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استانداردسازي آزمون  "این دستورالعمل طی پروژه تحقیقاتی با عنوان"

: فاز اول)  "Bayley IIIتشخیصی مقیاسهاي تكاملی شیرخواران و نوپایان 

ارسی آزمون تشخیصی  مقیاسهاي تعیین پایائی و اعتبار مقدماتی نسخه ف

ماهه شهر  24تا  1در كودكان   Bayley IIIتكاملی شیرخواران و نوپایان 

شوراي پژوهشی دانشگاه علوم  9/14/99مصوب در جلسه مورخ ( تهران

 911/91/ت/5115/1بهزیستی و توانبخشی  و طی قرارداد منعقد به شماره 

به سفارش و حمایت مالی ن پس از آ. تهیه گشته است 42/3/91به تاریخ 

معاونت سالمت وزارت  دفتر سالمت جمعیـت، خـانواده و مـدارس
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ماهه  24تا  1اقدام به تعیین نقاط برش در كودكان بهزیستی و توانبخشی 
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 مقدمه :

های کودکان حوزه مراقبت های اریدکان همواره در مطالعات و سیاستگذاهمیت غربالگری، ارجاع و مداخالت زود هنگام در اختالالت تکاملی کو

ین بدر دنیا مورد تاکید قرار گرفته وبه همین منظور آزمونهای غربالگری متعددی متناسب باحیطه های تکاملی کودکان، طراحی و در اختیار مراق

کامل ت بهداشت و سالمت کودکان کشورهای مختلف قرار گرفته است. به منظور تشخیص قطعی مواردی که در آزمونهای غربالگری، بعنوان تاخیر

انجام گیرد. تست های تشخیصی متعددی  در سطح  تست تکاملی تشخیصیارجاع شده اند، الزم است برای کودکان شناسایی شده 

تشخیص   Gold Standardاست که در اکثر منابع به عنوان  Bailey  جهانی وجود دارد که از جمله معتبرترین آن ها تست تکاملی

امل به مراکز ارجاعی و یا مراکز جامع تک کودک ،اختالل تکاملی نام برده شده است. با استفاده از این ابزار و پس از تشخیص قطعی اختالل تکاملی

ی تالالت تکاملگیرند . در مقایسه با تعدد آزمونهای غربالگری، آزمونهای تشخیصی اخمیکودکان ارجاع داده شده و مورد مداخله به هنگام قرار 

د. آزمون تشخیصی معیارهای تکاملی شیرخواران نمایمحدود بوده ودر  اغلب موارد تنها به تشخیص اختالل تکاملی در یک حیطه اکتفا می

Bayley III 1معتبر جهانی است که عالوه بر جامعیت در تمامی حیطه های تکاملی از  شاخصهای روانسنجی تشخیصیهای از معدود آزمون  

عاطفی، و تطابقی  -ناختی، ارتباطی )گفتاری(، حرکتی، اجتماعی ش، حیطه  5باالئی نیز برخوردار است.این آزمون سطح تکامل کودک را در 

و نیز  "زودرس"مداخالت  پس  از آن تشخیص وماه، توانمندی  42تا  1محدوده سنی در این آزمون دهد. رفتاری مورد ارزیابی قرار می

 .دارداقدامات ارتقائ  سطح تکامل در کودکان طبیعی را  یسنجش اثر بخشی

تاکنون اقدام به برگزاری جلسات متعدد کمیته علمی مشورتی  1389با عنایت به این موضوع اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت از سال 

ساس مصوبات این جلسات با بررسی تست های مداخالت تکاملی کودکان با حضور اساتید با تجربه در زمینه تکامل کودکان نموده است، بر ا

انتخاب شده و در این راستا تفاهم نامه مشترکی Bayle  تست تکاملی تشخیصی کمیته کشوری موجود در منابع مختلف با نظر اکثریت اعضای

  یصیتست تشخو دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی پیرامون استاندارد سازی و ایرانی سازی  سالمت جمعیت، خانواده و مدارسدفتر   مابین

Bayle 12تحقیقات اعصاب اطفال دانشگاه در که بر اساس اقدامی مشترک و هماهنگی های بین اداره سالمت کودکان و مرکز منعقد گردید 

بیلی نمونه هایی از کودکان سالم در کلیه گروههای سنی حیطه های آزمون اخذ و دانشگاه علوم پزشکی پس از تجهیز اطاق های انجام آزمون 

 پس از تحلیل، استاندارد کودکان ایرانی تدوین و در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی گذاشته شد.

 های تکاملی شیرخواران واستانداردسازی آزمون تشخیصی مقیاس "الزم به ذکر است این دستورالعمل طی یک پروژه تحقیقاتی تحت عنوان 

 Bailey) فاز اول: تعیین پایائی و اعتبار مقدماتی نسخه فارسی آزمون تشخیصی  مقیاسهای تکاملی شیرخواران و نوپایان  "Bayley IIIنوپایان 

III   نبخشی و طی قرارداد شورای پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توا 9/12/89مورخ ماهه شهر تهران( مصوب در جلسه  42تا  1در کودکان

تهیه گشته و کلیه حقوق مربوط به  15/8/92به تاریخ  801/92/ 13025 و تفاهم نامه  24/3/90به تاریخ  801/91/ت/5015/1منعقد به شماره 

 می باشد. و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مالکیت معنوی این اثر متعلق به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 محمد اسماعیل مطلقدکتر 

 مدیر کل مرکز سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

 

                                                           
1  psychometric properties including validity and reliability 



 تشکر و سپاسگزاری
اختالالت تکاملی از شایعترین مشکالت طب کودکان در سراسر دنیا بوده و روند آن رو به افزایش می باشد. تشخیص زودرس اختالالت 

تکاملی امری ضروری برای سالمت کودک و خانواده بوده و یک وظیفه اصلی برای مسئولین مراقبتهای اولیه و تمامی پزشکان اطفال 

می شود. استفاده از ابزارهای غربالگری به عنوان اقدام خط اول برای جدا نمودن کودکان مشکوک به اختالالت تکاملی از محسوب 

جمعیت عمومی توصیه می شود؛ اما به منظور تشخیص قطعی موارد مشکوک به  اختالالت تکاملی و نیز ارزیابی تکاملی گروههای 

 Bayley IIIو نوپایان  استاندارد شده استفاده نمود. آزمون معیارهای تکاملی شیرخواران پرخطر می بایست از ابزارهای دقیق تر و

نمونه ای از این آزمونها می باشد که وضعیت تکامل کودک را در حیطه های شناختی، ارتباطی) درکی، بیانی(، و حرکتی) ظریف و 

برای درجه بندی سایر ابزار های ارزیابی تکامل مورد استفاده واقع درشت( ارزیابی نموده و در عمل به عنوان ابزار استاندارد طالیی 

می شود. استفاده از نمرات مرجع آزمون اصلی می تواند منجر به اشتباه در برآورد سطح تکاملی کودک و تشخیص تاخیر تکاملی 

 گردد، لذا استفاده از نمرات مرجع مخصوص به هر جامعه مورد تایید قرار گرفته است.

معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و  سالمت جمعیـت، خـانواده و مـدارسین منظور با سفارش و حمایت مالی دفتر  به هم

 "در طی یک مطالعه کاربردی با روش توصیفی مقطعی برای تعیین نقاط برش نسخه فارسی آزمون تشخیصی آموزش پزشکی

ماهه ایرانی به عنوان فاز نهایی از طرح استاندارد سازی  42تا1درکودکان  " Bayley III مقیاسهای تکاملی شیرخواران و نو پایان 

 این آزمون برای کودکان ایرانی اقدام گردید.

،  که روایی و Bayley IIIدر این فاز فرم و کتاب دستورالعمل اجرایی نسخه فارسی آزمون مقیاسهای تکاملی شیرخواران و نو پایان 

تی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعتبار آن طی یک پروژه تحقیقا

 )توسط دکتر نادیا آذری، فرین سلیمانی و همکاران( تایید شده بود مورد استفاده قرار گرفت .

اه علوم پزشکی بر اساس دانشگ 10سپس با نظارت و هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور اجرای طرح ، 

پراکندگی مناطق جغرافیایی در کشور و آمادگی اجرایی برای انجام طرح در راستای سیاست های اداره سالمت کودکان انتخاب شدند 

رشت و اهواز( و  از هر استان منتخب دو آزمونگر  -زاهدان -مشهد -تبریز -همدان -شیراز -قم -اصفهان -) شامل استانهای تهران

 آموزش به تهران فراخوانده شدند. جهت 

و  سپس به  3آموزش آزمونگران ابتدا به صورت تئوری در یک کارگاه یک روزه جهت آشنایی با مبانی تکامل کودکان و آزمون بیلی

ر مورد اجرا توسط مربیان کشوری در تهران انجام پذیرفت و پس از شرکت د 10صورت حضور در کارگاه سه روزه عملی، و مشاهده 

 آزمون گواهی تایید مهارت در انجام آزمون را دریافت نمودند. 

نمونه بود که با توجه به درصد پراکندگی  1700نمونه در هر گروه سنی برابر  100گروه سنی و با در نظر گرفتن  17نمونه با توجه به 

سال هر شهر محاسبه گردید.  4زیر  به نسبت  جمعیت1390جمعیت در شهرهای مختلف بر اساس آمار و سرشماری نفوس و مسکن 

 روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس تا تکمیل حجم نمونه بود. 

، و فاصله اطمینان (درصدیصدکی )رتبه های میانگین و انحراف استاندارد نمرات خام، نقاط برش، نمرات تراز شده، نمرات مرکب، 

ه تفکیک حیطه های شناختی، ارتباط درکی، ارتباط بیانی، حرکات ظریف و حرکات گروه سنی ، ب 48در  برای نمره های تراز شده

 درشت محاسبه گردید.



درصدهای ، 05/0و  15/0تفاوت بین نمره های تراز شده حیطه ها برای معناداری آماری )مقادیر بحرانی( در سطوح اطمینان  همچنین 

، معادل های نمره رشد بر اساس نمره خام خرده آزمون ها، سن نمره ها بر اساس شاخص اختالفمرجع )میزان پایه(  نمونه تجمعی

 تکاملی معادل نمرات خام برای خرده آزمون ها، منحنی رشدی بر اساس سن برای خرده آزمون ها محاسبه گردید.

پژوهش در کنار تیم تحقیق بوده و تمامی آنالیز آماری  از جناب آقای دکتر آدیس کراسکیان که از ابتدای مطالعه و تمام فازهای

 توسط ایشان صورت گرفته است تقدیر و تشکر خاص می گردد.

از سرکار خانم دکتر وامقی، آقای دکتر برکاتی و لرنژاد ، که در تمام طول تحقیق جهت بررسی ارزشمند مرا حل تحقیق و اعالم 

 گردد.پیشنهادات جهت انجام کار بهتر قدردانی می

 از جناب آقای دکتر محسن شتی که تمام متدولوژی مطالعه را تحت نظر داشتند سپاسگزاری می گردد.

در این مطالعه از معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران، خراسان رضوی، گیالن، تبریز، همدان، 

درمانی و همکاری بی دریغ کارشناسان  –مودن امکان استفاده از مراکز بهداشتی اهواز، فارس، اصفهان، قم، زاهدان جهت فراهم ن

ستادی و مراکز بهداشتی در انجام طرح و از کلیه کارشناسان رابط معاونت های بهداشتی دانشگاههای منتخب سرکار خانم ها احمدی، 

انم دکتر ها فتوره چی و پاکدامن و آقای شجاعی و همچنین  ابراهیمی، شریفی، برادران، جهان تیغ، ابراهیمی)قم(، نصیرایی، زارع و خ

والدین کودکان شرکت کننده در طرح تقدیر و قدردانی می شود. در ضمن از کارشناسان ستادی طرح )سرکار خانم ها دکتر ناریا 

نگران کشوری(، ندا قربانی نغمه تشکری، و فریده نباتی(، افسانه حاجی صادقی )مربی و ارزیاب مراکز سنجش و آزموابوالقاسمی، 

)ارزیاب مراکز سنجش کشوری(، و آزمونگران کشوری ) خانم ها مریم رحیمی، لیال یزدی، خانم نوحی، خانم عباسی، مریم فرشچی، 

آزاده یداللهی، زهرا مرادی پور قوام، محبوبه عابدی، سهیال عالفی، ناهید حسنی خیابانی، نرگس غالمی، فاطمه ایرانی، طیبه حسن 

فاطمه حیدری شاهباز، زهرا واحدی، پریسا آزادی، زینب شوفرچی همدانی، ساجدی، مریم بابایی پاسکه، طاهره قربانی، فرشته داودی، 

مریم شریف لنجانی، معصومه جمالی، آرزو رحیمیان، زینت زارع زاده، محبوبه تنهاجو، طاهره تاج الدینی، مژگان غفاری( که در انجام 

 داشتند تشکر می گردد.آزمون کمال دقت را 

 

 مسئول تیم تحقیق

 دکتر فرین سلیمانی
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 مقدمه

   Bayley-lllا و ساختار محتو

های تكاملی  مقیاس"، درواقع بازبینی (Bayley-lll) سوم ویرایشهای تكاملی شیرخواران و نوپایان بیلی،  مقیاس"

 جراصورت فردی ا ، ابزار خاصی است که بهBayley-lll. است "(3991؛ بیلی، BSID-II) دوم ویرایش -شیرخواران بیلی

، Bayley-lllاهداف اولیه . پردازد ماه می 24تا  3نوزادان و کودکان خردسال بین سنین  شده و به ارزیابی عملكرد رشد

در  BSID-IIبازبینی . باشد می داخلهبرای م ریزی اطالعات در زمینه برنامه تهیةخیر رشد و أت دارای شناسایی کودکان

-BSID آزمونهای  این که برخی از جنبه با. شد این ابزار انجام ایی و سودمندیکیفیت و افزایش کار ارتقاء اینجا، با هدف

II ،؛ه و مواد جدیدی به آن اضافه شده استیافت تغییر Bayley-lllرا که  های بیلی مقیاسچنان ماهیت و هدف اصلی  ، هم

 .نماید حفظ میبود،  پیش بینی شده( نانسی بیلی)آن  مؤلفتوسط 

 محتواي آزمون

Bayley-lll حیطه ارزیابی . ، حرکتیزبانیشناختی، : پردازد زیر می حیطه سهران و نوپایان در ، به ارزیابی رشد شیرخوا

 . دنشو می راد که برای کودک اجگیر میصورت ، و حرکتی، با استفاده از سؤاالتی زبانیشناختی،  های

( است بیانی رتباطو ا درکیآزمون ارتباط  خرده دو شامل خود که) زبانیفرم ثبت اطالعات، شامل مقیاس شناختی، مقیاس 

 .باشد می( ت درشت استات ظریف و حرکاآزمون حرک خردهدو شامل خود که )و مقیاس حرکتی 

هر بطن در  نمرات مرکب کهو ها  آزمون در ادامه، شرحی درخصوص محتوای هر مقیاس و نیز انواع نمراتی که توسط خرده

و ها  آزمون خرده که نشانگر است Bayley-lllساختار  ، نمایش نموداری از3-3شكل . آمده است ،شود مقیاس ایجاد می

 .دباش می حاصله مقیاس های
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  III بیلی مقیاس هاي                                                                                      III هاي بیلی آزمون خرده

   

 

 

   

 

 

 .اشدمی ب ،  معادل مرکب هنمردارای * 

 Bayley-lllساختار و محتواي  -1-1شكل 

 

 مقیاس شناختی

 گیری ، شكلاشیاء، ارتباط دستكاریو  اکتشافحرکتی،  ی است که به ارزیابی رشد حسیسؤاالتمقیاس شناختی، شامل 

 . مفهوم، حافظه، و سایر جنبه های پردازش شناختی می پردازد

اند، هرچند  نیز حفظ شده Bayley-lllاند، در  آمده BSID-II شناختیهای شناختی که در مقیاس  سؤالاکثر 

. دنباشمتكی  ککود درکی های زبان تا کمتر به مهارت ندها، مورد بازبینی قرار گرفت سؤالهای مربوط به  دستورالعمل

 واناییت ثیرأهای مربوطه، مورد بازنویسی قرار گرفت تا ت سؤالمقیاس شناختی،  انحصاری بودنمنظور تقویت بیشتر  به

 شناختی

 یزبان

 یحرکت

 

 

 

 

 *شناختی

 ارتباطی دركی

 ارتباطی بیانی

 حركات درشت

 حركات ظریف
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 ارزیابیبه عنوان سواالت ، 3محتوا انکارشناسکه توسط نیز  BSID-II شناختیمقیاس  ی ازهای سؤال. دده اهشرا ک حرکتی

 .منتقل شدند Bayley-lllهای مربوطه در  ند، به مقیاسبود  هشد شناسایی ت ظریفایا حرک زبانیتوانایی  کننده

 

 زبانیمقیاس 

، در حال حاضر دو سؤاالتاین . و ارتباط بیانی تشكیل شده است درکیارتباط  ؤاالتس ، از Bayley-lll زبانیمقیاس 

توسط که  BSID-II شناختیمقیاس   سؤاالت. دهند را تشكیل می ارتباط بیانی و درکیارتباط  جدای آزمون خرده

آزمون مربوطه در مقیاس  ردهند، به خشناسایی شده بود زبانیهای  مهارت ةاولی کننده ارزیابی ، عمدتاًمحتواکارشناسان 

PLS-4) "دبستانی مقیاس زبان پیش"، از چاپ چهارم دیگرسؤاالت . منتقل شدند زبانی
، (4004؛ زیمرمن، اشتاینر، و پاند، 4

 Bayley-lllجدید، در مقیاس زبان  سؤاالت این. ندشداقتباس  "یمراحل پایان، یا استانداردسازیمراحل آزمایشی، "قسمت 

 .زبان فراهم نمایند رشد حیطه مطابقی را تر وسیعو پوشش محتوایی  سنی را گسترش دادهپوشش  تا گنجانده شدند

 ارتباط دركیخرده آزمون 

توانایی  همانند)واژگان  رشد؛ زبانی های پیشگیرد که به ارزیابی رفتار ی را دربرمیسؤاالت، درکی آزمون ارتباط خرده

از قبیل ضمایر و ) صرفی/ىواژ  رشد ساخت، واژگان مربوط به (گیرند قرار می شناسایی اشیاء و تصاویری که مورد اشاره

زمان های  ، نشانه[در انگلیسی s-در فارسی معادل  "ها " ]مانند عالمت جمع ه)صرفی ى ها ه؛ و درک نشان(حروف اضافه

+ کسره مالكیت ]لكی مِ نشانة ، و[در انگلیسی ing, -ed-شامل افعال ماضی؛ مضارع؛ آینده و استمراری معادل  ] دستوری

و درک  1اجتماعی مرجعکه  سؤاالتی هستندهمچنین موارد گنجانده شده، . دنمی پرداز[( در انگلیسی ʼsضمیر معادل 

 .کالمی کودکان ر ا مورد سنجش قرار می دهند

 

                                                           
1
 expert content reviewers 

2
 Preschool Language Scale-Fourth Edition 

3
 social referencing 
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 ارتباط بیانیخرده آزمون 

کردن با ایما و  غون کردن، اشاره و مانند غان)زبانی  پیش باطی است که به ارزیابی ارتسؤاالت، شامل بیانی آزمون ارتباط خرده

به عنوان مثال، ) ها ویژگی/ها تاشیاء، تصاویر و خصوصی دننامی همانندواژگان  رشد، ( گیری ، و نوبت2، ارجاع مشترکاشاره

 .پردازند می (لای، کلمات جمع، و زمان فع استفاده از عبارات دوکلمه نظیر)  نحوی-واژ و رشد ؛(رنگ و اندازه

 

 مقیاس حركتی

مقیاس حرکتی و مقیاس سؤاالت . شود ت درشت تقسیم میات ظریف و حرکاآزمون حرک مقیاس حرکتی، به دو خرده

 های حرکتی های حرکتی ظریف یا مهارت مهارتکننده ارزیابی  ، عمدتاًمحتواکارشناسان  توسطکه  BSID-II شناختی

به دو جدید، سؤاالت . در مقیاس حرکتی منتقل شدند مربوطه های آزمون ، به خردهشناسایی شده بودند درشت

رشد  ةحوزمطابق ی را تر وسیعپوشش محتوایی  گسترش دهند و همرا سنی پوشش هم  آزمون اضافه شدند تا خرده

 (.کیفیت حرکت ةعنوان مثال، افزایش تمرکز در زمین به)حرکتی فراهم نمایند 

 ت ظریفاحركخرده آزمون 

ریزی  حرکتی، برنامه-درکی  سازی یكپارچهچنگ زدن، / داشتن گرفتن و نگه دستهای حرکتی ظریف مربوط به  مهارت

های کودکان خردسال در  ها، مهارت سؤالاین . گیرند ت ظریف قرار میاآزمون حرک در خرده ،9و سرعت حرکت یحرکت

را مورد سنجش  31گرفتن اشیاء/درچنگ گرفتنو  ،34کاری شیء ، دست33بردن به طرف اشیاء دست، 30  چشمییابی زمینه ردّ

                                                           
4
 joint referencing 

5
 turn taking 

6
 morpho-syntactic development 

7
 prehension 

8
 integration 

9
 motor speed 

10
 Visual tracking 

11
 reaching 

12
 manipulation 

13
 grasping 
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دست کودکان و پاسخ به اطالعات لمسی نیز در اینجا مورد سنجش قرار  ی مربوط بهعمل های مهارت. دهند قرار می

 .گیرند می

 ت درشتاحركخرده آزمون 

، به ارزیابی سؤاالتاین . دهد را مورد سنجش قرار می و پاها  ها دستت درشت، عمدتاً حرکات تنه و اآزمون حرک خرده

و   3جایى جابه نظیر)؛ حرکت پویا (نشسته یا ایستاده وضعیت عنوان مثال، به) غیرمتحرک/32کموقعیت استاتی

