبدو بال معنى146۱٤٦  

 الصغیرة في الروتین الیومي. ینزعج بشدة من التغییرات 147۱٤  ۷

 . االتصال بالعین عند النظر إلى اآلخرین وجھاً لوجھ 148۱٤۸  

 في مواقف غیر طبیعیة أو مفقودة  

 

 ھل تؤثر مشاكل المھارات االجتماعیة على حیاة طفلك الیومیة؟
 

 إلى حد كبیر                          كثیرا   ال على اإلطالق                         قلیال                         
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 مشاكل عاطفیة
 . ضعف الثقة بالنفس 149۱٤۹  

 یبدو أنھ غیر سعید، حزین، مكتئب . 150۱٥۰  

 . كثیرا ما یشكو من الشعور بالوحدة 151۱٥۱  

 . حاول إلحاق ضرر جسدي بنفسھ أو تحدث عن ذلك 152۱٥۲  

 . لدیھ شھیة ضعیفة 153۱٥۳  

 األطفال اآلخرین. غالبا ما یعبر عن شعور بأنھ ال قیمة لھ أو أنھ أدنى من 154۱٥٤  

 . غالبًا ما یشكو من آالم في البطن، أو صداع، أو صعوبات في التنفس155۱٥٥  

 أو أعراض جسدیة أخرى. 

 . یبدو متوترا وقلقا أو یشتكي من التوتر156۱٥٦  

 . یصبح قلقًا جدًا أو غیر سعید عند مغادرة المنزل، على سبیل المثال،157۱٥  ۷

 عند الذھاب إلى المدرسة  

 . مشاكل النوم أكثر من معظم األطفال في نفس العمر 158۱٥۸  

 غالبًا ما یكون لدیك كوابیس أثناء النوم .159۱٥۹  

 یمشي في نومھ أو یعاني من نوبات لیلیة وال یمكن "الوصول إلیھ" أو تھدئتھ . 160۱٦۰  

 غالبا ما یفقد أعصابھ. 161۱٦۱  

 في كثیر من األحیان یتشاجر مع الكبار . 162۱٦۲  

 اتباع تعلیمات الكبار . یرفض في كثیر من األحیان 163۱٦۳  

 . غالبًا ما یضایق اآلخرین عن طریق القیام164۱٦٤  

 عمداً بأشیاء یُنظر إلیھا على أنھا استفزازیة  

 . غالبًا ما یلوم اآلخرین على أخطائھ أو أفعالھ السیئة 165۱٦٥  

 . من السھل اإلساءة إلیھ، أو أن یزعجھ بسھولة 166۱٦٦  

 . كثیرا ما یدخل في عراك 167۱٦  ۷

 . إنھ قاسي على الحیوانات168۱٦۸  

 یكذب ویغش إنھ . 169۱٦۹  

 . یسرق األشیاء في المنزل170۱۷۰  

 . في كثیر من األحیان یدمر ممتلكات أفراد األسرة اآلخرین171۱۷۱  

 أو األطفال اآلخرین 

 . لدیھ نوبات متكررة تستمر لبضعة أیام مع مستوى نشاط عاٍل للغایة 172۱۷۲  

 وھروب لألفكار 

 لدیھ فترات متكررة من االنفعال الواضح .173۱۷۳ 
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 أفعال أو أفكار استحواذیة
 أفعال أو أفكار یبدو أنھ غیر قادر على السیطرة علیھا 

 
 . یكرر بشكل إلزامي بعض األنشطة أو لدیھ عادات یصعب تغییرھا 174۱۷٤  

 . لدیھ أفكار استحواذیة / ثابتة 175۱۷٥  

 . لدیھ حركات ال إرادیة أو ھوسیة أو ثابتة 176۱۷٦  

 واھتزاز. یكرر حركات ال معنى لھا، مثل اھتزاز الرأس، 177۱۷۷  

 الجسم ونقر اإلصبع 

 . یصدر أصوات غیر محفزة مثل تنقیة الحلق والعطس والبلع، 178۱۷۸  

 النباح والصراخ وما إلى ذلك  

 . صعوبة الحفاظ على الھدوء، على سبیل المثال، الصفارات، 179۱۷۹  

 الطنین، الغمغمة 

 الكلمات بطریقة ال معنى لھا. یكرر كلمات أو أجزاء من 180۱۸۰  

 . یستعمل كلمات أو لغة قذرة بشكل مبالغ فیھ 181۱۸۱  

 
 ھل تؤثر المشاكل العاطفیة أو التصرفات الوسواسیة أو األفكار على حیاة طفلك الیومیة؟ 

 
 إلى حد كبیر                          كثیراال على اإلطالق                         قلیال                            

 
 

؟ )في األسفل (صف نقاط القوة والضعف المختلفة لطفلك برأیك  
 (إذا كنت تشعر أن ھناك المزید الذي ترید إخباره ، یمكنك التحدث عنھا عندما نلتقي )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   

   

   

   

   

   