 .پردازند ریزی حرکتی می ، تعادل و برنامه(حرکات سازى هماهنگ

 

 نمرات آزمون

Bayley-lllصدکیهای  ، نمرات مرکب، رتبهترازشده مراتن: دهد دست می هشرح زیر به را ب  3، چهار گروه از نمرات مرجع 

های سن رشد نیز برای  ها فراهم بوده و معادل برای این مقیاس طمینانعالوه، فواصل ا هب. و نمرات رشد (درصدی)

 . 3دهد نشان می را Bayley IIIموجود در ، انواع نمرات 3-3جدول  .هستند دردسترس های مربوطه آزمون خرده

 3-3به جدول )نمود   شناختی محاسبه  مقیاسهمچنین برای ها و  آزمون توان برای همه خرده یرا م ترازشده نمرات

و دارای میانگین  دارندقرار 39-3و در محدوده  آید میدست  هآزمون ب خردهکل ، از نمرات خام ترازشدهنمرات (. کنید نگاه

 .هستند 1معیار  و انحراف 30

مقیاس و  زبانینمرات مرکب، برای مقیاس . شوند می مشتق ها آزمون خرده زشدهترا نمرات های عو، از مجمنمرات مركب

 0 3-20محدوده و   3و انحراف معیار  300میانگین  ی بامتریكسیستم نمرات مرکب، در . شوند می محاسبهحرکتی، 

 ای جداگانه نمره آزمونرای دا آزمون، خردهاز دو یا چند  ترکیبی هایی که به جای دسته از مقیاس برای آن. تنظیم شده اند

                                                           
14
 Static positioning 

15
 locomotion 

16
 -norm-referenced scores 

17
 آزمون های مربوط بهخرده  هم به عاطفی و -های مستقل شناختی و اجتماعی به مقیاس هماست  ممکن آزمون خردهدر این راهنما، اصطالح  :نکته مهم 

 .شود ، حرکتی، و رفتار انطباقی اطالقزبانیهای  مقیاس
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توان برای  مرکب را می های مرکب و معادلهای  نمرهاین  .می شوداستفاده   معادل نمره مرکب باشند، می (مقیاس شناختی)

 .کار برد به Bayley IIIدر هر پنج مقیاس مقایسه عملكرد کودک 

یک  وضعیتدهنده  ، نشانصدک ها. هستند در دسترس Bayley III مقیاسهم برای  (درصدي)صدكی  هاي رتبه

قرارداشته و دارای میانگین  99تا  3، در محدوده صدک ها. است استانداردعیت سایر کودکان در نمونه ضکودک نسبت به و

 .ندسته 0 و میانه 

. گیردقرار می  هاآنمحدوده کودک به احتمال زیاد در  واقعید که نمره کن می  توصیفاز نمرات را  طیفیفاصله اطمینان، 

، های اطمینان فاصله. دنده دست می هنمرات آزمون ب و صحت دقت بیان ابزار دیگری را برای در واقع طمیناناهای  اصلهف

 .هستند در دسترسهر پنج مقیاس  برای

دیده می معمول به شكل  ، کودکنمره خام سن  در آن است که یدهنده سن متوسط ، نشانیتكاملهاي سن  معادل

 حرکتی ظریف و حرکتی درشت ،ارتباطات بیانی ،درکیارتباطات ، های شناختی آزمون ها، برای خرده لاین معاد. شود

 .کاربرد دارند

آزمون خاص، مورد استفاده  کودک در طول زمان برای هر خرده یرشدنمرات ، برای ترسیم يمنحنی هاي نمرات رشد

آن توان براساس نمره خام کل  را می ینمره رشد ،باشدآزمونی که برای کودک انجام شده  هر خرده در .گیرد قرار می

و  00 قرارداشته و دارای میانگین  00 -400، در محدوده ینمرات رشددر این منحنی ها، . نمود آزمون محاسبه خرده

 .هستند 300انحراف معیار 

 Bayley-lllهاي  آزمون ها و خرده استفاده براي مقیاس انواع  امتیازات قابل - 1-1جدول 

نمره  شده نمره تراز آزمون مقیاس یا خرده

 تركیبی

صدكی رتبۀ 

 (درصدي)

فاصله 

 اطمینان

معادل سن 

 یتكامل

نمرات منحنی 

 يرشد

 ● ● ● ● ● ● مقیاس شناختی

 زبانیمقیاس 

 آزمون ارتباط درکی خرده

 

● 

● ● ●  

● 

 

● 
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 ● ● ● آزمون ارتباط بیانی خرده

 مقیاس حركتی

 آزمون حرکات ظریف خرده

 آزمون حرکات درشت ردهخ

 

● 

● 

● ● ●  

● 

● 

 

● 

● 

 

 كاربردها

Bayley-lllو نیز کمک به فرد  تكاملی خیر رشدأ، نوعی ابزار ارزیابی است که برای شناسایی کودکان خردسال دارای ت

تواند  ، میBayley III جرای آزمون، با ادرمانگر. استفاده قرارمی گیرد مورد ت درمانیمداخال ریزی برنامهدر زمینه  درمانگر

عنوان یک  ، بهآزموناین . دست آورد خود به ساالن همجهت مقایسه کودک با  ،ی و کیفیقابل توجهی اطالعات کمّ یزانم

 Bayley آزمون. می باشد، بسیار مفید تكاملی کامل ارزیابی رشد یک بستهعنوان بخشی از  کاررفته و به هابزار تشخیصی ب

IIIو حرکتی را  زبانیهای شناختی،  باشد چرا که مقیاس می میدانی ای و های ارزیابی چندرشته مناسب گروه ویژه ، به

 .دکر مدیریتاجرانمود و توان مستقل از یكدیگر  می

مداخله  مةبرنایک های بیلی برای ترسیم روند پیشرفت کودک پس از شروع  های مختلف زمانی، از مقیاس در برهه

درنظرگرفته  تكاملیخیر أمدت تبلندرساندن اثرات  حداقل عنوان کلیدی برای به نگام، بهزوده ةمداخل. است شده استفاده

بخشی از برنامه مداخله زودهنگام، مستندسازی  عنوان بهپیشرفت کودک (. 4003آمریكا،  کودکان آکادمی طب)شود  می

. یا خیر دارد  ازهای کودک مطابقته، با سطح فعلی نیگرفت صورتشود که مداخله  د تا بدین طریق اطمینان حاصلشو می

انتخابی  یعنوان ابزار ی خود، مدتها است بهدهی کمّامتیازسنجی و نظام  های عالی روان دلیل ویژگی ههای بیلی، ب مقیاس

درحال  Bayley III، کاراییبرای افزایش . اندشده  مداخله درنظرگرفته ةای رشد کودک درطول دور برای مستندسازی دوره

نمرات  در حال حاضر. ساخته است  فراهم هروز  3ماه و   تا  هروز  3دقیقی را برای کودکان  شدههای هنجار دهحاضر دا

 40ماه  3روز یا  30ماه  3به عنوان مثال، ) روز افزایش سن 30به ازای هر برای کودکان در این محدوده سنی،  ترازشده

رشد  ةاین دور طی ارزیابی کودکان در ةدر زمین باالیی رامیزان دقت ، Bayley III با انجام این کار،. گردیده است  ارائه( روز

جهت ترسیم روند پیشرفت کودک در  طور ویژه به کهرا  ی، نمرات رشدBayley IIIعالوه،  هب .ارائه می دهدسریع 
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را ( 1 -ب جدول) آزمون رشد مربوط به هر خردهمنحنی  .دهد دست می هب ،می شوند گرفتهای درنظر دوره های ارزیابی

. نمود مستند درطول زمانرا نمود و بدین طریق، رشد نسبی کودک   ترسیم زتوان در نمودارهای رشد در پیوست  می

 Bayleyتوان در راهنمای فنی  رشد را می منحنی هایهمچنین و  ینمرات رشد ارتقاء و بهبوداطالعات دقیق درمورد 

III نمود مالحظه. 

شود و هم شناخت و  ها می آزموناجرای اینجا بسیار مفید است چرا که هم موجب تسهیل در روند مشارکت فرد مراقب در 

شده با  تحقیقات انجام .دهد می های کودک در اختیار والدین قرار ظرفیت ها و ، تواناییها درک بهتری را درزمینه مهارت

دهد که آن دسته از  می ها نشان یارزیابچنین سایر  و هم( 9 39بیلی، )های تكاملی شیرخواران بیلی  استفاده از مقیاس

نموده  درک بهتری از نقاط قوت و ضعف کودک خود کسب ،اند داشته یا در آن شرکت/مراقبانی که روند ارزیابی را مشاهده و

ه این ویژگی در برای اینك(. 4 39، 40، مایرز4003، 39ک، براون و جانسون، الرُ  39،  3م، و کانینگهامونبازِرا، رُرِ یبَ)اند 

Bayley III عنوان بخش مهمی از ارزیابی  به مراقبفرد درحال حاضر مشارکت ، شود بیشتر تقویتBayley III لحاظ  

هایی  مقیاس به خرده ،در حال حاضر برحسب محتوا BayleyIII ها و سؤاالت آیتم عالوه هب(. را ببینید 4فصل )شود  می

نشان می دهد را خیر أتشده که والدین به سهولت زمینه هایی که فرزندشان در آنها  باعثاین امر،  واند  شده بندی گروه

عنوان  توان به می Bayley IIIهمچنین از . شناسایی نموده و  در مورد برخی نگرانی های خاص خود راحت تر بحث نمایند

 .نمود استفاده ها مونآزخرده برای توصیف دقیق و مشخص نقاط قوت و ضعف کودک در تمام  آموزشی، یابزار

به شكل  در تحقیقات علمیتا کنون . شودکارگرفته  هعنوان یک ابزار تحقیقاتی ب بهمی تواند چنین  هم، Bayley III  مقیاس

یا پیگیری اثرات مداخله بر  به منظور ارزیابی عملكرد کودکان با نیازهای ویژه و، (نسخه دوم بیلی) BSID-II از وسیعی

ها  حیطهدر برخی  ؛اند شده نیز حفظ BayleyIII، در BSID-IIسنجی  های روان ویژگی. تفاده شده استاسکودکان  تكامل

به  Bayley IIIنسبت به را و موجبات اعتماد مداوم محققان  فزونی یافته BSID-IIاز میزان موجود در حتی ، ویژگی هااین 

 .ساخته است فراهم زنده و پویاعنوان یک ابزار تحقیقاتی 

 

                                                           
18
 - Barrera, Rosenbaum & Cunningham 

19
 - LaRocque, Brown & Johnson 

20
 - Myers 
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 هاي مقیاس دودیتمح

وجه   یچه اما برخی از این کاربردها به ،است  خوبی با آنها متناسب ، بهBayleyIIIای وجوددارد که  اگرچه کاربردهای گسترده

مهارتی خاص  ةدر یک حیط اختالالت تكاملیو  ماهیت تاخیرهارا نباید برای سنجش ، BayleyIII. شود نمی  توصیه

ظریف یا  اتآزمون حرک خیر حرکتی کودک را براساس عملكرد او در خردهأت ماهیتتوانیم  مینما  عنوان مثال، به. کاربرد به

آزمون  سؤاالت خردهدرست به ناهای  یا پاسخدرعوض، عملكرد ضعیف . دهیم تشخیصات ظریف ترکیبی از سؤاالت حرک

. شود داده یا فیزیوتراپیست ارجاعر درمانگیک کاردهد که کودک باید برای ارزیابی بیشتر، به  می ظریف نشان اتحرک

 تواند ود، میش مشاهده وناست درطول آزم رفتارهایی که ممكن بعضی، مثالعنوان  به) 43تكاملیهای خطر  شاخص

ارزیابی و مداخله  جهتهای الزم  باید برای ارائه توصیه ،است شده راهنمای فنی ارائه که در( خیر در رشد باشدأدهنده ت نشان

 .رود کار هخیر بأگیرد، اما نباید برای تشخیص ماهیت ت استفاده قرارمناسب مورد

دارای شدت  درمورد کودکی که به (مرجع) دست آوردن نمره هنجار برای به Bayley IIIست که از انامناسب ، عالوه هب

 جسمی آسیب دارای ، درمورد کودکاستانداردبه شیوه  Bayley III جرایا. شود استفاده ،است ی یا حسیجسم آسیب

را  است او ممكن ،(41ینارس  عنوان مثال، رتینوپاتی مرحله  به)حسی  آسیبیا ( 44آتتوئید عنوان مثال، فلج مغزی به)شدید 

، به توصیف انواع کتاباین  Cپیوست . بگیرد های کودک را هم نادیده قرارداده و شاید حتی توانایی وضع نامساعددر یک 

 این پیوست. داد یا حسی انجام/جسمی و مشكالتدرمورد کودکان دارای  توان یپردازد که م هایی می ها و سازگاری انطباق

استاندارد  اجرایاز آزمون را ها،  ها و سازگاری که آیا این انطباق درمورد ایندهد  می ارائههایی  دستورالعملچنین  هم

 Bayley IIIطور کلی، هنگام اجرای  به .خواهندبود مرجع در این شرایط معتبر-که آیا نمرات هنجار و نیز این ،سازد دورمی

 .باشید جسمی یا حسی، نهایت احتیاط را داشته آسیب بابرای کودکان 

عنوان  این ابزار، بهوجود  با این ؛شود ها و مفاهیم را شامل می ، طیف وسیعی از مهارتBayley IIIاگرچه محتوای سؤاالت 

 .است نشده شرفت تحصیلی طراحیبینی پی پیشو یا برای  معیار سنجش هوش

                                                           
21
 - Developmental Risk Indicators 

22
 - Athetoid cerebral palsy 

23
 - stage 5 retinopathy of prematurity 
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با  یکودکمثال ، قرارداردآزمون برای ارزیابی کودکی که خارج از محدوده سنی  Bayley IIIاست از  گاهی اوقات، ممكن

های  توان تنها برحسب معادل در این موارد، عملكرد کودک را می. شوداستفاده  است،که از توانایی کمی برخوردار االترسن ب

است  الزم ،کنید می  ، برای توصیف عملكرد یک کودک استفادهتكاملیهای سن  که از معادل هنگامی. داد   توضیح تكاملیسن 

(. NCME ،3999، و AERA ،APA)سنجی متعددی است  های عملی و روان باشید که این ساختار، دارای محدودیت  آگاه

ساله فقط بتواند سؤاالتی دوبرای مثال، اگر یک کودک . باشدکننده  است گمراه ، ممكنتكاملیتعیین معادل سن  ،که اول این

عملكرد  این بدان معنا نیست که این کودک، لزوماً ،کند کاملآنها را ساله  یک کودکرود یک  می کند که انتظار را تكمیل

 ،ب با سن او باشددهد که متناس های دیگری را از خود نشان است مهارت کودک ممكناین . دارا می باشدساله را  یک کودک

با هم  ،های مهارتی مختلف در حیطه  تكاملیهای سن  عالوه، معادل هب. اما سنجش دقیق عملكرد کلی او، بسیار دشوار است

 اتآزمون حرک و خرده درکی یآزمون ارتباط یک کودک در دو خرده تكاملیبرای مثال، اگر سن . دنباشنمی مقایسه  قابل

. ین امر نشان دهنده این نیست که کودک در هر دو حیطه مهارتهای یكسانی را دارا می باشدا، ه برآورد شودماه  ظریف 

تغییرات کوچک  هر واحد در کل مقیاس یكسان نمی باشد؛ طوریكه، تكاملیهای سن  معادله بدر محاس که،  نهایت ایندر

 .شود تكاملیهای سن  است منجر به تغییرات بزرگ در معادل خام ممكن رهدر نم

 هاي كاربر مسئولیت

 الزم براي كاربر هاي ویژگی

کنند باید دارای آموزش و  می استفاده Bayley IIIها، افراد آزمونگری که از  و تفسیر آزمون اجراهای  با توجه به پیچیدگی

ی آموزش الزم باید دارا چنین هم افراد آزمونگر. کودک باشند تكاملجامع های  و تفسیر ارزیابی اجرا تجربه الزم در زمینه

و حفظ رابطه، استنباط عملكرد ارتباط با کودک چگونگی برقراری  شامل های ارزیابی، ی روشپایه و اساسدر زمینه اصول 

ها، و حفظ امنیت  سنجی، امتیازدهی و تفسیر آزمون ، درک آمار رواناجرااستاندارد  های روشاز  پیرویمطلوب، بهینه و 

که سن و  دباشسالی  و سن کودکان کم ونتوجهی در زمینه آزم درک و تجربه قابل دارای آزمونگر باید. دنها باش آزمون

 Bayleyکه آزمونگر، با  استآنها، شبیه به کودکانی  دبستانی همچنین تجارب بالینی، فرهنگی، و پیش های زبانی، و زمینه 

III دنمو خواهد ارزیابی. 
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ای هستند که  التحصیل یا متخصص رسمی بعضاً فارغ ،کنند می استفاده Bayley IIIموارد، افراد آزمونگری که از  بیشتر در

و تحت  جراکنندرا ا Bayley IIIتوانند  مینیز دیده  آموزش کارشناسان فنیگرچه ا. اند دیده ارزیابی فردی آموزش ةدر زمین

های آموزشی و  ه با استانداردهای آزمونشود ک ای انجام اما تفسیر آزمون باید به شیوه بدهند،  عملكرد کودک نمرهبه نظارت 

 (.3999ران، دیگو  AERA)باشد   ی سازگارشناخت روان

از انجام فعالیت کنند تا  متخصصان باتجربهتحت نظر  باید ،دنندار تكاملی آموزش رسمی در زمینه ارزیابیانی که آزمونگر

های  افرادی که آموزش تنها. باشد و معتبر اعتماد لقاب نتایج آزمون شود و  حاصل اطمینان آنها بهترین عملكرد بالینی

 .ندنمایرا تفسیر Bayley IIIنتایج  می توانند ،اند کرده ی کسبشناخت ارزیابی آموزشی و روان ةای در زمین حرفه

 ها آزمون منیتا

های ثبت  آزمون، فرم مواد. کند حاصل مواد آزمون اطمینان منیتدارد که نسبت به ا کاربر آزمون، این مسئولیت را برعهده

اگرچه . نمایند که استفاده مناسب از آنها را تضمین ارسال شودهای تفسیری باید تنها برای متخصصینی  اطالعات، و گزارش

و )مناسب بوده ( عنوان مثال، پزشكان و کارکنان بالینی به) معینبررسی نتایج آزمون توسط والدین و نیز متخصصین 

برداری از  یا کپی کردن شااما این بررسی نباید شامل ف ،(گردد آن می جراییابی، حتی تشویق به امناسب ارز شعنوان رو به

را ، امنیت، اعتبار، یا ارزش آزمون این دو عملکه باشد؛ چراهای ثبت اطالعات، یا سایر مواد آزمون  فرم ،سؤاالت آزمون

 شامل)مواد آزمون  ، و سایرها و نُرم آزمون، هنجارها ؤاالتسها و  آیتمهمه . اندازند می  عنوان یک ابزار سنجش به خطر به

 باید 42اداره حقوقی شرکت ارزیابی هارکورت ؛رایت بوده تابع حقوق کپی( تكثیر در کتابچه راهنمای کاربر صفحات قابل

برداری از  ، کپیدر این زمینه ءرد استثنااتنها مو. نماید  ییدأبرداری یا تكثیر هر یک از مواد آزمون را ت اجازه کپی یکتبطور به

برداری از برگه  شده ثبت اطالعات جهت انتقال پرونده کودک به متخصص واجد شرایط دیگر و نیز کپی فرم تكمیل

شرایط ها و  صالحیتاین . سازی نتایج آزمون است سؤاالت و نمودارهای رشد برای خالصه طرح جهت  4های برشی طرح

های  استانداردهای آزمون"مندرج در  های طبق با دستورالعملنرایت، م های کپی حدودیتکاربر، سیاست امنیت آزمون، و م

 (.3999ران، دیگو  AERA)د نباش می "یشناخت آموزشی و روان

                                                           
24
 - Legal Department of Harcourt Assessment, Inc. 

25
- Cuts Designs Sheet 
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 Bayley-lll اجرايراهنماي كتاب نگاهی اجمالی به 

، نكات 4در فصل . سازد می  ر را فراهمو امتیازدهی این ابزا اجرابرای  موردنیاز، اطالعات Bayley-lll اجرای راهنمایکتاب 

نقاط شروع،  شامل)چنین مالحظات کلی آزمون  این فصل هم. است  شده  داده مهم در زمینه ارزیابی کودکان خردسال شرح

 4فصل . دده می ارائهرا دهی امتیازو اطالعات ثبت  های بر روش ، و مروری کلی(، نقاط توقف 4بازگشت و توقفقواعد 

های ثبت اطالعات و جداول پیوست است تا ازطریق آن  هایی درخصوص شیوه استفاده از فرم مل دستورالعملشا چنین هم

های مربوط به شیوه محاسبه نمرات  دستورالعمل. نمود تكمیل در فرم ثبت اطالعاترا  "خالصه مطالب" هبتوان صفح

های  دستورالعملو  های اجرا ش، رو1فصل . ستشده ا نیز در اینجا گنجانده یرشد منحنی هایو ترسیم آنها در  یرشد

 . گیرد و حرکتی را دربرمی زبانیهای شناختی،  سؤاالت موجود در مقیاس برای  4دهیامتیاز
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- reverse and discontinue rules 
27

- scoring guidelines 
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 دهی هاي كلی آزمون و نمره دستورالعمل

آشنایی با این . کند را معرفی می Bayley-IIIامتیازدهی اجرا و   روال ،سنجش ،شیوه های اصلی ارزیابی ،این فصل

تر مربوط به روش کار در  اطالعات جزئی .امتیازدهی مناسب ضروری می باشدو  درست آزموناجرای  دستورالعمل جهت

 .این کتاب راهنما قرار گرفته است 1فصل 

 هاي شناختی، زبانی و حركتی هاي كلی آزمون مربوط به مقیاس دستورالعمل

 داستاندار  روش هاي

. به دست آمده اند، تحت شرایط آزمون یكسان، استاندارد امتیازدهیاجرا و روش های بر اساس  Bayley-III نمرات مرجع 

های اجرا و  باید بر طبق روال Bayley-IIIیابی به نتایجی که مطابق هنجارهای ملی قابل تفسیر باشند،  برای دست

های استاندارد،  انحراف از روال. شرایط پیشنهاد شده آزمون ، اجرا شود موجود در این کتاب راهنما و هم چنینامتیازدهی 

مانند تغییرات در بیان یا معرفی یک بخش آزمون، می تواند باعث کاهش قابلیت اطمینان ، اعتبار و صحت نتایج آزمون 

 .گردد 

گیرانه و  سخت روشی انعطاف ناپذیر، باید بر طبق Bayley-IIIهای استاندارد شده به این معنا نیست که  پایبندی به روال

ای، تشویق کودک جهت ایجاد عالقه به  شما می توانید با استفاده از لحن صدایی دوستانه و محاوره. غیرواقعی اجرا شود

 .های کودک، محیط ارزیابی خوشایند و مطبوعی را ایجاد کنید ها، و تقویت تالش تكلیف

 

 مکان آزمون

کنترل  از جهات مختلف آزمون باید محل انجامارزیابی معتبر و موثق از توانایی های کودک، یابی به یک  به منظور دست

اتاق باید آرام، دارای نوری مناسب و راحت . صرف نظر از مكان، محیط باید عاری از هر گونه عوامل حواس پرتی باشد. شود

د، سر و صداهای بلندی که ممكن است باعث از تابش نوری که ممكن است به طور مستقیم به چشمان کودک بتاب. باشد
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آزمون منحرف  ابزارحواس پرتی کودک شوند، و عكس های رنگارنگ، درخشان و براقی که ممكن است توجه کودک را از 

های حرکتی درشت  ی کافی بزرگ باشد تا کودک بتواند مهارت مهم است که فضای آزمون به اندازه. کنند، خودداری شود

عالوه بر این، اتاق باید دارای یک میز . نه خیز رفتن، راه رفتن، دویدن و پریدن را به خوبی نمایش دهدخود، مانند سی

ها خواسته می  هنگام آزمون کودکان بزرگ تر که از آن. های آزمون باشد کوچک و دو صندلی برای اجرای برخی بخش

ای  مجموعه جهت ساخت. استاندارد به راحتی در دسترس باشد های ای از پله شود از پله ها باال و پایین بروند، باید مجموعه

این کتاب راهنما  Dی کاربردی ساخت پله ها در پیوست  ،  یک طرح و نقشهBayley-IIIکاربرد در  برایهای مناسب  از پله

 .آمده است

 

 اشخاص حاضر

مانند )سه بزرگسال حضور نداشته باشند  نگه داشته شود و بیشتر از ن حد ممكنتعداد افراد در محل آزمون باید در کمتری

مطلوب ترین حالت . در صورت امكان، از حضور کودکان دیگر در مكان آزمون خودداری کنید(. آزمونگر و مراقبان کودک

 . است که در طول آزمون، آزمونگر، کودک و مراقب اصلی کودک در اتاق حضور داشته باشند این

 

 با كودک ي دوستانه برقراري و حفظ  رابطه

. مراحل آزمون می باشددر تمام اصل اساسی و ضروری کودک و آزمونگر بین  مناسب و همكاری مشترک  وجود رابطه

ی دوستانه را  لحن صدای پذیرا، قابل قبول و غیر تهدید آمیز رابطه مانند همه موارد مشابه برای برقراری ارتباط با  کودک؛

برخورد نمایید، سعی کنید کودک را در راحتی و آرامش قرار دهید و با تشویق و  کودک به شكل مثبتبا . بهبود می بخشد

کودک را فعاالنه به انجام تكالیف  مثبت و مطمئن  و داشتن لحنی ایجاد اطمینان الزم و مورد نیاز ،های اوتقویت تالش

 .بگیرد و احساس راحتی کندقبل از آزمون، چند دقیقه ای به کودک اجازه بدهید تا با شما گرم  .مشغول نمایید
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از . بستگی دارد اوو خلق و خوی  کودک داده می شود، به سن اختصاصی دوستانه با کودک  ایجاد رابطه برایزمانی که 

ن برای همچنی. ی دوستانه با هرکودک، استفاده کنید برقراری رابطهبرای  راهموثرترین  پیدا کردنتان برای خود  تجربه

زمانی که آزمون شروع می شود، ثابت قدم . نمایید دریافت، اطالعات را از والدین یا مراقبان کودک مبرقراری و حفظ تفاه

بودن خود را حفظ کنید اما نسبت به تغییراتی که در حالت روحی، سطح فعالیت، و همكاری کودک ایجاد می شود، آگاه 

.  ه این ارزیابی برای او تجربه ای لذت بخش خواهد بودفهماند ک یک برخورد آرام، راحت و شوخ طبعانه به کودک می. باشید

شما باید در طول ارزیابی او را به صورت کلی تشویق کنید، و او را به طور ویژه تحسین و تمجید نكنید و نسبت به پاسخی 

به تشویق  ، می تواند "خنده دار بود/جالب "، یا "تو واقعاً سخت کوش هستی "برای نمونه، گفتن . خاص پاداش ندهید

مختلف تقویت شود و شما باید سطح تقویتی الزم برای  صورآگاه باشید که کودک نیاز دارد که به . کودک کمک کند

 . تسهیل عملكرد عادی کودک را، فراهم کنید

برای کودکان بسیار کوچک و نوپا طراحی شده است، حضور یک مراقب کودک در   Bayley-IIIکه استفاده از  از آنجایی

توانید از مراقب بخواهید که به شما در  شما می. ل ارزیابی، در دست یابی به عملكرد عادی کودک، مفید خواهد بودطو

 پذیرد، الزم است استاندارد شده صورت به روالبرای این که اجرای هر بخش . تشویق کودک برای پاسخ دهی کمک کند

های خاص، اگر کودک مردد باشد یا در ابتدا از انجام  رخی بخشبه استثنای ب. دقرار دهیآموزش کافی در اختیار مراقب 

 .آزمون سرباز بزند، شما یا مراقب ممكن است او را به پاسخ دادن تشویق کنید

اجرا، زمان بندی، ثبت و ضبط کردن، و نمره دهی، شما را قادر می سازد تا بدون  نحوه اصلی ق از مبانیدرک کامل و دقی

اگرچه به خاطر سپردن این آزمون به طور کامل ضرورتی . آزمون، با کودک به تعامل بپردازید روند سرعت ایجاد اختالل در

ها را اجرا کرده و پاسخ ها را بدون  ندارد، اما تسلط یافتن بر جزییات اجرا و نمره دهی، شما را قادر می سازد تا بخش

 . های ناجور و نامناسب، ثبت کنید مكث
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 ابزار آزمون

ی ابزار. را مرتب کنید آنهای آزمون،  قبل از جلسه ،داشته باشید ابزار تستین که در طول آزمون دسترسی آسان به برای ا

قرار گرفته در  ابزار 4.3شكل . که مورد استفاده نیستند، باید دور از میدان دید کودک باشند تا باعث حواس پرتی او نگردند

اضافی که شما  ابزاری. دهد را نشان می Bayley-IIIی مورد نیاز برای اجرای اضاف ابزارو تمام  Bayley-IIIوسائل  کیف

 : باید تهیه کنید عبارتند از

 کاغذیدستمال  -

 (،تومانی 300، تومانی 0 تومانی،   4های  مانند سكه) ی کوچک  سكه   -

 فلكس وحش یا کورن گرجی طرح حیوانات باغ  بیسكویتمانند  های خوراکی تكه -

 34/ در   / حدودخط  یبسفید  کسایندکارت  چند -

هایی کند  دست، با نوک دست و چپ که به شكل قابل استفاده برای افراد راست) چک کودکان نوپا و کو خطر برای بیقیچی  -

 (و تیغه هایی فلزی طراحی شده است

 (پله را ببینیدهای کار برای ساخت یک سری  ها و طرح مربوط به ترسیم Dپله، پیوست  1حداقل )استاندارد  پلكان -

 (کند می صدا کار و بیآرامی  که به کرونومتری) کرونومتریک  -

 خط خالی یب A4  دکاغذ سفی برگچند  -

مورد نیاز برای هر خرده آزمون را به ترتیب حروف الفبا  ابزار، Eمورد نیاز، پیوست  ابزاربرای کمک به شما در مرتب کردن 

یک خرده آزمون برای یک کودک  سواالتکه شما نیاز به اجرای همه  حالی که بعید استعین در . فهرست کرده است

 .ای، سودمند باشد های چند رشته ها و سنجش تواند بویژه هنگام طراحی ارزیابی داشته باشید، این نوع سازمان دهی می

شان به این  یش عالقهجهت جلب توجه و خوشایند کودکان نوپا و کوچک و به منظور افزا Bayley-IIIمورد نیاز برای  ابزار

مورد نیاز باید تنها برای اهداف آزمون و تحت نظارت دقیق یک فرد متخصص مورد استفاده  ابزار. ها طراحی شده اند بخش

به دقت تحت نظارت قرار بگیرند و هرگز نباید آن ها را تک و تنها و بدون مراقب با  مدتکودکان باید در تمام . قرار گیرند

 .آزمون، رها نمود ایابزاره هر یک از
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 هاي خوراكي تكه

و گرد  تكه های خوراکی بایند به قطر حدود یک سانتی متر)  های خوراکی تكهها مستلزم استفاده از  تعدادی از بخش

که فراهم  های خوراکی تكهاطمینان حاصل کنید که کودک نسبت به . هستند (کودک نچسبند باشند و به انگشتان

با این . را به عنوان جزئی از آن بخش آزمون، مصرف نمی کند های خوراکی تكهکودک . ته باشدکنید، حساسیت نداش می

ی مراقب کودک را قبل  مهم است که شما اجازه. تالش نماید تكه های خوراکیاین  خوردنوجود کودک ممكن است برای 

یگری باید جایگزین شود، اطمینان حاصل د های خوراکی تكهاگر . نمایید، کسب در اجرا های خوراکی تكهاز استفاده از 

مثال . کودک نچسبند و گرد باشند و به انگشتان( به قطر حدود یک سانتی متر)کوچک  های خوراکی، تكهکنید که 

 .، خیلی چسبناک باشنددر اجرای آزموناستفاده ، ممكن است برای  کشمش

 كتاب مشوق

یک برای اجرای  هرگاه. ، ضروری هستندسؤاالتست برخی درتصاویری است که به منظور اجرای  شاملکتاب مشوق 

در آن قرار می گیرد،  تصویر مشوقای که  ی صفحه شماره در فرم ثبت امتیازات ،باشدنیاز به استفاده از کتاب مشوق  سوال

تی محل در سمت آزمونگر، به شما این اجازه را می دهد که به راحکتاب مشوق های  نوارهای رنگی صفحه. درج شده است

ی  ، با تطبیق دادن شمارهار مشوقی مناسب در کتاب  ی توانید صفحهشما م. خرده آزمون و مقیاس دلخواه را پیدا کنید

 کتاب مشوق در سمت  ی سمت چپ و پایین ی که در گوشه ا صفحه  با شماره فرم ثبت امتیازاتی فهرست شده در  صفحه

و  ها به حالت سه پایه ایستاده قرار بگیرند طوری که صفحهرا باز کنید  کتاب مشوق. شود، مشخص کنید آزمونگر یافت می

کتاب مشوق در . مشوق مستقیماً در مقابل و رو به روی کودک قرار گیریدطوری که تصاویر کتاب را روی میز بگذارید، 

 1رایی کامل در فصل دستورالعمل های اج. باشد می مربوط به  اجرای آن سوال مختصر دستورالعملآزمونگر شامل  سمت

 .این کتاب راهنما آمده اند

ارتفاع نسبتاً کوتاه این وضعیت به شما این . می ایستد پایه سه به شكل طوری طراحی شده که Bayley-IIIکتاب مشوق 

کتاب کوچک بودن زاویه ی . ، واکنش های کودک را مشاهده کنیدکتاب مشوقدهد که با نگاه کردن از باالی  امكان را می
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، "رنگها را تطبیق می دهد "در مجموعه  سواالت می دهد که در بخش مقیاس شناختی، را اجازه این نیز به کودکمشوق 

 .بلغزند و پایین بیافتندرنگی را در جای خود بگذارد، بدون این که صفحه ها   (دیسک های) صفحه های

 لگو

و را چندین بار جدا کرده و دوباره به هم وصل کنید تا سختی  آنهااستفاده کنید،  لگوهااز  از این که برای اولین بار پیش

، آسان توسط کودک را در طول اجرای سواالت کارگیری لگوها و بهکاری  این کار دست. بین ببرید را از لگوهااتصال سفتی 

 .خواهد کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 ابزار آزمون -  2-1شکل 
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 (ادامه از صفحه قبل)ابزار آزمون - 2-1شکل 

ایتن کتتاب راهنمتا     Gمربوط به پیوستت   (Cuts Designs Sheet) طرح های برشیحرکات ظریف را اجرا کنید، پیش از اجرا مطمئن شوید که از برگه    یا  2 اگر می خواهید سؤاالت   ⃰

 .کپی تهیه کرده اید

 هتای تقلیتدی     و برگته طترح   (Traces Designs sheet) هتای  کپتی   داشتتن برگته طترح    حرکتات ظریتف را اجترا کنیتد، پتیش از اجترا از         یتا   3 ، 9 اگتر متی خواهیتد ستؤاالت     ⃰ ⃰ ⃰

 (Copies Designs Sheet) به برگه وسط فرم ثبت اطالعات رجوع کترده، بتا دقتت دو صتفحه میتانی را بیترون بكشتید و اطالعتات         . )که داخل فرم ثبت اطالعات می باشد مطمئن شوید

 .(حه کامل کنیدجمعیت شناختی را در باالی هر صف
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 تميز نمودن و آماده كردن ابزار آزمون

ها، تمام ابزار غیرکاغذی به کار رفته توسط کودک را پس از هر جلسه آزمون با آب و  برای جلوگیری از انتشار عفونت

ستفاده شده را اخوراکی   تكهشما باید هر . مراقب باشید که خرس مخملی را در آب فرو نبرید. صابون بشویید و تمیز کنید

تمام تكه ها و قطعه های ابزار آزمون را وارسی . جدید را برای هر بار اجرا فراهم نماییدهای خوراکی  تكهدور بریزید و 

 .تواند به کودک آسیب برساند نمایید تا مطمئن شوید که هیچ چیزی شكسته یا شل نشده باشد که بالقوه می
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 اجرا براي مقياس هاي شناختي، زباني و حركتي هاي كلي دستورالعمل

هر سؤال دارای دستوراتی در مورد نحوه اجرا و امتیازدهی است که پیش از آزمون کودک باید خوانده، تمرین و تكرار 

 . شوند

د، برای دار برای فرم ثبت اطالعات استفاده کنید و آن را روی زانویتان قرار دهی توصیه می شود که از یک تخته ی گیره

شما باید به حد کافی با دستورالعمل های اجرای سؤال آشنا باشید تا نیازی . اینكه این کار حواس کودک را پرت نمی کند

با این وجود، مهم است که جهت دسترسی سریع، . به خواندن کتاب راهنمای اجرا در طول اجرای آزمون نداشته باشید

استفاده می کنید، احتمال نیاز به  PDAاگر از اجرای . ب و نزدیكی بگذاریدکتاب دستورالعمل نحوه اجرا در جای مناس

 .استفاده از کتاب دستورالعمل کمتر خواهد بود

های مختصر و کوتاه را می  دستورالعمل. پیش از اجرای آزمون بر روی هر کودک، دستورالعمل های اجرا را با دقت بخوانید 

وجود، این کتاب راهنما، دستورالعمل های اضافی را که در کتاب مشوق گنجانده  توان در کتاب مشوق نیز یافت؛ با این

 .اند، در بر می گیرد نشده

در مورد بسیاری از سؤاالت مبتنی بر بازی در مقیاس های شناختی، زبانی و حرکتی، می توانید برای استخراج پاسخ از 

ک را بهتر از شما می شناسد ممكن است زمانی که شما نمی از آنجائیكه مراقب ، کود. کودک، از مراقب وی کمک بگیرید

 . توانید این کار را انجام دهید، او قادر به استخراج یک پاسخ مطلوب و دلخواه باشد

 زمان اجرا

ماهه و بزرگتر  31زمان کامل اجرا برای کودکان . دقیقه است 0 ماهه و کوچكتر، تقریباً  34زمان کامل اجرا برای کودکان 

آشنایی با آزمون، نقاط قوت و محدودیت های خاص کودک و رفتار او در جلسه آزمون  متغیرهایی شامل . قیقه استد 90

شیوه آزمون گیری خود را با نیازها، خلق و خو و میل و . ممكن است باعث کوتاه یا طوالنی تر شدن زمان آزمون گردد

یرید تا کلیه خرده آزمون ها در یک جلسه انجام بگیرند؛ با این تمام تالش تان را به کار بگ. آمادگی کودک سازگار کنید

وجود، چنانچه کودک خسته، بی توجه، بیش از اندازه بی قرار و ناآرام شد و یا همكاری نكرد، آزمون را متوقف کنید و به 

 .دقیقه استراحت کند یا اگر نیاز داشت یک غذای سبک یا تنقالت بخورد  کودک اجازه بدهید تا 
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 وانين بازگشت و توقف ارزيابيق

گیرند تا تضمین کنند که مناسب  های اجرا شده بر روی کودک از قوانین بازگشت و توقف ارزیابی بهره می آزمون همه خرده

کودک باید در سه سوال : برای هر سه مقیاس یكسان است  4بازگشت  قانون. ترین سؤاالت بر روی کودک اجرا شده است

در صورتیكه کودک در . را کسب نماید تا بتوان آزمون را ادامه داد 3ع مربوط به هر گروه سنی، امتیاز پیاپی از نقطه شرو

هر یک از سه سوال اول امتیاز صفر کسب نمود، به نقطه شروع مربوط به گروه سنی قبل باز گردید و آن سواالت را اجرا 

 . نمایید

به کاربرد این قاعده ادامه دهید تا زمانی که کودک سه سؤال اول را . ردبازگشت در نقطه شروع جدید نیز کاربرد دا  قانون 

معیار توقف ارزیابی برخورد  سپس سؤاالت را در مسیر روبه جلو پیش ببرید تا زمانی که با. در نقطه شروع هر سن بگذراند

، رفتاری را مشاهده کردید که اگر در طی اجرای یک خرده آزمون. با این وجود، هیچ سؤالی را دوبار اجرا نكنید. کنید

تو دار و آرام، زمانی که / در طول خرده آزمون ارتباط بیانی، یک کودک کم حرف: مانند)پیشتر قادر به فراخوانی آن نبودید 

، شما باید (ای کند های چند کلمه از او می خواهید اسم تصویرها را در کتاب تصویر بگوید، شروع به سخن گفتن با جمله

 .را در سؤال مناسب ثبت و یادداشت کنید آن نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
آزمتون   ؤال سی و پنج برای خردهماهه، س 34، نقطه شروع مناسب سن یک کودک 4-4در تصویر   ، برای نمونه. شوند بازگشت قبلی به حساب قانون توقف ارزیابی منظور می  سؤاالت:  توجه   4

کودک نمره یک دریافت کترد امتا در ستؤاالت     10تا  44در سؤاالت . مربوط به یک گروه سنی قبل تر بازگشت داده شد 44حرکات درشت است؛ اما او از این سوال نمره صفر گرفت و به سوال 

 .نمره صفر، به حساب آمد؛ بنابراین با معیار توقف ارزیابی مواجه شد، به عنوان پنجمین سؤال پیاپی با  1سؤال . نمره صفر کسب نمود 13-12
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 نمره دهي و مالحظات معيار امتياز ابزار سؤال   

22      

22 

 

H 

يت و . 22 بدون حما

پشتتتانبامي متتتي 

 ثامنه 5مشننند 

کرومو

  مار

5 

 ثامنه

كتتودب بتته ين تتايي بتتدون  :نمررره

 .مشنند ثامنه مي 5حمايت حداقل 
1  0 

 00: زمان سپري شده

ختتود ( كتتودب. )22   

باال مي يا  را  شد  ك

 بنشنند

هنچ 

 چنز 

مره شما را  :ن ست  شاان ش كودب امگ

مي گنرد براي اينكه خود را باال 

 .بكشد يا بنشنند

1  0 

با . 20    كم  پا مح

 .گنرد دست ها مي

دساما

ل 

 صورت

مره به  :ن پا را  يا دو  يك  كودب 

مي باال  ها  ست  باالي )آورد  سمت د

 .يك پا را محكم مي گنردو ( باسن

1  0 

از پشتتت متتي . 25   

 (زمد غلت مي)غلاد 

زمگ 

يا 

 جغجغه

 كودب از پشت غلت مي زمد :نمره

1  0 

 

20 

21 

20 

چ تتار دستتت و . 20  

مي رود  سننه )پا 

 (: خنز مي رود

 بر روي شكم

شي 

مورد 

 عالقه

مره به  :ن بازويش را  كودب، دو 

گنرد يا يقريبًا سه قدم يا  كار مي

لو ب سمت ج به  شكم  بر روي  شار  ن

 .حركت كند

1  0 

20 

21 

20 

چ تتار دستتت و . 21  

مي رود  سننه )پا 

 (: خنز مي رود

 وضعنت سننه خنز

شي 

مورد 

 عالقه 

مره ها و  :ن ست  بر روي د كودب 

لت دراز ها از حا يل  زامو كش ماما

 .به سمت باال حركت مي كند
1  0 

از حالتتتتتتت . 22   

مشستتاه بتته حالتتت 

ن روي قتترار گتتر ا

ها  ها و زامو ست  د

شي 

مورد 

 عالقه

مره به : ن ساه  ضعنت مش كودب از و

ها و  ست  گر ان روي د قرار  لت  حا

 .زاموها حركت مي كند

1  0 
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 حركت مي كند

وزن را يحمتتل . 22   

 .مي كند

هنچ 

 چنز

 2كتتودب حتتداقل بتته متتدت : نمررره

 .ثامنه وزن خودش را يحمل مي كند
1  0 

20 

21 

20 

ستتننه "ستتري . 20  

"  نتتتز متتتي رودخ

پا ) ست و  چ ار د

رشتتتد (: متتتي رود

پا " ست و  چ ار د

 "ر ان

شي 

مورد 

 عالقه

مره پا : ن ست و  با چ ار د كودب 

ها،  ها و زامو ست  بر روي د ر ان 

قدم روبه جلو پنشر ت مي  5حداقل 

 .كند
1  0 

 

I 

 

 

بتتراي قتترار . 25

گتتر ان در وضتتعنت 

ايستتااده ختتود را 

 .كشد باال مي

شي 

مورد 

 عالقه

مره يك ك: ن سافاده از  با ا ودب 

سب ج ت  شنا منا گر ا يا دي صندلي 

كمتتك و پشتتانبامي ، بتتراي قتترار 

خود را  سااده  ضعنت اي گر ان در و

 .باال مي كشد

1  0 

ورجه )مي ج د . 22   

(  كنتتتد ورجتتته مي

 ...زمامي كه 

هنچ 

 چنز

كودب باال و پاينن مي ج د : نمره

 0  1 .....(كند ورجه ورجه مي)

 

 توقف ارزيابي قانونبازگشت و   قانونربرد كا - 2-2ر يتصو

زمانی که کودک برای پنج سؤال پیاپی . آزمون برای هر خرده آزمون است اختتامقانون توقف ارزیابی، تعیین کننده زمان 

 (.سقف سؤاالت رسیده استیا یعنی ، به حداکثر )، اجرا را متوقف کنید نمودی صفر دریافت  نمره

 زمان گيری 

هنگامی که زمان گیری دقیق مورد نیاز باشد، یک کرونومتر به . ت نیاز به زمان گیری با یک کرونومتر دارندبرخی سؤاال

بندی  برای نگه داشتن زمان سپری شده در مورد سؤاالت زمان. عنوان یكی از ابزار آزمون در فهرست وارد خواهد شد

مانند یک ساعت . )ان از یک ابزار با دقت کمتر استفاده نمودتو ای که هیچ کرونومتری در فهرست آنها قرار ندارد، می شده

 (مچی
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بستن : مانند)ی دوستانه و کاهش ناکامی در کودک، اگر کودک به اتمام وخاتمه تكلیف  به خاطر حفظ حسن تفاهم و رابطه

با این وجود، . ایان برساندنزدیک می شود اما زمان آن سپری شده است، به او اجازه دهید تا آن را به پ( و سوار کردن اشیاء

 .ی زمانی انجام داده است، نمره دهید تنها به آنچه که کودک در محدوده

 

 پاسخ هاي چندگانه

 Check)هایی  در مورد آن سؤاالت، چک باکس. بعضی از سؤاالت نیاز به واکنش های چند گانه از طرف کودک دارند

box) فراموش نكنید برای تعیین . شده است در نظر گرفتهدهد،  خ میبرای نشان دادن زمانی که کودک به درستی پاس

 .زمانی که کودک باید نمره یک را برای آن سؤال دریافت کند، معیار های امتیازدهی را بخوانید

 اجراي چپ و راست

برخی از  در مورد. شده اندسؤاالتی که نیاز به اجرا در سمت چپ و راست دارند، به سمت چپ و راست کودک ارجاع داده 

فراموش نكنید برای تعیین اینكه . شودکودک در اجراهای ارجاع شده به چپ و راست ثبت  موفقیت نیاز استاین سؤاالت، 

 .کند، معیارهای امتیازدهی را بخوانید آیا کودک نمره یک را برای آن سؤال دریافت می

 سؤاالت آموزشي

سؤاالت آموزشی ( درست 3 ":دهد تصویر را تشخیص می"سری : کیخرده آزمون ارتباط در  3مانند، سؤال )برخی سؤاالت 

در برخی از سؤاالت آموزشی، . را برای  کودک فراهم می کنند تا پیش از این که سؤاالت اصلی اجرا شوند، آنها را کامل کند

کند تا اطمینان  فراهم میبازخوردهایی از طرف آزمونگر  به صورت انگیزه دادن ، نمایش دادن یا اصالح کردن، این امكان را 

بازخورد اصالحی، جایی که امكان پذیر است، پس از پاسخ و . حاصل کنید که کودک، سوال را به درستی درک کرده است

این شیوه ها جهت آشنایی . تغییری در نمره کودک در یک سؤال، حاصل نمی شود  دهد و در نتیجه واکنش کودک رخ می

مینان از درک و فهم کودک از شرایط و پیش نیازهای تكلیف، و کمک به کودک جهت های جدید ، اط کودک با تكلیف

مطمئن شوید که شما انگیزه دادن، نمایش دادن و یا . اجرای تا حد امكان موفق و خوب سؤال، در نظر گرفته شده اند
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راهنمایی و کمكهای . کنیدبازخوردهای اصالحی را تنها در سؤاالت مشخص شده، و به روش مقرر و توصیه شده اجرا می 

 .گمراه کننده خواهد داد شده و نتیجه نمره های نادرست منجر به کسب اضافه تر، با روند اجرای استاندارد متناقض بوده و 

 دفعات آزمون

در  اجراهای چندگانه. شامل اطالعاتی در مورد تعداد دفعاتی که یک سؤال را می توان اجرا نمود، می باشد  این دستورالعمل

های ناآشنا را برای کودک فراهم نماید و بهترین  مورد تعدادی از سؤاالت در نظر گرفته شده تا فرصت تمرین تكلیف

از آنجائیكه معیارهای امتیازدهی برای سؤاالت بعدی . اجرایش را در طول جلسه آزمون به معرض نمایش بگذارد

اهمیت (مجموعه سواالت)ژه این نكته در مورد سؤاالت سری تر است، بوی ، شدیدتر و سختگیرانه(مجموعه سواالت)سری

 .ی دفعات آزمون را انجام دهید دارد که شما همه

 مجموعه سواالت 

، دستورالعمل های اجرایی یكسانی دارند، اما نیاز به سطوح مختلف عملكرد دارند تا معیارهای امتیازدهی مجموعه سواالت

را انجام  مجموعه سواالتاست که در طی یک اجرای واحد می توان نمره دهی  طراحی این سواالت به شكلی. حاصل شوند

آنها، موازی و یكسان  های اجرایی  شوند که دستورالعمل انتخاب می "مجموعه"سؤاالت زمانی به عنوان بخشی از یک . داد

مانند، مجموعه . )شوند یی میهستند، از طریق عنوانشان شناسا "مجموعه"در این کتاب، سؤاالتی که بخشی از یک . باشند

های اجرایی  به عالوه، سؤاالتی که بخشی از یک مجموعه هستند، در دستورالعمل(. کند تكمیل می: سواالت تخته صورتی

ای از  نمونه. اند فرم ثبت اطالعات منظور و گنجانده شده راستاین کتابچه راهنما و نیز در حاشیه سمت  1سؤاالت در فصل 

 .نشان داده شده است 4-1ل در شكل یک مجموعه سوا

32 

32 

91 
 

 مجموعهههههه سهههههوا   -32 

تشههههههههيی  ت ههههههههاویر 

: مربههوط بههه هههر ف ا یههت

 صحیح 2

كتاب ت اویر 

 (2-1صفحا  )

ت ویر را به درستي  2كودك حداقل : امتياز

 تشيی  مي د هد

      مسواک زدن       خوابیدن          شنا کردن

      خوردن                شدنسوار         شستن

 دویدن       خواندن کتاب 

 

9 

 صفر

 مجموعه سواالت - 2-3شكل 
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در مورد سؤاالتی که بخشی از یک مجموعه هستند، شما فقط باید سؤاالتی را نمره گذاری کنید که بین نقطه شروع و 

ی به سؤاالت مجموعه ای را در طول ای از چگونگی امتیازده نمونه 4-2شكل. نقطه توقف ارزیابی کودک قرار می گیرند

مجموعه سواالت تكه های  "،  4ماهه اجرا شد و با سؤال  32خرده آزمون حرکات ظریف بر روی یک کودک . دهد اجرا نشان می

با این سه سؤال، . نمره یک دریافت نمود  4- 4آغاز گردید، کودک برای سؤاالت  " برداشتن بوسیله نوک انگشت و شست: خوراکی

( 42، و 40،  3یعنی ، سؤاالت )  4پیش از سؤال  "مجموعه تكه های خوراکی"سؤاالت : ره پایه در نقطه شروع به دست آمدنم

پس از . بدست آورد 11-13و نمره صفر برای سؤاالت  10و  49سپس کودک نمره یک برای سؤال . نمره گذاری نشدند

نمره  "گرفتن"در مجموعه   4براساس عملكرد کودک در سؤال  "نگرفت"در مجموعه  12، سؤال 11اجرا و امتیازدهی سؤال 

دهی برای  ، معیارهای امتیاز 4نمره صفر دریافت نمود، زیرا عملكرد کودک در سؤال  12کودک برای سؤال . گذاری شد

یابی با سؤال قاعده توقف ارز. ، ادامه یافت 1اجرا با کسب نمره صفر برای سؤال . را کسب ننمود مجموعهدر آن  12سؤال 

 2 و   1یعنی، سؤاالت )، امتیازگذاری نشد  1پس از سؤال  "مجموعه سواالت"تالقی پیدا  کرد؛ هیچ سؤالی از نوع   1

  2و   1؛ یا سؤاالت  " مجموعه سواالت تقلید خط صاف "در  21، و 23و  20؛ سؤاالت " مجموعه سواالت روی هم گذاشتن بلوک "در 

 (." فتنمجموعه سواالت گر "در 

91 

32 

32 

32 

J 32-   تکه های  مجموعه سوا

برداشهتن بوسهیله نهوك : خوراکی

 انگشت و شست

تکه های 

 خوراکی

كهههودك از برجسهههتگي شسهههت و یشهههي از انگشهههتان : امتيااااز

 .دیگرش براي برداشن تکه های خوراکی استفاده كند

2     9 

صفحا  كتاب را ورق مي  -31  

 زند

كتاب 

 م ور

تالش مي كند در ههر بهار یها یها صنهد صهفحه كودك : امتياز

 از كتاب را ورق بزند

 

2     9 

32 

22 

21 

22 

K 

L 

: گههرفتن مجموعههه سههوا   -32

 گرفتن با كف دست 

مداد شم ي 

یا مداد، 

صفحه 

كاغذ سفید 

 بدون خط 

كودك هنگام عالمت گذاشتن روي كاغذ، بها اسهتفاده : امتياز

 ا بگیرداز كف دست خود مداد شم ي و یا مداد ر

2     9 
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انگشت اشاره باز شده خود  -31  

 را از بقیه انگشتان جدا می كند

كودك انگشت اشهاره خهود را در حها ي بهاز كنهد كهه : امتياز پگ بورد

 سایر انگشتان او خمیده هستند
2     9 

مداد شم ي  خودش خط خطي می كند -22  

یا مداد، 

صفحه 

كاغذ سفید 

 بدون خط 

 

 ود بيود و هدفمند كاغذ را خط خطي كندكودك خ: امتياز

2     9 

29 

22 

42 

 

 

 

M 

N 

روي ههم  مجموعه سوا   -29

 بلوک 3: گذاشتن بلوک

بلهوک را روي  3كهودك حهداقل : امتيااز   2:دفعات آزمون بلوک 93

 هم بگذارد

 : ت داد بلوک هاي بشار رفته در بلندترین برج كودك

2     9 

23 

22 

29 

22 

تقلیهد خهط    مجموعه سهوا-23 

 ت ادفي: صاف

مداد 3

شم ي، 

صفحه 

كاغذ سفید 

 بدون خط 

 كودك یا خط در هر جهتي بششد: امتياز

2     9 

تکههههه خههههوراکی را در  92 -22  

 (ثانیه 22)قوطی می گذارد 

 

تکه   93

خوراکی، 

قوطی 

بدون در، 

 كرونومتر 

 

تیلههه را در  92ثانیههه یهها كمتههر،  22كههودك در مههد  : امتياااز

 (در هر نوبت فقط یا تیله)یندازد شیشه ب

2     9 

32 

22 

: گههرفتن مجموعههه سههوا   -22 

 مرحله ابتدایي گرفتن با انگشتان 

مداد شم ي 

یا مداد، 

صفحه 

كاغذ سفید 

كههودك مههداد یهها مههداد شههم ي را بهها انگشههتان خههود و : امتياااز

بوسههیله تقابههل نسههبي انگشههتان و شسههت بگیههرد و روي كاغههذ 

 عالمت بگذارد یا

2     9 
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21 

22 

 بدون خط 

O   

صنههد سههشه را در سههورا  قلهها  -24

 مي اندازد

 قلا، 

سشه  4

 كوصا

 

 سشه را در سورا  قلا بیندازد 2كودك حداقل  :امتياز

2     9 

                                                      . Gاجرا ، پنوست  دساورالعمل چهاز كااب او کپی  *

                                       

 حرکات ظريفجمع نمره خام                                       

 

 مجموعه سواالت امتيازدهي سؤاالت در   2-4شكل 

20 

22/ 

 

 

 (:شماره های سؤال در داخل پرانتز ها در دنباله عنوان آمده است) موارد زیر است شاملموجود در آزمون سواالت مجموعه 

 

 قياس شناختي م

 (13،  4) زنگولهمجموعه  

 (  ،   ، 3 )مجموعه  تخته آبی 

 (2 ،  1)مجموعه  مكعب 

 (44، 39)مجموعه  تصویرآینه 

 (  ،  2)بورد   مجموعه  پگ

 ( 1، 11،  4) مكعب را برمی داردمجموعه  

 (  ، 29)مجموعه  تخته صورتی 
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 (1 ،  2)مجموعه  بازی رابطه ای  

 (40، 4)مون واکنش نشان می دهد مجموعه  به پیرا

 خرده آزمون ارتباط درکی: زبانیمقياس 

 ( 49،  4، 41) تصاویر مربوط به هر فعالیت را تشخیص می دهدمجموعه  

 (39،  3)مجموعه  اشیاء را تشخیص می دهد 

 ( 43،  3) تصاویر را تشخیص می دهدمجموعه  

 (24، 14) حروف اضافه را درک می کندمجموعه  

 آزمون ارتباط بياني خرده : س زبانيمقيا

 (31، 30)واکه  -مجموعه  ترکیب همخوان 

 ( 2،  2،  2)مجموعه  توصیف تصویرها 

 ( 1،  1، 13)مجموعه  نامیدن تصویر فعل و کنش 

 ( 4، 40)مجموعه  نامیدن شی 

 ( 4، 44)مجموعه  نامیدن تصویر 

 (41،  3)مجموعه  کاربرد بجا و مناسب کلمات 

 خرده آزمون حركات ظريف :ركتي مقياس ح

 (44،  3،  3، 32، 31)مجموعه  بلوک ها 

 (2 ،  1، 13)مجموعه  روی هم گذاشتن بلوکها 
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 ( 4، 42، 40،  3)مجموعه  تكه های خوراکی 

 ( 2،  1، 12،  4)مجموعه  گرفتن 

 (21، 23، 20، 14)مجموعه  تقلید خط صاف  

 آزمون حركات درشت  خرده: مقياس حركتي

 (0 ، 3 ، 4 )موعه  حفظ تعادل بر روی پای چپ مج

 (9 ، 0 ، 3 )مجموعه  حفظ تعادل بر روی پای راست 

 ( 3، 34)مجموعه  کنترل سر در وضعیت دمر 

 (9، 2، 1)مجموعه  کنترل سر دروضعیت قائم 

 (12، 13، 10)مجموعه  چهار دست و پایی 

 (43،  3،  3)مجموعه  باال آوردن تنه در وضعیت دمر 

 (4 ، 9 )جموعه  پرش به جلو م

 (39،  3)مجموعه  نشستن با کمک 

 ( 4، 44)مجموعه  نشستن بدون کمک 

 ( 2، 23)مجموعه  برخاستن 

 (  ،   ، 29)مجموعه  پایین آمدن از پلكان 

 (21، 24،  1)مجموعه  راه رفتن 

 (2 ،   ،  2)مجموعه  باال رفتن از پلكان 
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 آزمون و ترتيب سؤال  خرده

آزمون سؤاالت به ترتیب سختی   در هر خرده. آزمون، تا حد امكان دستور اجرای سؤال را به دقت دنبال کنید  خرده در هر

با این وجود، . آزمون تجربه کند دسته بندی شده اند؛ براساس اطالعات هنجاریابی، کودک باید موفقیت را در آغاز هر خرده 

بسته به خلق و خوی کودک، عالقه و دلبستگی اش، . را خود تعیین کنیدشما می توانید ترتیب اجرای خرده آزمون ها 

آزمون   ی دوستانه ای که شما با کودک برقرار کرده اید، ممكن است ترجیح دهید آزمون را با اجرای یک خرده سطح رابطه

آزمون از او هستید، در به عنوان مثال ، اگر کودکی که شما در حال گرفتن . دیگر به غیر از مقیاس شناختی شروع کنید

آغاز خجالتی بوده و تمایلی به صحبت کردن نداشته باشد، می توانید خرده آزمون حرکات درشت را پیش از اجرای خرده 

جانشین کردن خرده آزمون های مقیاس شناختی و مقیاس زبانی . آزمون های مقیاس شناختی یا مقیاس زبانی اجرا کنید

منظور از . رکتی، می تواند به ایجاد تغییر در آهنگ کار و ایجاد عالقه در کودک کمک کندهای مقیاس ح آزمون  با خرده

مجاز دانستن قابلیت انعطاف در ترتیب اجرای خرده آزمونها، استخراج  عملكرد عادی کودک تحت محدودیت های مربوط 

های ارتباطی درکی و  خرده آزمون از آنجاییكه برخی سؤاالت موجود در. به شیوه های استاندارد اجرای آزمون است

ممكن است عملكرد کودک  "سؤاالت ارتباط بیانی"ارتباطی بیانی از نظر محتوایی مشابه هستند و قرار گرفتن در معرض 

تنها ترتیب الزم و ضروری جهت آزمون گیری این است که خرده آزمون را در زمینه سؤاالت ارتباط درکی ارتقا بخشد، 

 .از خرده آزمون ارتباط بیانی اجرا شودارتباط درکی پیش 

 

 وضعیت هاي بدن كودک

ن ها در مورد سؤاالتی که وضعیت ابتدایی خاصی در مورد آ. وضعیت ابتدایی کودک در هر سؤال ، در ادامه بیان می گردد

 .ذکر شده است "مشخص نشده"الزم نیست،  وضعیت 
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کودک می تواند بر روی یتک ستطح   . هموار دراز می کشدکودک به پشت روی یک سطح صاف و : طاقباز روی سطح صاف

 . بر روی زمین قرار گیرد( ورزشی)صاف سفت نظیر میز رویه دار معاینه یا روی یک تشک 

 

 

کودک در وضعیت طاقباز، در حالیكه سر و تنه اش کامالً حمایت می شود و اندکی باال آمده استت،   :طاقباز نیمه نشسته

 .قرار می گیرد

 

 

صندلی نوزاد، یا یک نتی  /  (carrier)می توان کودک را در یک حمل کننده: نگاه دارنده/ زات  وضعیت دهندهتجهی

 . درجه نسبت به سطح افق زاویه داشته باشد  4- 3یا وسایل دیگر نگه داشت طوری که تقریباً ( ننو)نی الی الی 
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ی بزرگسال به صورت چسبان و کیپ نگه  و باالتنه کودک به پشت خوابیده و توسط  بازو: وضعیت در آغوش گرفته شده

. بدن کودک تقریباً به تنه بزرگسال عمود است و سر کودک ، نزدیک آرنج بزرگسال نگه داشته شده استت . داشته می شود

ممكتن استت   . بزرگسال می تواند برای حمایت بیشتر از پشت، نشیمنگاه و پاهای کودک از بازوی دیگر خوداستتفاده کنتد  

 .ک در وضعیت خوابیده به پشت کامالً صاف قرار گرفته باشد و یا توسط بازوان بزرگسال، اندکی بلند شده باشدکود

 

. کودک در حالی که روبه جلو دارد، در یک وضعیت نشسته، صاف و راست نگهداشته می شتود : وضعیت نشسته با كمک

شما پشت میز بته طتور مستتقیم روبتروی کتودک       زمانی که کودک در یک وضعیت نشسته پشت میز نگه داری می شود،

همچنین، در نظر داشته باشید که همه ابزارهای آزمتون  (. مگر اینكه در دستورالعمل نكته دیگری ذکر شده باشد)بنشینید 

 .در مقابل کودک و روی میز عرضه و ارائه خواهند شد

 



44 

 

 حمایت می شود، کودک در یک وستیله  درحالیكه سر و تنه کودک کامالً :نگهدارنده/ تجهیزات وضعیت دهنده

وسیله مورد نظتر تتا وضتعیت تقریبتاً     . یا صندلی نوزاد یا سایر تجهیزات وضعیت دهنده نگهداشته می شود carrierمانند 

 .باال آورده می شود( درجه 0 تا  0 تقریباً )عمود 

می تتوان از صتندلی یتک کتودک     . دکودک پشت میزی نظیر میز آزمون یا صندلی سینی دار می نشین :وضعیت نشسته

نوپا، صندلی بلند، صندلی ماشین کودک، یا هر صندلی یا نیمكت دیگری که تناسب مقتضی کودک با ارتفاع میز را فتراهم  

مجتدداً،  )همچنین ممكن است کودک بر روی دامان یا زانوی بزرگسال روبروی سطح میز بنشیند . می آورد، استفاده نمود

های نشسته کودک باید از پایداری خوبی در وضعیت نشسته  در مورد فعالیت(. فاع میز باید رعایت شودتناسب کودک با ارت

در صورت لزوم، پایداری نشستن را می توان با کمک مستتقر کننتده بیرونتی کته معمتواًل توستط کتودک        . برخوردار باشد

به طور ایده آل بهتتر استت   (. ا حوله لوله شدهنظیر بالشتک های تثبیت وضعیت اسفنجی ی)استفاده می شود، فراهم نمود 

 .که پاهای کودک نیز حمایت شوند،اما این امر اجباری نیست

زمانی که کودک در وضعیت نشسته پشت میز است، این حالت را به خود بگیرید که پشت میز به طتور مستتقیم روبتروی    

 کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودک نشستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، 

همینطور، در نظر داشته باشید که همه ابزار آزمون روی میتز در  (. باشدمگر اینكه در دستورالعمل نكته دیگری ذکر شده )

 .جلوی کودک ارائه و عرضه می شوند
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در مورد نشستن جمعی، کودک و مراقب می توانند از چندین گزینه قرار گرفتن، نظیر نشستن  :وضعیت نشستن جمعی

در کنار هم؛ یا در مقابل و روی به روی هم، با یتا بتدون   آنها می توانند . روی صندلی یا برروی زمین، یكی را انتخاب کنند

آنها می توانند در حالی که کودک روی زانوی مراقب است، هر دو رو به ستمت جلتو داشتته    . یک میز ما بینشان بنشینند 

نی که متقابالً هرگونه ترتیب نشست. آنها می توانند بر روی صندلی های هم اندازه یا در اندازه های متفاوت بنشینند. باشند

جنبه مهم و کلیدی وضعیت نشستن بایتد بتر تستهیل توجته مشتترک      . قابل قبول باشد، مورد پذیرش است( از دو طرف)

 .اجرای تكلیف متمرکز شود

 

کودک روی زمین می نشیند؛ سطح زمین باید نرم و الیه دار و در عتین حتال ستفت و    : وضعیت نشستن بر روي زمین

، (نشستن به حالت پای دراز کش)، یا با پاهای صاف (نشستن چهارزانو)ت کودک با پاهای خم شده  ممكن اس. پایدار باشد

 .یا به اشكالی از این دو حالت بنشیند
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 .کودک روی شكمش می خوابد :وضعیت دمر

 

 

شتده استت، متی     های سؤال نشان داده کودک، یا به تنهایی یا با کمک ، همانگونه که در دستورالعمل :وضعیت ایستاده 

 .ایستد

 

بترای رستیدن بته ایتن وضتعیت، بتا       . کودک در یک وضعیت عمودی بر در آغوش بزرگسال قرار می گیرد :سر روي شانه

برداشتن کودک از طریق قرار دادن دست هایتان زیربغل کودک و بتاز کتردن انگشتتانتان در پهنتای پشتت کتودک بترای        

ا در حالی که صورتش روبه شماست و سرش روی شانه شتما قترار دارد، نگتاه    کودک ر. حمایت و پشتیبانی او، شروع کنید

 . دارید
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بترای  . آزمون قرار گرفته، بلند شود( صفحه)کودک باید در وضعیت عمودی در حالیكه پاهایش روی سطح  :وضعیت قائم

 تنه کودک بترای حمایتت او بتاز    رسیدن به این وضعیت، دست هایتان را زیربغل کودک قرار دهید و انگشتانتان را دور باال

 .کنید
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 حرکتیو  زبانی ،شناختی دستورالعمل ها ی کلی به منظور نمره دهی بخش های 

 های چندگانه پاسخ نمره دهی به ، چگونگیکاربرد کلی دارد از جمله  BayleyIII دستورالعمل های نمره دهی تعدادی از 

 .و مشاهدات اتفاقی

 

 هپاسخ های چند گان

می تواند در نمره دهی به  شده در اینجا لیست  ی کهقوانین  .چندین پاسخ به یک آیتم می دهد گاهی کودک خود به خود 

 .مفید باشد یچنین پاسخ های متعدد

  اگر کودک . کندنمره درست را دریافت باید  در اینصورت و  اصالح نمایند را خودپاسخ غلط کودکان ممكن است

داده می اجرا نمود، نمره تنها به پاسخ هدفمند برای جایگزینی پاسخ قبلی دفمند و با منظور به شكل هپاسخی را 

انجام  محدوده زمانی ذکر شدهکه در  داده می شود بهترین پاسخی، نمره به زمان بندی سواالت دارایبرای  .شود

مجموعه سواالت  :می گردد اجرا یک کودک برای  یشناخت حیطه ی    اگر سوالبه عنوان مثال،  .گرفته باشد

Pegboard :  مكعب را به  2همه را بر می دارد و  و سپس  قرار می دهدبه درستی مكعب را   کودک . مكعب

 سوال راآن کودک یک امتیاز (. انجام می دهد ثانیه 70زمانی  ه یدر محدودرا  و همه )درستی قرار می دهد 

 .می کند دریافت

  کدام  هدفمند و بامنظور اوکه پاسخ  نبودو معلوم  داد را پاسخ درست و نادرستهر دو  سوال یک کودک بهاگر

  .را برای پاسخی که هدفمند بوده منظور داریدنمره  کدام است واو پاسخ اصلی  بپرسید که از کودک، است

 اتفاقیمشاهدات 

. ی را ممكن سازدخاص سواالت از کودک مشاهده کنید که نمره دهی برای را هاییدر طول تست، ممكن است شما رفتار

به شما در تعیین اینكه چه ( خرده مقاس های ارتباطات بیانی به ویژه )دستورالعملآشنایی با تمام موارد موجود در این 

شامل رفتارهای کالمی و رفتارهای  هارفتار. کمک کندنمره دهی شود ممكن است از طریق مشاهدات اتفاقی  یموارد
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نمره  زمانی این رفتارها تنهاتاکید می شود که . ر تعامل با والدین یا مراقب خود انجام می دهدکودک دکه  ست اجتماعی

 ؛کافی نیستاین موارد برای نمره دهی  والدین یا مراقبگزارش .رده باشدآنها را مشاهده ک مستقیماً که آزمونگرمی گیرند 

استفاده رفتار آن برای استخراج  از دستورالعمل ها ،هده نشدرفتار مشا چنانچه .شود امتیازات نوشتهاما باید در فرم ثبت 

 .کنید

. نمره دهی شود آزموندر طول  یممكن است در هر زمان دننمره دهی شود از طریق مشاهدات اتفاقی نکه می توانسواالتی 

زمانی که خرده در طول  را "انگشت اشاره را به صورت مجزا باز می کند" :حرکات ظریف 49 سوالکودکی  برای مثال،

حفرات پگ بورد را جستجو  ":شناختی  1اما هنگام اجرای سوال . اجرا ننمودبه خوبی  مقیاس حرکات ظریف اجرا میشد،

مجددا نمره دهی می شود  حرکات ظریف  49، انگشت اشاره خود را به صورت مجزا باز کرد؛ در این صورت سوال "می کند

 .می دارد را دریافت 49و کودک نمره کامل سوال 

 اطالعاتکردن فرم ثبت  تکميل

در  پاسخ های کودک و نمراتی را که کودک در هر سوال آزمونگراست که در آن  ی، فرمBayley III اطالعاتفرم ثبت 

فرم ثبت   .ثبت می کند کسب می نماید را ارتباط بیانی، حرکات ظریف و درشت ،ارتباط درکی شناختی، هایخرده مقیاس

 .ندشده اآورده خالصه به شكل کودک  نمرات در آنجایی است که ن همچنی اطالعات

 و نحوه نمره دهیاطالعات موجود در فرم ثبت  اطالعات

 .ها فراهم میكند آزمونخرده و ها سواالت موجود در مقیاسهر یک از  دهی و نمره اجرادر مورد  اطالعات مهمی ،فرم ثبت

 .نشان میدهد را در فرم ثبتموجود برخی از اطالعات  4- شكل 

از عالمتی که نقطه شروع   .تعیین می کند ی آزمون رااجرابرای  نقطه شروع مناسب ماه و روز به کودکسن  .نقطه شروع

 .استفاده کنید ،مناسب سن کودک را نشان می دهد برای مشخص نمودن سوالی را که با آن باید آزمون را آغاز کنید

 .شده استبیان  با جزئیات فصل ایندر ادامه تعیین نقطه شروع چگونگی 
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، مشخص شده اند؛ و شامل شماره تمامی سواالتی اطالعاتدر سمت راست فرم ثبت  مجموعه سواالت .مجموعه سواالت

  . هستند که در یک مجموعه قرار می گیرند

، حرکات بیانی، ارتباط کیدرشناختی، ارتباط : شاملخرده آزمون جداگانه پنج اجرای آزمون با استفاده از  .هاخرده آزمون

 آزمونصفحاتی که شامل سواالت یک خرده  .دمی گرد اطالعات، انجامکتابچه ثبت موجود در  درشتو حرکات  ظریف

در ادامه در مورد ستونهای موجود در . مشخص هستند توسط یک نوار رنگی بر روی لبه خارجی صفحه مشخص شده اند

 (.را ببینید 4- شكل ) ین ستونها در روند اجرای آزمون بحث می شودها و چگونگی استفاده از ا آزمونخرده 

نشان می  همچنین عنوان .که اجرا می شود سوالی استو عنوان شماره سوال این ستون شامل   .ستون سوال

 .است یا خیر سواالت مجموعهبخشی از یک  سوالکه آیا  دهد

در مورد سواالتی که . فهرست شده اند ر سوال در این ستوناجرای همورد نیاز برای ی ابزارهای تمام .ستون ابزار

در صورتی که . برای اجرا، نیاز به استفاده ازکتاب مشوق یا کتاب تصاویر دارند، شماره صفحه نیز آورده شده است

در سواالتی  .عالمت کرونومتر و محدوده زمانی مورد نظر نیز آورده شده اند، دارد یمحدودیت زمانی خاص سوال

اگر فقط . ه نیاز به استفاده از مكعب دارند، استفاده از مكعب های با حفره یا بدون حفره مشخص شده استک

) مكعب نوع ؛ در این صورت از هر(مقیاس شناختی 2 در سوال  "مكعب 9 "مثال) تعداد مكعب ها ذکر شده باشد

ه ابزارهای خاصی دارند؛ در حالیكه در بعضی تعدادی از سواالت نیاز ب. می توانید استفاده کنید( با یا بدون حفره

که برای کودک جالب و جذاب باشد آزمون  سواالت ذکر شده که می توانید از هر یک از  ابزارهای موجود در

  .استفاه کنید

این  زده سایهدر مناطق نمره دهی معیار های اصلی شرح مختصری از  .مالحظاتو  دهی نمره هايمعیارستون 

به فصل برای مشاهده توضیحات کامل و مفصل در مورد معیار های نمره دهی به هر سوال، . ده استستون ارائه ش

 شدههمچنین اگر سوالی به چند بار اجرا نیاز دارد، در این ستون به آن اشاره . مراجعه کنید راهنما کتاباین  1

مثال زمان اتمام یا ) را نیز ثبت کنید همینطور که هر سوال را اجرا می نمایید اطالعات مورد نیاز آن سوال. است

بسیار مهم  ثبت این اطالعات مورد نیاز خصوصا  برای سواالت موجود در مجموعه سواالت (.تكمیل، چک باکس ها
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. عملكرد در هر سوال یک مجموعه برای نمره دهی بقیه سواالت آن مجموعه مورد استفاده واقع می شود. هستند

تون می توانید برای یادداشت نمودن امتناع کودک یا عدم مشاهده رفتار مناسب در از منطقه بدون سایه این س

 . جلسه آزمون استفاده کنید

49 

22 

21 

O 49-    مجموعه سوا

حفظ ت ادل روي پاي 

 با كما: راست

وقتي كه شما یا دست كودك را گرفته اید، : امتياز کرونو متر

 . روي پاي راست ت ادل دارد
 :كمازمان انجام با 

 :جام بدون كمانزمان ا

2      9 

43 

29 

12 

مجموعه سوا    -43 

حفظ ت ادل روي پاي 

 با كما : صپ
 
 

وقتي كه شما یا دست كودك را گرفته اید، : امتياز کرونو متر

 .روي پاي صپ ت ادل دارد
 :زمان انجام با كما

 :زمان انجام بدون كما

2      9 

بدون كما به  -42  

 رودطرفین راه مي 
كودك بدون كما حداقل دو قدم به طرفین : امتياز ندارد

 .بر مي دارد
2     9 

 اطالعات مربوط به  هر سوال 4- شكل 

 .را داشته است یا خیر الزم برای کسب امتیاز ثبت کنید که آیا کودک معیار  امتیازاتدر ستون  .امتیازستون 

که ممكن است با سواالتی  .خط بكشید 0عدد ندارد دور  خط بكشید و اگر 3عدد دارد دور  معیار را اگر کودک

اگر کودک حاضر به  .نمره دهی شود آزمون اجرایمی توانند در هر زمان و در طول  همراه باشدمشاهده اتفاقی 

گزارش می والدین یا مراقب اگر . بكشیدخط  0 مشاهده نكردید، دور آزموندر طول  را یا رفتار نشد، فعالیتانجام 

گرفتن نمره آن  الزم را برای معیارکودک  دیگر انجام میدهد؛ برخی مواقعدر که کودک رفتار یا مهارت را د نده

ستون باید در  والدین در مورد توانایی کودک در انجام آن فعالیتهرچند گزارش  .(0نمره ) نداردسوال را 

 .ثبت گردد مالحظات

( یک)3، از جمع کردن تمامی سواالتی که کودک در آنها نمره نآزمونمره خام کودک در هر خرده  .خام اتمجموع نمر

محاسبه نمره   "برای جزئیات بیشتر بخشی را تحت عنوان. گرفته با تمامی سواالت قبل از نقطه شروع محاسبه می شود

 .که در ادامه در این کتاب آمده است مالحظه بفرمایید "خام کل 
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   اطالعات فرم ثبت اول كامل كردن صفحه

 : به شرح زیر است  اطالعاتفرم ثبت  اول صفحه کردن کامل

 را ثبت کنید کودکبه صفحه، تمام اطالعات دموگرافیک مربوط  در قسمت باالیی . 

  کنید اصالحبودن  در صورت نارسرا کودک  تقویمیسن . 

ت خام کل خرده آزمون ها نمرا محاسبه وتست بعد از اجرای کامل  ،خالصه نمرات خام خرده آزمون هامربوط به جداول 

 .خواهد شد تكمیل

 محاسبه سن

بدین . تعیین گردد خرده آزمونهااجرای برای  نقطه شروع مناسب شود تا کودک در زمان آزمون محاسبه تقویمی باید سن 

. شوددر ردیف اول تاریخ اجرای آزمون نوشته می . منظور ستونهایی برای ثبت سال و ماه و روز در نظر گرفته شده است

در ردیف دوم تاریخ تولد کودک نوشته می شود و . اگر کودک در دو جلسه تست شده، باید تاریخ اولین آزمون را وارد کنید

برای انجام این (. تاریخ آزمون منهای تاریخ تولد کودک) ردیف سوم برای نوشتن سن کودک مورد استفاده قرار می گیرد

در ردیف چهارم باید سن کودک بر حسب سال و ماه و روز را به سن . روز دارند 10محاسبه باید فرض کنید که همه ماهها 

 .کودک بر حسب ماه و روز تبدیل کنید؛ برای این کار عدد سال را در دوازده ضرب و با عدد ماه جمع کنید

         (براي كودكان نارس )نارسی محاسبه میزان

 ماهگی میزان 42تا سن تقویمی می بایست ، ه است هستیدمتولد شدیک کودک که قبل از موعد  آزموناگر شما در حال 

 نارسیتعداد ماهها و روزهای  کاغذی مجزااول، در  .دو مرحله استمحاسبه سن اصالح شده شامل . نماییداصالح را  نارسی

و روز نارسی را در مكان ماه سپس . بدست آورید او تاریخ تولد مورد انتظار ازکودک واقعی را از طریق کم کردن تاریخ تولد 

 سن تقویمی برای مثال، اگر .کم کنیدسن کودک را از  نارسی میزان ؛دوم .وارد کنید "میزان نارسی" تحت عنوان  مشخص

. می شودروز   و  ماه 34 اصالح شده اوسن متولد شده،   از موعد روز پیش 32  و ماه 1اما  است روز 40 وماه   3 یکودک

محاسبه  ی ازرا ببینید مثال 4- شكل . اطالق می شودهفته یا کمتر    1 حاملگیبه تولد نارس  ه توجه داشته باشید ک

 .نارسی نشان داده شده است محاسبه میزانسن با 
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 محاسبه میزان نارسی و سن اصالح شده 4- شكل 

مربوط  د که البته اطالعاتارزیابی شو Bayley IIIمیتواند توسط نیز روز است   3کمتر از  اصالح شده اوکودکی که سن 

 .نمی باشددر دسترس  این سنبرای  به نقاط برش

 نقطه شروع

 هایشروع، روز نقطهدر زمان محاسبه . ، نقطه شروع مناسب می تواند تعیین شودشدمحاسبه  تقویمیسن  آنكه پس از

 قابلحرفی را که در م، 4-3از جدول  با استفاده .می شودنبه نزدیكترین ماه گرد  کودکسن 

 فرم ثبت اولدر صفحه جدول  ینهممشابه  .قرار گرفته مشخص نمایید( یا سن اصالح شده در موارد الزم)  سن کودک

 .وجود دارد نیزاطالعات 

 ماه و روز  بهبر حسب سن  Bayley- III آزمون  نقطه شروع - 4-3جدول 

 سن نقطه شروع

A 3   روز  3ماه و  3 -روز 

B 3   روز  3ماه و  4 -روز   3ماه و 

 محاسبه سن و نقطه شروع

  سال ماه روز

9 

19 

4 

31 

3191 

3194 
 تاریخ ارزیابی

 تاریخ تولد 3193 30 39

 سن 3 1 40

40 3  
 34× سن 

 ماه +

سن بر حسب ماه 

 و روز

 3میزان نارسی اهگیم 42 اصالح تا 1 32

  4سن اصالح شده  34  

 I :نقطه شروع تشخیصی

 :رفتن به مرحله قبل
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C 4   روز  3ماه و  1 -روز   3ماه و 

D 1   روز  3ماه و  2 -روز   3ماه و 

E 2   روز  3ماه و    -روز   3ماه و 

F     روز  3ماه و    -روز   3ماه و 

G     روز 10ماه و    -روز   3ماه و 

H 9   روز 10ماه و  30 -روز    0ماه و 

I 33  روز  3ه و ما 31 -روز  0ماه و 

J 31 روز  3ماه و  3 -روز  3ماه و 

K 3  روز  3ماه و 39 -روز  3ماه و 

L 39 روز  3ماه و 44 -روز  3ماه و 

M 44 روز  3ماه و  4 -روز  3ماه و 

N 4  روز  3ماه و  4 -روز  3ماه و 

O 4  روز 10ماه و 14 -روز  3ماه و 

P 11 روز 10ماه و  1 -روز 0ماه و 

Q 19روز  3ماه و 24 -روز 0و  ماه 

 

 

مشخص کردن جایی که برای ( اطالعات صفحه و فرم ثبت راستموجود در سمت  )نقطه شروع حرف ، خرده آزموندر هر 

، از را مورد آزمون قرار می دهیمروز   و ماه  34کودک  وقتی یکبرای مثال، . وجود دارد شروع کرد را  خرده آزمونباید 

 یاجراکنیم؛ و بنابراین نقطه شروع برای ها استفاده می  خرده آزمونبرای تمام رف نقطه شروع به عنوان ح " I "حرف

 ؛ خرده آزمون  سوالبیانی  یارتباط ؛ خرده آزمون  سوال درکی، یارتباط خرده آزمون ؛13سوال  ،شناختی خرده آزمون

  .خواهد بود  1 سوالحرکات درشت خرده آزمون و  ؛44 سوالحرکات ظریف 

 I 
بازي با اشیاء را  -2

 مي دهدادامه 

 

اشیاء مورد عالقه و 

 (ثانیه 22)کرونومتر 

 22بازي با اشیاء را حداقل براي  ،كودك: امتياز

 .ثانیه ادامه مي دهد

 

2       9 

  
واکنش خود  "نام"به  -1

 مي دهد نشان
___ 

كودك هر دو بار كه نام او را صدا كردید، : امتياز

و ي به نام ناآشنا پاسخ نمي  صرخاند سرش را مي

 دهد

2       9 

 ارتباطی درکی خرده آزموندر ( روز  3ماه و  31 –روز  0ماه و  33سن )  Iنقطه شروع  4- شكل 
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 (صفحه اول فرم ثبت اطالعات)خالصه نمرات خام خرده آزمون ها  جداولتکميل 

کودک در هر خرده  مرکب، و نمرات شده خام، نمرات تراز محلی برای ثبت نمراته اول و دوم فرم ثبت اطالعات، صفحدر 

 .همچنین محلی برای رسم عملكرد کودک به صورت گرافیكی نیز تعبیه شده است. آزمون، مشخص شده

 كلمحاسبه نمره خام 

 اطالعاتدر فرم ثبت  خرده آزمونها رات خامنم

به شرح زیر درشت حرکات ظریف و  اتحرکط بیانی، ، ارتبادرکی ارتباط ،شناختی خرده آزمون های برای لنمرات خام ک

به همراه تعداد ( نمره 3، یعنی)گرفتهتعداد کل سؤاالتی که کودک از آنها نمره  ،خرده آزمونبرای هر . می شودمحاسبه 

 هنشان میدهد که چگون 4- شكل . قبل از نقطه شروع بوده و برای کودک اجرا نشده است را با هم جمع کنیدکه  سواالتی

حرکات ظریف  خرده آزمونروز  30 و ماه  3کودک یک برای  در این شكل .می شودمحاسبه  آزمونخرده  یکنمره خام 

سه نمره ) نمود و بنابراین نمره پایهدریافت   4تا ( نقطه شروع)  4 سوالهای برای 3کودک یک امتیاز  . اجرا شده است

دریافت نمود؛  0نمره   1- 13 سواالتو برای  3نمره  10-49  سواالت برای کودک. را برای ادامه اجرا بدست آورد( پیاپی

سوال بودند که پنج  (.قانون توقف ارزیابی)  نمره صفر پیاپی به نقطه توقف اجرا رسید  و در این نقطه با توجه به دریافت 

که قبل از نقطه شروع بودند و برای  ؛ که این تعداد به تعداد سواالتی(10تا   4سواالت ) دریافت نمود 3کودک از آنها نمره 

بنابراین در مجموع نمره خام کودک در خرده آزمون حرکات ظریف  .، اضافه می شود(سوال  4) کودک اجرا نشده بودند

 . می شود 10

 محاسبه نمرات تراز شده

نموده اید، به جدول خالصه  واردفرم نمره دهی ابتدا نمره خام مربوط به هر خرده آزمون را که در فرم هر خرده آزمون یا 

  .انتقال دهید اطالعاتفرم ثبت  صفحه اولنمرات واقع بر روی 

ابتدا . کنید استفاده 3 -الف  ، از جدولحرکتیو  زبانیو  یشناخت خرده مقیاس های در موردبرای تعیین نمرات تراز شده 

 کودک نمره خامجایگاه پس س. انتخاب کنیدجدول مناسب را ماه و روز به  (یا سن اصالح شده)سن کودک  با توجه به
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نمرات تراز  .بخوانید آنگاه نمره تراز شده معادل را در مقابل آن در ستون نمرات تراز شده. را بیابید خرده آزمونبرای هر 

 . دقرار دهی اطالعات فرم ثبت نمرات خام خرده آزمون ها دردار جدول خالصه  در مناطق سایه را شده

 
 
وا
س
ه 
ع
مو
ج
م

 

ع
رو
ش
ه 
ط
نق

 

 امتياز دهی و مالحظات معيارهای امتياز ابزار سوال

17 

21 

22 

22 

J 22-    مجموعه سوا

: تکه های خوراکی

برداشتن بوسیله نوك 

 انگشت و شست

كودك از برجستگي شست و یشي از : امتياز تکه های خوراکی

انگشتان دیگرش براي برداشن تکه های خوراکی 

 .استفاده كند

1        1 

صفحا  كتاب را  -27  

 ورق مي زند

كودك تالش مي كند در هر بار یا یا صند : امتياز كتاب م ور

 .صفحه از كتاب را ورق بزند

1        1 

28 

32 

37 

28 

K 

L 

مجموعه سوا    -28

گرفتن با كف : گرفتن

 دست

مداد شم ي یا مداد، صفحه 

 كاغذ سفید بدون خط

ن روي كاغذ، با كودك هنگام عالمت گذاشت: امتياز

استفاده از كف دست خود مداد شم ي و یا مداد را 

 .بگیرد

1        1 

 .از کف دست برای گرفتن استفاده کرد

انگشت اشاره باز  -29  

شده خود را از بقیه 

 انگشتان جدا می كند

كودك انگشت اشاره خود را در حا ي باز : امتياز پگ بورد

 .میده هستندكند كه سایر انگشتان او خ

1        1 

خودش خط خطي  -31  

 می كند

مداد شم ي یا مداد، صفحه 

 كاغذ سفید بدون خط

كودك خود بيود و هدفمند كاغذ را خط : امتياز

 .خطي كند

1        1 

31 

38 

42 

M 

N 

مجموعه سوا    -31

روي هم گذاشتن 

 مک ب 2: مک ب

بلوک را  2 كودك حداقل: امتياز   3:دفعات آزمون بلوک 12

 .روي هم بگذارد

 :ت داد بلوک هاي بشار رفته در بلندترین برج كودك

1        1 

32 

21 

212

3 
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: تقلید کشیدن خط

 ت ادفي

مداد شم ي، صفحه كاغذ 2

 سفید بدون خط

 1        1 .كودك یا خط در هر جهتي بششد: امتياز

تکه خوراکی  11 -33  

گذارد را در قوطی می 

 (ثانیه 21)

تکه خوراکی، قوطی   12

 بدون در، كرونومتر

 

تکه  11ثانیه یا كمتر،  21كودك در مد  : امتياز

در هر نوبت فقط یا )را در شیشه بیندازد  خوراکی

 .(تکه خوراکی

 

 

1        1 



57 

 

28 

32 

37 

28 
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 ؛مرحله ابتدایي: گرفتن

 گرفتن با انگشتان

ا مداد، صفحه مداد شم ي ی

 كاغذ سفید بدون خط

كودك مداد یا مداد شم ي را با انگشتان خود : امتياز

و بوسیله تقابل نسبي انگشتان و شست بگیرد و 

 .روي كاغذ یا عالمت بگذارد

1        1 

 .از کف دست برای گرفتن استفاده کرد

 O 34-  صند سشه را در

 سورا  قلا مي اندازد

 اسشه كوص 4قلا، 

 

سشه را در سورا  قلا  3كودك حداقل  :امتياز

 .بیندازد

1       1 

 22/31 (حرکا  ظریف) نمره خام کل     

 اطالعاتمحاسبه نمره خام كل بر روي فرم ثبت  4-9جدول 

 مركب اتنمرتعیین 

مقیاس  مرکبات نمر محاسبه برای .شود مقیاس ها محاسبهبرای تمامی  دمعادل می توان مرکبیا نمره مرکب نمرات 

این تبدیل امكان مقایسه کلی . معادل استفاده نمایید مرکببه نمره  شدهبرای تبدیل نمره تراز 4 -الف از جدول ، شناختی

اطالعات صفحه دوم فرم ثبت  موجود در مرکببدست می دهد و برای نقطه گذاری روی نمودار نمرات  مقیاسها را با هم

 از یبیرکت ،یمقیاس زبان. و فواصل اطمینان نیز در این جدول آورده شده اند (درصدی) یصدکرتبه . نیز استقاده می شود

حرکتی ظریف و  آزمون هایخرده  از یبیرکتنیز  حرکتیمقیاس و  است بیانیارتباط و  درکیارتباط  آزمون هایخرده 

شده هر دو را با هم جمع کنید و ، نمرات تراز و بیانی درکیارتباط  های آزموندر مورد خرده  .می باشد درشتحرکتی 

همین کار را برای . وارد کنید ،واقع استشده که درست زیر نمرات تراز "مجموع"آن را در مربعی تحت عنوان مجموع 

که معادل مجموع نمرات  مرکببرای یافتن نمره  2 -و الف 1 –الف  جدولاز . حرکتی نیز  انجام دهیدشده نمرات تراز

مربع را در  به دست آمده ، نمراتاطالعات روی فرم ثبت. فاده کنیدو مقیاس حرکتی است است یزبانبرای مقیاس شده تراز

 .ثبت کنید مرکبزیر ستون نمرات های موجود در 
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 و فاصله اطمینان (يدرصد) صدكی رتبه تعیین 

برای  ( ٪  9و  ٪ 90سطح  در) طمینانفاصله ا وصدکی  تعیین رتبه درد نمی توان 2 –و الف  1-الف ، 4 - الف  جداول

را ه گزارش شد فاصله اطمینان، اطمینانستون فاصله  در. دنمورد استفاده قرار گیر حرکتی و ،یشناختی، زبان مقیاسهای

رتبه به منظور پیدا کردن معادل  مرکبره مرکب و یا نمنمره از هر مقیاس،  در(. ٪  9یا  ٪ 90به عنوان مثال ، ) بنویسید

ات نمر از از حاصل جمع نمرات تراز شده یایا  یبرای مقیاس زبان .طمینان از جدول مناسب استفاده کنیدو فاصله ا صدکی

برای نمرات . لیست شده استفاده کنید 1 -الف  در جدول که و فاصله اطمینان  صدکیرتبه به منظور پیدا کردن مرکب 

 . کنید استفاده  2 -الف  و از جدول همین روال را طی کنیدحرکتی  مرکب

 فرم ثبت 3صفحه مربوطه موجود در حرکتی را در کادرهای  و نمرات زبان بدست آمده برایو فاصله اطمینان صدکی رتبه 

 (را مالحظه نمایید 4 -30 شكل.) کنیدوارد  اطالعات
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           فرم ثبت اطالعات 

 :نام آزمونگر      
 
 

 : یتجنس    :نام و نام خانوادگی کودک  

 :تحصیالت مادر     :تحصیالت پدر      
 :دلیل ارجاع      :ارجاعی از      
 :تلفن ثابت و همراه       

 
 

 

 

 محاسبه سن و نقطه شروع

  سال ماه روز

 تاریخ ارزیابی  319 33  4

 تاریخ تولد 3191 3 1

 سن 4 30 44

44 12 
 34× سن 

 ماه+ 

سن بر حسب ماه 

 و روز

- - 
 42ا اصالح ت

 ماهگی
 3میزان نارسی

  4سن اصالح شده  12 44

  P :نقطه شروع تشخیصی

   _  :رفتن به مرحله قبل

 سن نقطه شروع

A 3   روز  3ماه و  3 -روز 

B 3   روز  3ماه و  4 -روز   3ماه و 

C 4   روز  3ماه و  1 -روز   3ماه و 

 مقياس هاي تكاملي
 شيرخواران و نوپايان

 ويرايش سوم
Nancy bayley 
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  D 1   روز  3ماه و  2 -روز   3ماه و 

E 2   روز  3ماه و    -روز   3ماه و 

F     روز  3ماه و    -روز   3ماه و 

G     روز 10ماه و    -روز   3ماه و 

H 9   روز 10ماه و  30 -روز    0ماه و 

I 33  روز  3ماه و  31 -روز  0ماه و 

J 31 روز  3ماه و  3 -روز  3ماه و 

K 3  روز  3ماه و 39 -روز  3ماه و 

L 39 روز  3ماه و 44 -روز  3ماه و 

M 44 روز  3ماه و  4 -روز  3ماه و 

N 4  روز  3ماه و  4 -روز  3ماه و 

O 4  روز 10ماه و 14 -روز  3ماه و 

P 11 روز 10ماه و  1 -روز 0ماه و 

Q 19 روز  3ماه و 24 -روز 0ماه و 

 خالصه نمرات خام خرده آزمون ها

فاصله 

 اطمينان

(59)% 

رتبه 

 صدکی

نمره 

 مرکب

نمره  

تراز 

 شده

نمره 

خام 

 کل

 خرده آزمون

 شناختی 22 2 22 1 12-12

از جدول  

 3 -ا ف 

   

 

   
 

 زبانی  

 ارتباط درکی 29 1   

 ارتباط بیانی 31 2 12 2 22-21

 از جدول 

 2 -ا ف 

  جمع 99

 

   
 

 حرکتی  

 حرکا  ظریف 22 4   

 حرکا  درشت 22 2 11 2 22-12

 از جدول 

 2 -ا ف 

  جمع 92

 

 
 :محاسبه میزان نارسی. 1
هفته متولد می شوند،  63نوزادان نارسی که با سن جنینی کمتر از  

هفتگی، از سن کنونی کودک کسر  04باید تفاضل هفته تولد تا 
 .ماهگی انجام شود 40سن این اصالح باید تا . گردد

در صورتی که مادر سن جنینی نوزاد در بدو تولد را به خاطر نمی  
آورد، می توان تفاضل تاریخ حقیقی تولد از تاریخ تخمینی زایمان که 
از طرف پزشک به مادر داده شده را از سن کنونی کودک کسر نمود 

 .و میزان نارسی را حساب نمود
با کسر نمودن میزان نارسی از سن : محاسبه سن اصالح شده. 4

 . کنونی کودک، سن اصالح شده بدست می آید
 

 نمونه تكمیل شده فرم ثبت اطالعات 4-11شكل 
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 نمرات رسم نمودار

 رسم کنید ،فرم ثبت 4معادل را در صفحه  مرکب/ مرکبشده و  نمرات ترازنمودار  نیدبه منظور تسهیل در تفسیر، می توا

گذاری  عالمتاست  مرکبنمره تراز شده و یا نمره  مطابق بابر روی نمودار که  ای نقطه ودار،نم رای رسمب(. 4-33شكل )

تا انعكاسی از  درسم نمایی ین حد دامنه نمراتو پایین تر ینرا در باالتر خطوط افقی می توانید، درصورت تمایل  .کنید

  .باشد هر مقیاسفاصله اطمینان برای 

 

 نمودار تکمیل شده نمرات 2-11شکل 
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 نمرات  تفاوتمقایسه جدول تكمیل 

را محاسبه نموده و ببینید که آیا اختالف بین آنها از نظر آماری  آزمون هاخرده شده بین نمرات تراز  تفاوتشما می توانید 

. (پایه میزان) رخ داده استمرجع و اینكه این اختالف با چه میزان در نمونه  ،(مقادیر بحرانی) معنی دار می باشد یا خیر

 حرکاتو ، ظریف حرکات، ارتباط بیانی، درکی شناختی، ارتباط در خرده آزمون های نمرات تراز شده تواند بینمقایسه می 

 . دننیاز به تكمیل شدن دار آزمونگر هستند نظریی که مورد تنها مقایسه ها . انجام شود درشت

و  3 شدهدر ستون نمرات تراز ،اول فرم ثبت اطالعاتاز صفحه  را مورد نظرنمرات تراز شده ، نمرات تفاوتبرای مقایسه 

بین نمرات را با کم  تفاوت .فرم ثبت وارد نمایید 4ها موجود درصفحه تفاوتدر جدول مقایسه  4 شدهستون نمرات تراز

. وارد نمایید "دو نمره اختالف "، محاسبه نموده و عدد بدست آمده را در ستون3 شدهاز نمره تراز 4 شدهکردن نمره تراز

جهت معنی دار شدن آماری با فاصله اطمینان سطح  ،آزمونبین دو خرده  الزم بین نمرات تراز اختالف 3 -ب  جدول

این اعداد نمره معدل گروه های سنی . هدرا نشان می د( پایین خط مورب)  0.0و در سطح ( باالی خط مورب)  0.3

بحرانی را در ستون مقادیر  پیدا نموده و راخود  نظرمورد از بخش مناسب جدول، مقایسه  با استفاده. مختلف می باشند

یعنی اختالف از لحاظ آماری معنی ) بحرانی شد مقدارمساوی یا بیشتر از نمره اگر قدر مطلق اختالف  .وارد نمایید مربوطه

 مقادیرمساوی یا بیش تر از نمره اگر قدر مطلق اختالف . بنویسید "معنی دار تفاوت"در ستون  "بله"یک ، (ار استد

  .بنویسید "معنی دار تفاوت"در ستون  "خیر"یک ، (یعنی اختالف از لحاظ آماری معنی دار نیست) بحرانی نشد

در مواردی . نشان می دهدرا نمرات س شاخص اختالف بر اسا( میزان پایه)مرجع  نمونه تجمعیدرصدهای  4 -ب  جدول

بدست آمده،  مرجعنمره در نمونه  تفاوت معنی دار می شود از این جدول استفاده کنید تا میزان شیوعی را که تفاوتکه 

گزارش شده اند بر اساس جهت اختالف، در دو  4 -ب در جدول  نمرات تفاوتمقادیری که برای مقایسه . تعیین نمایید

درکی و بیانی زمانی  ارتباطآزمون های خرده برای مقایسه  بیانی >به عنوان مثال از ستون درکی . مجزا شده اند ،ستون

نمره را اختالف قدر مطلق . باشدنمره تراز شده ارتباط درکی پایین تر از نمره تراز شده ارتباط بیانی استفاده می شود که 

را در  عدداین  .را از ستون مقابل بخوانید مربوطهنمره  تفاوتقرار دهید و  4-ب  جدولدر انتهای سمت راست یا چپ 

یک مثال کامل شده   4-34جدول . ثبت کنیدنمرات  تفاوتجدول مقایسه  واقع در " میزان پایه در نمونه مرجع "ستون 

 .استنمرات  تفاوتاز جدول مقایسه 
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سطح اطمینان 

 آماری

 مقایسه تفاوت نمرات 

ایه میزان پ

در نمونه 

 مرجع

 تفاوت 

 معنی دار

 بله یا خیر

اختالف دو  مقادیر بحرانی 

 نمره

نمره تراز شده 

4 

 خرده آزمون 1نمره تراز شده 

 

5110 

5150   دركی با شناختی 1 1 1 4.91 خیر 

 بیانیبا  شناختی 1 2 4 4.54 خیر  

حركات با  شناختی 1 5 1 4.54 خیر 

 ظریف

حركات با  شناختی 1 9 4 4.54 رخی 

 درشت

 بیانیبا  دركی 1 2 3 4.91 بله 11.9

 حركات ظریفبا  دركی      

 حركات درشتبا  دركی      

 حركات ظریفبا  بیانی      

 حركات درشت با بیانی      

با  حركات ظریف 5 9 3 4.59 بله 41.3

 حركات درشت

 اطالعات در فرم ثبتتفاوت نمرات چگونگی تكمیل جدول مقایسه  - 4-34شكل                           

 

  تكاملی رشد منحنی و پایش رسم

 شناختی،شامل خرده آزمونهای )  Bayley IIIمی توان عملكرد کودک در خرده آزمونهای آزمون های دوره ای،انجام با 

کودک در طول زمان مشخص  تكاملیرسم نمود تا رشد  منحنی دررا  (و درشت ظریف حرکات ارتباط بیانی، ارتباط درکی،

نمرات رشد محدوده . تبدیل نمرات خام خرده آزمونها به نمرات رشدی معادل آنها را نشان می دهد  1 -ب  جدول. شود

تابچه این ک  پیوست زرشد در یک سری منحنی (. 300= و انحراف معیار  00 = با میانگین ) دارند  00 تا  400ای بین 
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دقت نمایید که . استفاده نمایید منحنی رشدموجود می باشد که می توانید آنها را تكثیر کرده و برای رسم  دستورالعمل

 منحنیاوالً مربوط به خرده آزمونِ اجرا شده، باشد و ثانیاً برای رسم  می کنیدمنحنی که برای رسم نمرات کودک انتخاب 

مربوط به هر خرده آزمون به طیف های سنی زیر تقسیم شده منحنی  .متناسب باشدمربوط به سن کودک در هر بار اجرا 

مربوط به هر خرده آزمون منحصر به همان خرده آزمون  منحنی. ماه 24-42، ماه  1- 3  ماه، 10-34 ،ماه  3-3:  اند

بنابراین اگر می خواهید . یدمی باشد؛ و شما نمی توانید نمرات دو یا چند خرده آزمون را در یک نمودار واحد وارد کن

نمودار مجزا که هر یک مربوط به یک خرده آزمون باشد، استفاده   تمامی پنج خرده آزمون را رسم نمایید باید از  منحنی

 . نمایید

 "ستونقرار دهید و عدد موجود در ردیف مقابل آن در  در جدول راهر خرده آزمون نمره خام  ،1 -ب  از جدولبا استفاده 

برای تمام سنین  1 –ب  جدولبا توجه به سن اصالح شده اند؛ از نمرات رشد . را بخوانید "ه رشدی خرده آزموننمر

رشد هر خرده آزمون  منحنی سن کودک در زمان اجرای آزمون و نمره رشدی خرده آزمون مربوطه را در. استفاده می شود

سن کودک در محور افقی و نمره رشدی او در محور  رشدی را با بدست آوردن محل تقاطع منحنیسپس . ثبت نمایید

نمرات رشدی در هر بار اجرا را روی یک نمودار واحد  منحنیبا انجام آزمونهای دوره ای، می توانید . عمودی رسم نمایید

می باشد که بار اول اجرا  کودک در یک شناختی آزمونخرده برای شده رشدی تكمیل  منحنی 4- 3شكل . رسم نمایید

برای شده نمودار رشدی تكمیل  4- 3شكل . بوده است روز 30ماه و  40در سن اجرا  بار دومروز و   4ماه و  31سن  در

ماه   4در سن اجرا  بار دومروز و   ه و ما  3می باشد که بار اول اجرا در سن  کودک حرکات درشت در یک آزمونخرده 

،  در صدک های  یکه هر نمودار شامل خطوط کنیدتوجه  .وده استروز ب  3ماه و  11و بار سوم اجرا در سن  روز 40و 

را با سایر  کودک ینمرات رشد در هر بار اجرابه گونه ای  که شما می توانید می باشد؛   9، و 90،   ، 0 ،  4، 30

 . همان گروه سنی مقایسه کنید کودکان در
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 تكمیل نمودار رشد شناختی 4- 3شكل 
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 مودار رشد حرکات درشتتكمیل ن  4- 3شكل

 



 

67 

 

 تكاملیتعیین سن 

که تاخیر تكاملی شدید دارند و خارج از محدوده سنی  یروی کودکان  Bayley IIIآزمون  هنگام اجرای گاهی اوقات، مثالً

 معادل تكاملیسن   2-ب جدول. محاسبه سن تكاملی نیاز پیدا می کنیمبه می باشند،   Bayley IIIمعمول برای اجرای 

 . فراهم می کندحرکتی درشت  و  حرکتی ظریف، ارتباط بیانی، درکی ، ارتباطیشناختهای  آزمونخرده ی برا را

سپس به محاذات آن، عدد  .کنید در ستون مناسب پیدا را هر خرده آزمون در کودکاستفاده از جدول، نمره خام  ه منظورب

  .بیابید تكاملی کودک را در آن خرده آزمون،و سن  هخواندچپ جدول را یا سمت راست  یانتهایستونهای  نوشته شده در

 تأثیر بگذارد كودکعملكرد  در عوامل منحصر به فرد كه ممكن است

 زبانیجسمی یا  كم توانی هايكودكان با اجراي آزمون در 

در این . وندبرای ارزیابی تكاملی ارجاع داده ش زبانیجسمی یا  کم توانی هایافراد دارای در موارد زیادی، ممكن است 

صورت پذیرد تا روند اجرای آزمون به شكل کامل  Bayley IIIموارد الزم است تطبیقات و اصالحاتی در اجرای آزمون 

جسمی، ضروری است هنگام اجرای آزمون عملكرد معمول  و اختالالت محدودیت هابدون در نظر گرفتن . انجام شود

 . ه به ظرفیت ها و توانایی های کودک برنامه ریزی شودکودک را استخراج کنیم؛ و هر مداخله ای با توج

کودک ممكن است  ،شود اجرابه شیوه استاندارد  آزمون، اگر در حال اجرا آزمون خردهو کودک  کم توانیبه ماهیت سته ب

 . وددچار مشكل ش 49زبانیدر درک دستورات به عنوان مثال کودک مبتال به اختالل شنوایی ممكن است . شود دچار مشكل

و روش ارجح برای ایجاد  کودک محدودیت هایبا  ،زبانیجسمی یا  اختالالت داراییک کودک اجرای آزمون برای قبل از 

الزم است  .اعمال کنید روش استاندارد اجرای آزمون تغییراتیدر  الزم باشد ممكن است چرا که دیآشنا شوارتباط با او، 

برای اطالعات . ودک و اجرای آزمون به روش استاندارد تعادلی برقرار نماییدباشید تا بین نیازهای ک انعطاف پذیر کمی

، می توانید از منابع مربوط به ارزیابی کودکان زبانیجسمی و  دارای کم توانی هایبیشتر در مورد روشهای ارزیابی افراد 

 :مانند منابع زیر استفاده نمایید

                                                           
29

 oral instructions 
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Clinical Assessment of Children’s Intelligence: A Handbook For Professional Practice(Kamphaus, 1993) 

Assessment of children: Cognitive Applications(Sattler, 2001) 

با چنین تغییراتی  Bayley IIIهرچندکه در این موارد ممكن است تغییراتی در روش اجرای آزمون الزم باشد، ولی آزمون 

از زبان اشاره یا سایر کمكهای بینایی برای دادن دستورات به کودک مبتال به  مثال، اگر برای. استاندارد سازی نشده است

اختالل شنوایی استفاده می کنید، به خاطر داشته باشید که چنین تغییراتی ممكن است روی نمرات آزمون تاثیر گذار 

را ارزیابی می  بعداً، هنگامی که عملكرد کودک .ی را که اعمال کرده اید، در فرم ثبت یادداشت نماییدهر گونه تغییر. باشند

به یاد داشته باشید که اگر . کنید تكیه آزموندر ارزیابی تأثیر چنین تغییراتی بر روی نمره خود به قضاوت حرفه ای  ،کنید

زمون اجرای آاطالعات بدست آمده از خواهد شد، ولی  مرجعشدن استفاده از نمرات  اعتبار بیچه برخی تغییرات باعث 

 .اعمال شده، اغلب اطالعات ارزشمند و با کیفیتی را در مورد نقاط قوت و ضعف کودک فراهم می آورد تغییراتهمراه با 

، Bayley IIIدر ارتباط با سواالت آزمون  ، پیشنهادات و راهنمایی های برای اعمال تغییراتکتابچه راهنما این جپیوست  

 . فراهم آورده است

 املیتك خطرهاي  شاخص 

اجرا می کنید، ممكن است شاهد بروز رفتارهای خاصی از کودک باشید که نشانگر تاخیر را   Bayley IIIدر حالی که 

مثال، کودک ممكن است دچار ترمور شود یا در یک سوال درجا بزند و مرتب آن را . تكامل یا تكامل غیر معمول باشند

، رفتارهای مرتبط با خطر در ادامه. نباشدخط وسط  بعد از عبور از جسامقادر به ردیابی حرکت اتكرار کند، یا ممكن است 

وجود . است شدهاختالالت تكاملی، و سواالتی که هر کدام از این رفتارها ممكن است در آن مشاهده شوند را ذکر 

ه طور خاص برای باین آزمون   .نشان می دهد لزوم رزیابی بیشتر کودک را رفتارهای مرتبط با خطر اختالالت تكاملی

 .است طراحی نشده و طیف آن  مانند فلج مغزی ، اختالل نقص توجه ، اوتیسم یتشخیص اختالالت

 نشانه هاي خطر در اختالالت تكاملی

فرصتی را برای آزمونگر فراهم می آورد که با رفتارهای غیرطبیعی که  Bayley III اجرای سواالت مختلف در طی آزمون

در کل، این نشانه های خطر، رفتارهایی با . د عوامل خطر اختالالت تكاملی کودک باشند، روبرو شودمی توانند نشانه وجو
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با اینحال، آزمونگران باید نسبت به این نشانه ها هوشیار باشند؛ خیلی از این نشانه ها به دلیل تكامل . شیوع پایین هستند

 . ن بودن سن کودکغیرطبیعی یا اختالالت عصبی رخ می دهند نه به دلیل پایی

مواردی که در زیر آمده اند، نباید برای تشخیص اختالالت تكاملی یا اختالالت عصبی استفاده شوند، بلكه باید به عنوان 

این موارد در چند . راهنما برای ارزیابی بیشتر مورد استفاده واقع شوند، و در برنامه ریزی درمانی از آنها کمک گرفته شود

رفتارهای اجتماعی غیر طبیعی؛ کمبود توجه و تمرکز؛ مشكالت حرکتی؛ مشكالت : بندی شده اند، شاملدسته بزرگ گروه 

نشانگرهای خطر تكاملی شرط الزم و کافی برای تشخیص یک اختالل نمی باشند؛ کودکانی که . شنوایی؛ و مشكالت بینایی

كس، ممكن است کودکانی که اختالالت مشابهی اختالالت متفاوتی دارند ممكن است عالئم یكسانی را نشان دهند؛ برع

تشخیص یک اختالل نباید فقط با تعداد رفتارهای غیر طبیعی که از کودک سرمی . دارند، عالئم متفاوتی از خود بروز دهند

 در عین حال، وجود تعداد زیادی از نشانگرهای خطر تكاملی، دال بر احتمال باالی وجود یک اختالل نمی. زند، داده شود

 .باشد

 رفتارهای اجتماعی غیر طبیعی

، مشخص می شوند با اختالالت نافذ و شدید در تعامالت اجتماعی، مهارتهای ارتباطی، یا وجود 10اختالالت نافذ رشد

به این گروه از بیماریها، اختالالت طیف اوتیسم نیز اطالق  .29عالئق، فعالیت های و رفتارهای کلیشه ای، تكراری و محدود

این کودکان عالوه بر اختالل در مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتاری، پاسخ های غیر متناسب به تحریكات  .می گردد

طیف این اختالالت از خفیف تا شدید . حسی می دهند؛ مثالً در پاسخ به یک تحریک لمسی مالیم، شدیداً گریه می کنند

 . فرق می کند

در سایر کودکان، تكامل، تا . ی از کودکان، اختالل از همان بدو تولد هویداستدر بعض: شروع عالئم می تواند متفاوت باشد

ماهگی طبیعی به نظر می رسد، ولی از این سن به بعد، اختالالتی در مهارتهای اجتماعی و ارتباطی   1تا  34حدود بین 

 .مشاهده می شود و کودک نسبت به هم ساالن خود عقب تر می ماند

                                                           
31

 Pervasive Developmental Disorders(PDD) 
31

 American psychiatric association, 2000 
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بعضی از رفتارهایی که به طور شایع در کودکان طیف اوتیسم دیده میشود، همراه با سؤاالتی از آزمون در ادامه، لیستی از 

Bayley III  که ممكن است این رفتارها در آن سؤاالت مشاهده شوند، آورده می شود. 

 تعامالت اجتماعی و ایجاد ارتباط

 حیطه   برای مثال، سوال )نمی کند  تماس چشمی نامتناسب و  یا فقدان تماس چشمی؛ توجه خود را حفظ

 (لحظه ای به اشخاص نگاه می کند: حیطه ارتباط درکی 3والدین خود را می شناسد؛ سؤال : شناختی

  به نظر می رسد که نسبت به اشیاء و ابزار آزمون بی عالقه است؛ خصوصاً، هر سؤالی که نیاز به ابزار یا کتاب

 (بازی با اشیاء را ادامه می دهد: حیطه ارتباط درکی  برای مثال، سؤال )مشوق داشته باشد 

  های متداول،   در بازی: حیطه ارتباط درکی 31برای مثال، سؤال )خود را وارد روالهای متداول اجتماعی نمی کند

 (کند  با دیگران همراهی می

 به اشخاص، واکنش و  سؤاالتی که الزم باشد: نمایه ای از شكست را در پاسخ به تیپ سؤاالت زیر نشان می دهد

را ارائه  "خود"پاسخ دهد، سؤاالتی که الزم باشد که اشیاء را از اشخاص افتراق دهد، و سؤاالتی که الزم باشد 

مجموعه : حیطه ارتباط درکی  3؛ سؤال بازی وانمودی: حیطه شناختی   برای مثال، سؤال )ومعرفی نماید 

 (دهد  پاسخ می« کجا»و « چی»به سواالت : تباط بیانیحیطه ار 19؛ سؤال صحیح 3 :سواالت تشخیص اشیا

  برای مثال، )نمایه ای از شكست را در پاسخ به سؤاالتی که راجع به بازی وانمودی و نمایشی است، نشان می دهد

بازی : حیطه شناختی 3 ؛ سؤال بازی تخیلی: حیطه شناختی 9 ؛ سؤال بازی وانمودی: حیطه شناختی   سؤال 

 (کند  شناسد و در آنها مشارکت می  قواعد بازی را می: حیطه ارتباط بیانی 33؛ سؤال رحیترکیبی چند ط

  جلب توجه : حیطه ارتباط بیانی  برای مثال، سؤال )از خود، رفتارهایی برای جلب توجه دیگران نشان نمی دهد

 (کند  می

  و یا ارتباط کالمی است، ( حرکات بیانگر)نمایه ای از شكست را در پاسخ به گروه سؤاالتی که نیاز به ارائه ژست

ترکیب : حیطه ارتباط بیانی 43؛ سؤال لبخند اجتماعی: حیطه ارتباط بیانی 4برای مثال، سؤال )نشان می دهد 

 (کردن کلمه و اشاره



 

71 

 

 و به و یا کلمات استفاده کند، بزرگترها را با دست ( حرکات بیانگر)برای بیان نیازهای خود، به جای اینكه از ژستها

 (یا ژستاستفاده از حرکات بیانگر : حیطه ارتباط بیانی 9برای مثال، سؤال )صورت فیزیكی راهنمایی می کند 

  صحبتش یكنواخت است، یا هنگام بیان عبارات )در صحبت کردن، ریتم و وزن و قافیه عجیب و غریب دارد

ماهگی ظاهر  24تا  42مكن است در سن این عالمت م(. طوالنی، الگوی تنفسی غیر طبیعی از خود نشان می دهد

همچنین، این عالمت ممكن است حین آزمون به طور اتفاقی مشاهده شود، یا در سؤاالتی که نیاز به پاسخ . شود

ای را  گفته چند کلمه: حیطه ارتباط بیانی 49برای مثال، سؤال )های بیانی پیچیده تر دارند، مورد توجه قرار گیرد 

 (کند  ادا می

 های تكراریرفتار

  حیطه   4برای مثال، سؤال ) "قفل کرده است"هنگام ورق زدن صفحات متوقف می شود؛ گویی روی تصاویر

 (صفحات کتاب را ورق میزند: حرکات ظریف

  دست خود را نظاره : حیطه شناختی  3برای مثال، سؤال )هنگام انجام دادن وظایف و تكالیف متوقف می شود

به طرفین بدون : حیطه حرکات درشت 1 ؛ سؤال زند کاغذ را برش می: رکات ظریفحیطه ح  2؛ سؤال کند  می

 (رود  کمک راه می

 این . حرکات تكراری با خود یا با اشیاء انجام می دهد، که می تواند همراه با توجه به خود یا مشاهده خود باشد

ن عالمت ممكن است به طور اتفاقی همچنین ای. ، ظاهر خواهد شد(پیش دبستانی/ نوپا)عالمت در سنین باالتر 

برای )حین اجرای آزمون در هر سؤالی که نیاز به فعالیت حرکتی یا استفاده از اشیاء داشته باشد، مشاهده شود 

؛ سؤال کوبد  با بازیگوشی، می: حیطه شناختی 42؛ سؤال کند  با ریسمان بازی می: حیطه شناختی 41مثال، سؤال 

: مجموعه سواالت تقلید کشیدن خط: حیطه حرکات ظریف 21؛ سؤال دهد  هل می ماشین را: حیطه شناختی 19

مجموعه : حیطه حرکات درشت 9 ؛ سؤال با انگشتش ضربه میز ند: حیطه حرکات ظریف 4 ؛ سؤال حلقوی

 ( سانتیمتر 30: سواالت پریدن به طرف جلو

 برای مثال، سؤال )ه می شود، تبعیت نمی کند با اسباب بازیها درگیر بازی می شود ولی از دستوراتی که به او داد

به در خواست برای : حیطه ارتباط درکی 32؛ سؤال کند  ای را تقلید می یک عمل دو مرحله: حیطه شناختی   
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 4: مجموعه سواالت روی هم گذاشتن مكعب: حرکات ظریف 13؛ سؤال دهد  تعامالت اجتماعی متداول پاسخ می

 (مكعب

 برای مثال، سؤال )، بخصوص در سنین باالتر ("حرکات تكراری")ی، توقف حرکات چشمی توجه و تمرکز کلیشه ا

  ؛ سؤال کند  حلقه را آویزان می: حیطه شناختی 23؛ سؤال دهد  کانون توجه را تغییر می: حیطه شناختی 30

های   مچش: حیطه حرکات ظریف 9؛ سؤال (دورانی)کنند   های کودک حلقه را دنبال می چشم: حرکات ظریف

 (کند  های بدن را تقلید می  وضعیت: حیطه حرکات درشت   ؛ سؤال کند  کودک توپ در حال غلتیدن را دنبال می

  برای )، در حال حرکت و تاب دادن خود است (اکستانسیون کامل)همیشه در وضعیت ایستاده یا دراز کردن پاها

حیطه   1؛ سؤال دهد  وضعیت ایستاده قرار می خود را باال کشیده و در: حیطه حرکات درشت  1مثال، سؤال 

 (ایستد  به تنهایی می: حیطه حرکات درشت 20؛ سؤال کند  حین ایستادن زانوان را خم و راست می: حرکات درشت

  حرکات قدم : حیطه حرکات درشت 49برای مثال، سؤال )در سن پیش دبستانی، با نوک انگشتان راه می رود

حیطه  1 ؛ سؤال به تنهایی: مجموعه سواالت راه رفتن: حیطه حرکات درشت 24؛ سؤال دده  برداشتن را انجام می

مجموعه سواالت پایین : حیطه حرکات درشت   ؛ سؤال رود  نزدیک به نوار به طرف عقب راه می: حرکات درشت

نجه ب صورت خود توجه داشته باشید که راه رفتن روی پ(. استفاده متناوب از پاها، به تنهایی: آمدن از پلكان

برای مثال، )بخودی و یا دائمی را باید از راه رفتن روی پنجه به صورت اختیاری یا درخواست شده افتراق داد 

 (قدم 2: رود  با نوک پا راه می: حیطه حرکات درشت 4 سؤال 

 واکنش به تحریكات حسّی

 اس لمسی پرهیز می نماید؛ بخصوص، هنگامی که می خواهیم وی را بغل کنیم، خود را به عقب می کشد و از تم

حیطه  3برای مثال، سؤال )در هر سؤالی که در آن باید کودک بغل شود یا لمس شود، قابل مشاهده است 

 (شود  کردن آرام می( بلند) با بغل : شناختی

  حیطه  2برای مثال، سؤال )نسبت به صداها واکنش کمی نشان می دهد؛ یا واکنش بیش از حد نشان می دهد

 (دهد  های محیط واکنش نشان می به صدا: ارتباط درکی
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 اختالالت توجه و تمرکز

مشخصات اصلی بیش فعالی و کمبود توجه . درصد دارد  تا  1بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز در کودکان، شیوعی بین 

و در موقعیتهای مختلف به  عالئم در سنین متفاوت. بی توجهی، بیش فعالی،  و حرکات تكانشی: و تمرکز، عبارتند از

هر کودک عادی نیز گاهاً ممكن است بیقرار به نظر برسد، رویا پردازی کند و یا بدون تفكر . نسبتهای متفاوت بروز می کند

عملی را انجام دهد، امّا تشخیص اختالل بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز فقط زمانی داده می شود که بیش فعالی، 

 .یا عدم توجه و تمرکز، باعث اختالل در روابط اجتماعی فرد و یا رفتارهای وی در منزل شودحرکات تكانشی، و 

/ ، شما ممكن است رفتارهایی را درکودک مشاهده کنید که حاکی از رفتارهای تكانشیBayley IIIدر حین اجرای آزمون 

از آزمون که ممكن است این رفتارها در آنها در ادامه لیستی از این رفتارها و سؤاالتی . و یا عدم توجه و تمرکز باشد

 .مشاهده شوند، آورده شده است

  ماه، قبل از اینكه آزمونگر نمایش طرز اجرای سؤال را کامل نماید، یا درخواست خود را کامل  3کودکان بزرگتر از

سواالت حفظ  مجموعه: حیطه حرکات درشت 0 برای مثال، سؤال )نماید، فعالیت پاسخدهی را شروع می نمایند 

؛ (معكوس)کند   اشیای پنهان شده را پیدا می: حیطه شناختی  2؛ سؤال ثانیه، به تنهایی  : تعادل روی پای چپ

 (کند  حرکات دست را تقلید می: حیطه حرکات ظریف  2سؤال 

 د، نگاه دارد کودک نمی تواند توجه خود را برای بیش از چند ثانیه روی سؤاالتی که نیاز به توجه طوالنی تر دارن

 1: حیطه حرکات ظریف  2؛ سؤال مكعب 9: مجموعه سواالت مكعب ها: حیطه شناختی 2 برای مثال، سؤال )

 (کند  اشكال را ردیابی می: حیطه حرکات ظریف 9 ؛ سؤال کند  مكعب را نخ می

  مجموعه : ختیحیطه شنا  2برای مثال، سؤال )کودک قادر نیست که واکنش ها و رفتارهای خود را مهار کند

 0 ،گذارد  تكه خوراکی را درشیشه می 30: حیطه حرکات ظریف 11؛ سؤال با خود: های ارتباطی  سواالت بازی

 (ثانیه
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 اختالالت حرکتی 

. گروهی از اختالالت که حرکات بدن و هماهنگی عضالت را درگیر می نمایند، تحت عنوان فلج مغزی خوانده می شوند

، که در ظاهر شل به نظر می (هیپوتونی)بیمار ممكن است تونیسیته عضالنی پایینی داشته باشند عده ای از این کودکان 

، که در ظاهر سفت بنظر (هیپرتونی)رسند؛ عده ای دیگر از این کودکان ممكن است تونیسیته عضالنی باالیی داشته باشند 

خود نباشند، که این باعث می شود که در  بعضی از این کودکان ممكن است قادر به کنترل حرکات عضالت. می رسند

 .وضعیت قرارگیری بدن، هماهنگی حرکتی، و حرکات ارادی اختالل رخ دهد

 .در ادامه لیستی از این رفتارها و سؤاالتی از آزمون که ممكن است این رفتارها در آنها مشاهده شوند، ذکر می گردد

 تونیسیته عضالنی

 3برای مثال، سؤال )ه نباشند، نشاندهنده پایین بودن تونیسیته عضالت است در دوره نوزادی اگر دستها مشت شد 

 (دستها بحالت مشت شده اند: حیطه حرکات ظریف

  ماهگی دستها به صورت مداوم مشت شده باشند، نشاندهنده باال بودن تونیسیته عضالت است    -1اگر بعد از

دستها را : حیطه حرکات ظریف 30؛ سؤال شت شده انددستها بحالت م: حیطه حرکات ظریف 3برای مثال، سؤال )

 (دارد  باز نگه می

  ؛ حرکت پاها، دست و پا میزند: حیطه حرکات درشت 3برای مثال، سؤال )حرکت بیش از اندازه، یا خیلی محدود

 (دست هاحرکت ، دست و پا میزند: حیطه حرکات درشت 4سؤال 

 گردن سفت بنظر می رسد . قدان فلكسیون یا خم شدگی گردناکستانسیون یا عقب رفتگی بیش از حد گردن و ف

سر را از روی شانه بلند : مجموعه سواالت کنترل سر در وضعیت قائم: حیطه حرکات درشت 1برای مثال، سؤال )

 (کند  می

  برای مثال، )اکستانسیون یا عقب رفتگی کامل، عدم وجود فلكسیون یا خم شدگی و یا وجود آن به میزان حداقل

 (ثانیه 1 :مجموعه سواالت کنترل سر در وضعیت قائم: حیطه حرکات درشت 2ؤالس
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  حیطه حرکات درشت 3برای مثال، سؤال )در تمامی حرکات به سمت عقب یا اکستانسیون متمایل می گردد :

: مجموعه سواالت نشستن با کمک: حیطه حرکات درشت 39؛ سؤال چند لحظه: مجموعه سواالت نشستن با کمک

 (نیهثا 10

  اصالً نمی تواند با استفاده از انگشتان اشیاء ریز را بردارد، یا انگشتان با شدت زیادی سفت هستند؛ کودک نمی

 (دارد  حلقه را نگه می: حیطه حرکات ظریف  برای مثال، سؤال )تواند شئی را که در دست گرفته، رها نماید 

  با تطابق، : حیطه شناختی 49مثال، سؤال برای )حرکات کودک پرشی هستند؛ کودک سفت بنظر می رسد

حیطه  21؛ سؤال گذارد  تكه خوراکی را در قوطی می 40: حیطه حرکات ظریف 1 ؛ سؤال کشد  ریسمان را می

 (به تنهایی و هماهنگ: مجموعه سواالت راه رفتن: حرکات درشت

 حرکات دست

 ص در شیرخوارانی که سن باالتری از شست استفاده نمی کند یا شست داخل کف دست باقی می ماند، بخصو

حیطه   4؛ سؤال کند  فنجان را با گرفتن دسته آن بلند می: حیطه حرکات ظریف  4برای مثال، سؤال )دارند 

 (گرفتن با کف دست: مجموعه سواالت گرفتن: حرکات ظریف

 ن بردن پشت دست همیشه حرکت دادن بازوها  همراه با رو به پایین بودن کف دستها می باشد، مانند به دها

 (چرخاند  مچ دست را می: حیطه حرکات ظریف 33برای مثال، سؤال )

  انگشت اشاره باز شده : حیطه حرکات ظریف 49برای مثال، سؤال )شست و سایر انگشتان را با هم باز می کند

 (کند  خود را از بقیه انگشتان جدا می

 حیطه   2برای مثال، سؤال )پایین قرار دارد  بریدن و قیچی کردن را در وضعیتی انجام می دهد که شست

 (کند  کاغذ را قیچی می: حیطه حرکات ظریف 3 ؛ سؤال کاغذ را برش میز ند: حرکات ظریف

 وضعیت قرارگیری بدن

  حیطه حرکات  33برای مثال، سؤال )سر در خط وسط بدن قرار ندارد؛ سر به یک طرف نگه داشته می شود

 (دارد  کنید سرش را قائم نگه می  ا به جا میوقتی در آغوش او را ج: درشت
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  یک طرف بدن خیلی بیشتر از سمت دیگر حرکت می کند؛ کودک به ندرت از اندام سمت دیگر استفاده می کند

حیطه حرکات  10؛ سؤال برد  یک دستش را به طرف اشیاء می: حیطه حرکات ظریف  3برای مثال، سؤال )

 (رود  روی شكم با استفاده از دستها سینه خیز می -پاییمجموعه سواالت چهار دست و : درشت

  41برای مثال، سؤال )دست ها را به هم می رساند ولی نه در خط وسط؛ اشیاء را می اندازد یا پرت می کند 

 (آورد  ها را به خط وسط می ها یا مكعب قاشق: حرکات ظریف

  وضعیت بدن ممكن است به صورت تصادفی، وضعیت قرارگیری اندامها عجیب و غریب است؛ غیرمعمول بودن

برای مثال، سؤال )حین اجرای سؤاالتی که کودک باید در وضعیت طاقباز یا رو به شكم قرار گیرد، مشاهده شود 

مجموعه : حیطه حرکات درشت 23؛ سؤال نیم غلت، غلتد  از پشت به طرفین می: حیطه حرکات درشت 40

 (به تنهایی: االت برخاستنؤس

 ستادن یا راه رفتن، برای پایداری بیشتر، پاهایش را باز می کند و دور از هم می گذارد؛ هنگام دستكاری هنگام ای

مكعب : حیطه حرکات ظریف 43برای مثال، سؤال )اشیاء بر روی میز، از میز به عنوان تكیه گاه استفاده می کند 

را  ئنشیند و ش  بدون کمک می: شتحیطه حرکات در  4؛ سؤال دهد  را از یک دست خود به دست دیگرش می

 (دارد  نگه می

  حیطه حرکات ظریف 31برای مثال، سؤال )ماهگی راست دست یا چپ دست بودن را بروز می دهد   1قبل از :

حرکات دست را : حیطه حرکات ظریف  2؛ سؤال دراز کردن دست برای گرفتن مكعب: مجموعه سواالت مكعب

 (کند  تقلید می

 ماهنگی حرکاتحرکات ارادی و ه

  در حرکات خود  از نیروی زیادی استفاده می کند؛ در سؤاالتی که باید شیئ را در دست بگیرد، آن شئ را بیش از

: حیطه حرکات ظریف 39؛ سؤال کوبد  با بازیگوشی، می: حیطه شناختی 42برای مثال، سؤال )حد فشار می دهد 

 (دهد  حلقه را از یک دست خود به دست دیگرش می
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 ی تواند براحتی شیئ را که در دست دارد، رها نماید و براحتی نمی تواند حرکات دست خود را تنظیم نماید و نم

مجموعه سواالت روی هم : حیطه حرکات ظریف 13برای مثال، سؤال )آن را در راستای شئ مورد نظر نگه دارد 

 (مكعب  : هم گذاشتن مكعب مجموعه سواالت روی: حیطه حرکات ظریف  1؛ سؤال مكعب 4: گذاشتن مكعب

  کودک به جای اینكه به نرمی و با ظرافت غَلت بزند، با یک حرکت خشن و ناهماهنگ از شكم به پشت و یا

حیطه  40؛ سؤال از پهلو به پشت غلت میزند: حیطه حرکات درشت 32برای مثال، سؤال )بالعكس غَلت می زند 

 (لتنیم غ، غلتد  از پشت به طرفین می: حرکات درشت

  با تكیه بر بازوها به سمت جلو حرکت می کند و سپس هر دو پا را با هم می کشد، به جای آنكه با حرکات

دارد و با حلقه کردن و سپس صاف  "حرکات کرمی شكل"متناوب، پاها را یكی بعد از دیگری حرکت دهد؛ یعنی 

کت جهش مانند خرگوشی نیز این حرکت گاهی تحت عنوان حر. کردن بدن خود به سمت جلو حرکت می کند

حرکت چهار : مجموعه سواالت چهار دست و پایی: حیطه حرکات درشت 12برای مثال، سؤال )خوانده می شود 

 (دست و پایی

  برای مثال، ( )سؤاالتی که مربوط به گروه سنّی اوست)در سؤاالتی که محدودیت زمانی دارند، موفّق نمی شود

جور کردن : حیطه شناختی 4 ؛ سؤال کند  کامل می: االت تخته صورتیمجموعه سو: حیطه شناختی   سؤال 

 (ثانیه 0 ،گذارد  تكه خوراکی را درشیشه می 30: حیطه حرکات ظریف 11؛ سؤال (سگ)پازل 

 خیلی کم حرکت می کند یا در مقابل حرکت کردن مقاومت می کند؛ برای حرکت دادن خود تالشی نمی کند .

حیطه حرکات   برای مثال، سؤال )ان پاسخدهی بسیار کند و آهسته عمل می کند زم. خیلی زود خسته می شود

؛ دهد  حرکات قدم برداشتن را انجام می: حیطه حرکات درشت 49؛ سؤال چرخاند  سرش را به طرفین می: درشت

 (حرکت چهار دست و پایی: مجموعه سواالت چهار دست و پایی: حیطه حرکات درشت 12سؤال 

 ن، برای ثبات بیشتر، پاها را باز می کند و دور از هم نگه می دارد؛ وضعیت بدن او ثبات کافی و هنگام راه رفت

 (به تنهایی و هماهنگ: مجموعه سواالت راه رفتن: حیطه حرکات درشت 21برای مثال، سؤال )درستی ندارد 

 ود در وضعیت ایستاده بر حرکات خود کنترل مناسبی ندارد، راه رفتن عجیب و غریب است، در کنترل ثبات خ

ناتوان است و مرتب در نوسان است، بخصوص در موقعیت هایی که چالش حرکتی دارد، مثالً در حالت ایستادن 

مجموعه سواالت حفظ تعادل روی پای : حیطه حرکات درشت 0 برای مثال، سؤال )روی یک پا یا لی لی کردن 
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به شكل بازی گردو شكستم راه  پاشنه به پنجه  از: تحیطه حرکات درش 3 ؛ سؤال ثانیه، به تنهایی 4: راست

 (رود  می

 اختالالت شنوایی

زبان درکی و . تا خفیف متفاوت است( ناشنوایی کامل)اختالل شنوایی یک کم توانی با شیوع پایین است که از طیف شدید 

اوقات تاثیر اختالل شنوایی از زبان فراتر  زبان بیانی شدیداً از اختالالت شنوایی تاثیر می پذیرند؛ هر چند که در بسیاری از

 .(Bondurant-Utz, 2002)رفته و تكامل مهارتهای شناختی و اجتماعی را نیز متاثّر می سازد

: تحت تاثیر چند عامل می باشد، مانند( منظور میزان اختالل گفتاری می باشد)موثّر بودن مهارت ارتباطی در یک کودک 

در زمانی که کاهش شنوایی رخ داده است، سنّ ِ کودک در زمانی  که اختالل شنوایی  شدت کاهش شنوایی، سنّ کودک

 . تشخیص داده می شود، و شرایط و انواع مداخالت درمانی که انجام شده

، نسبت به موارد زیر که نشانه های اختالل شنوایی احتمالی هستند، هوشیار باشید و در Bayley  IIIهنگام اجرای آزمون 

 .زوم کودک را برای بررسی بیشتر ارجاع نماییدصورت ل

  2برای مثال، سؤال )کودک نسبت به صدا واکنش کمتر از حد معمول و یا بیشتر از حد معمول نشان می دهد 

 (دهد  های محیط واکنش نشان می به صدا: حیطه ارتباط درکی

  های حلقی  صدا: یطه ارتباط بیانیح 3برای مثال، سؤال )کودک صداسازی ندارد و اصواتی را تولید نمی کند

 (نامشخص و مبهم

  تغییراتی در آهنگ صدای خود که کودک در بیان کالمی، انعطافی از خود نشان نمی دهد و بیان یكنواخت دارد و

 (گفتار نامفهوم: حیطه ارتباط بیانی 34برای مثال، سؤال )  کند  مین، ایجاد باشدتا حدودی شبیه حرف زدن 

 صحبت کردن، تغییری در آهنگ صدای خود ایجاد نمی کند، و صداها و کلمات را به درستی  کودک در هنگام

گفته : حیطه ارتباط بیانی 49؛ سؤال گفتار نامفهوم: حیطه ارتباط بیانی34برای مثال، سؤال )تقلید نمی نماید 

 (کند  ای را ادا می چند کلمه
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 حیطه  9برای مثال، سؤال )خود واکنش نشان نمی دهد  اگر سنّ ِکودک باالی یكسال باشد، کودک نسبت به نام

 (دهد  خود واکنش نشان می "نام"به : ارتباط درکی

در کتاب دستورالعمل اجرای آزمون، رفتارهای دیگری که نشان دهنده ی اختالل شنوایی باشند لیست شده  Cدر پیوست 

 . ، نیستندBayley  IIIآزمون  این رفتارها می توانند در هر زمانی مشاهده شوند و خاصّ ِ. است

 اختالالت بینایی

اختالل بینایی به هر حالتی اطالق می شود که در آن، عملكرد بینایی کودک علیرغم حدّ ِاکثر اصالح، به حدّی نیست که 

هم اجازه دهد، عملكردهای روزانه کودک که به واسطه سیستم بینایی انجام می پذیرند، در حد و معادل عملكرد کودکان 

اختالل قابل توجه در حدّت بینایی، یا : همچنین، اختالل بینایی به این صورت نیز تعریف می شود. سنّ و سال او باشد

تعیین دقیق شدّت اختالل بینایی در شیرخواران و کودکان کوچكتر، در اغلب موارد . محدودیت قابل توجه در میدان بینایی

تا   یكی و روشنایی صرف، تا تشخیص مبهم شكل اشیاء، تا دیدن اشیائ مشكل است و طیف وسیعی از تشخیص بین تار

اکثریت کودکان کوچكتری که تشخیص اختالل بینایی برای . سانتیمتری که در نزدیک چشم نگه داشته شده اند، دارد 30

شناختی و ذهنی می باشد آنها داده می شوند، دارای کم توانیهای همران نیز می باشند، که قابل توجه تر از همه اختالالت 

(Graham, 1966; Teplin, 1995). 

یادگیریهای اولیه از طریق بینایی صورت می %   به نظر می رسد که . در اغلب کودکان، بینایی منبع اوّلیه اطالعات است

 ,Hatton)ارد پذیرد، بنابراین کودکی که نابیناست یا اختالل بینایی دارد، در خطر باالیی برای تاخیر تكاملی قرار د

Bailey, Burchinal, & Ferrell, 1997). 

، نسبت به موارد زیر که نشانه های اختالل بینایی احتمالی می باشند، هوشیار باشید و Bayley  IIIهنگام اجرای آزمون 

 .در صورت لزوم برای بررسی بیشتر آنها را ارجاع نمایید

 برای مثال، )قه ای به محرکات بینایی از خود نشان نمی دهد کودک عالقه ی کمی به محرکات بینایی دارد، یا عال

 (دهد  بازی با اشیاء را ادامه می: حیطه ارتباط درکی  ؛ سؤال شناسد  والدین خود را می: حیطه شناختی  سؤال 
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  حیطه  9؛ سؤال دهد  ماشین را هل می: حیطه شناختی 19برای مثال، سؤال )کودک اشیاء را دنبال نمی نماید

 (کند  های کودک توپ در حال غلتیدن را دنبال می  چشم: کات ظریفحر

در کتاب دستورالعمل اجرای آزمون، رفتارهای دیگری که نشان دهنده ی اختالل بینایی باشند لیست شده  جدر پیوست 

 ، نیستندBayley  IIIاین رفتارها می توانند در هر زمانی مشاهده شوند و خاصّ ِ آزمون . است
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 ها دهی خرده آزمون نحوه اجرا و نمره

....................................................................... 

 

 

همچنین چگونگی . باشد  می ، و حرکتیزبانیشناختی،  مقیاس هایاین بخش حاوی اطالعاتی در مورد نحوه اجرا و نمره دهی 

و اینکه برای نمره دادن به عملکرد کودک، به چه چیز باید  "وضعیت دهی کودک"مون و سایر محرکات، چگونگی ارائه ابزار آز

ها ممکن است حاوی اطالعات خاصی درباره چگونگی وضعیت  دستورالعمل. دقت کنیم، نیز در این بخش توضیح داده شده است

 . نسبت به کودک نیز باشند "شما"

ارتباطی "آزمون -که خود حاوی دو خرده زبانیره دهی با بخش شناختی آغاز شده و به دنبال آن بخش دستورات نحوه اجرا و نم

حرکات ظریف و حرکات درشت قرار خرده آزمون بعد از آن بخش حرکتی شامل دو . آید  است، می "ارتباطی بیانی"و  "درکی

ها  طرح و قالب بندی توصیف سواالت در تمامی خرده آزمون .شوند  در هر خرده آزمون، سواالت به تدریج سخت تر می. گرفته اند

توصیف هر سوال شامل شماره سوال، عنوان سوال، وضعیت کودک، ابزار مورد نیاز، تعداد دفعات مجاز آزمون و . باشد  یکسان می

دهی به دنبال توصیف سوال دستورالعمل نحوه اجرا و نمره . باشد  می( در مواردی که کاربرد داشته باشد)های زمانی   محدودیت

 . در بعضی از سواالت برای وضوح بیشتر از تصویر استفاده شده است. آمده است

 

 قواعد نمره دهی

، برخی سواالت، قبل از بخش امتیاز دهی، یادداشتی برای اشاره به اطالعات خاص جهت یادآوری اطالعاتروی فرم ثبت 

 .آزمونگر، دارند



 

83 

 

 

 یاس شناختیمق                      

 

1 
 شود  کردن آرام می( بلند) با بغل 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

اگر شما نتوانستید . اگر کودک بعد از اجرای سوالی افزایش فعالیت نشان داد یا حین انجام آزمون گریه و نق نق کرد، او را بلند کنید

 . به دست والدینش بسپارید و از او بخواهید کودک را آرام سازدکودک را آرام کنید، او را 

 .گردد  شود، آرام می  هنگامیکه کودک به وسیله شما یا والدینش بلند می: امتیاز ۱

 .شود نمی کودک آرام: امتیاز ۰

 

 

2 

 کند  نگاه می: دهد  مجموعه سواالت به پيرامون واکنش نشان می

 مانز دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 (آگاه بودن از تازگی) 21، (کند  نگاه می) 2 مجموعه سواالت

 

شود، به   حین آزمون رفتار جستجو گرانه چشمان کودک را مشاهده نمائید؛ بخصوص زمانیکه او برای اولین بار به داخل اتاق آورده می

 .ا عالئق خود را دنبال کندشود، یا آزاد است ت  قسمت دیگری از اتاق برده می

 .چرخاند  کودک آزادانه چشمان یا سرش را برای کاوش چشمی پیرامونش می: امتیاز ۱

 . دهد نمی کودک هیچ کاوش چشمی در محیط پیرامونش انجام: امتیاز ۰

 

 

 

2 

21 
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3 
 کند  ثانيه به شئ توجه می ۳به مدت 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 3 1 قه با ریسمان، توپ، یا شی کوصک مورد عالقه دیگرحل در آغوش گرفته

 

از قرار دادن صورت خود در خط دید کودک خودداری . متری باالی صورت کودک، به او نشان دهید سانتی 64تا  44شی را در فاصله 

 . دارید توانید برای جلب نگاه کودک، شی را اندکی تکان دهید و سپس آن را ثابت نگاه  شما می. کنید

 . کند  ثانیه مداوم به شی نگاه می 6کودک حداقل به مدت : امتیاز ۱

 .ثانیه نگاهش را برمی گرداند 6کودک قبل از . توان جلب نمود نمی نگاه کودک را: امتیاز ۰

 

2 
 می کندبه جغجغه عادت 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 4 جغجغه طاقباز

 

. متر از سمت راست سر کودک نگاه دارید سانتی 6۳تا  64جغجغه را با فاصله . بینایی او بایستید میدانپشت سر کودک خارج از 

مانند تغییر قابل توجه در میز  )ثانیه جهت استخراج یک پاسخ هوشیارانه  6هنگامی که کودک بیدار و آرام است، جغجغه را برای مدت 

اگر کودک پاسخ . دهند  این دو جمعاً یک نوبت را تشکیل می. ثانیه صبر کنید ۵تکان دهید؛ سپس ( ان حرکات یا سطح هوشیاری

 . نوبت بعدی را در سمت راست اجرا کنید 0ای بروز داد،  هوشیارانه

. ای در سمت راست بروز نداد، همین پروسه را با تکان دادن جغجغه در سمت چپ سر کودک تکرار کنید اگر کودک پاسخ هوشیارانه

 . نوبت بعدی را روی سمت چپ اجرا کنید 0ای در این سمت نشان داد،  سخ هوشیارانهاگر کودک پا

 . ای در هیچیک از طرفین سرش در اولین نوبت امتحان بروز نداد، این سوال را خاتمه دهید اگر کودک پاسخ هوشیارانه

 . اجرا کنید 0را بالفاصله بعد از انجام سوال  ۵سوال 

کاهشی : یعنی)کند   نوبت بعدی آزمون، عادت می 0دهد، سپس در طی   می( ها)ای به ارائه محرک  ارانهکودک پاسخ هوشی: امتیاز ۱

 (.دهد  در پاسخ هوشیارانه بروز می

 . کند نمی بار امتحان دریک سمت، عادت ۵کودک با . دهد نمی کودک پاسخ هوشیارانه اولیه را بروز :امتیاز ۰
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4 
 دهد  اشيا را از هم افتراق می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 4 1 زنگو ه و کرونومتر طاقباز

 .و برای این سوال نمره صفر بگذارید. بروز نداد، این سوال را اجرا نکنید 0ای در سوال  اگر کودک پاسخ هوشیارانه: توجه

 

متر دورتر از سمتی که  سانتی 6۳تا  64زنگوله را . بینایی او بایستید میدانپشت سر کودک، خارج از  ،۴بالفاصله بعد از اجرای سوال 

وقتی کودک آرام و بیدار است، به آرامی زنگوله را دو بار . پاسخ هوشیارانه نسبت به جغجغه در آن سمت بروز داده شده بود، نگه دارید

 . به صدا درآورید

در عرض ( گریه کردن، افزایش یا کاهش در فعالیت حرکتیمثالً اخم کردن،  )کودک با بروز یک تغییر رفتاری قابل توجه   :امتیاز ۱

 . دهد  ثانیه بعد از اینکه شما زنگوله را به صدا در آوردید، به صدای زنگوله پاسخ می ۵

کودک هیچ تغییری را . دهد  ثانیه بعد از به صدا درآورده شدن زنگوله نشان می ۵کودک تغییر رفتار را با گذشت بیش از   :امتیاز ۰

 .دهد نمی ننشا

 

2 
 شناسد  والدين خود را می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (به جلو خم شده)طاقباز، سر کمی حمایت شده 

  

. بینایی کودک حرکت کنید میدانمدت کوتاهی با کودک تعامل کنید سپس به خارج از . حین انجام آزمون، توجه کودک را جلب کنید

بینایی کودک شده و توجه کودک را به  میدانبخواهید که وارد ( پدر یا مادر)کنید، از والدینش   صورت کودک نگاه میدر حالیکه به 

 .خود جلب نماید

کودک ممکن است . کند که نشان دهنده شناخت والدینش هنگام تعامل با او باشد  حالت چهره کودک طوری تغییر می: امتیاز ۱

 .ای نشان دهد، سپس به والدین توجه کند لدین نگاه کند، صدایی درآورد یا حالت سر زندهلبخند بزند یا عمداً به وا

 .دهد نمی کودک هیچ تغییری در سیمایش که حاصل شناخت والدین باشد نشان: امتیاز ۰
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7 

 شود  با پيش بينی کردن هيجان زده می 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد طاقباز

 

بعد از مکث . کنار پای کودک بایستید و روی او خم شوید طوری که دستانتان در وضعیتی قرار گیرد که قصد بلند کردن او را دارید

الزم نیست واقعاً کودک را از روی میز )واهید او را بلند کنید میخکوتاهی، دستانتان را زیر بازوها و کتف کودک قرار دهید، گویی که 

 .توانید انجام دهید  آزمون را شما یا والدین کودک میاین (. بلند کنید

های   ل افزایش در فعالیتهای موجود در اعمال والدین یا آزمونگر، کودک هیجانات پیش بینی کردن را به شک  با راهنمایی: امتیاز ۱

خشان شدن سیمای صورت به ، افزایش تعداد تنفس، صدا درآوردن، یا در(مثالً باز کردن بازوها یا لگد زدن با پا)حرکتی 

 .گذارد  نمایش می

 .دهد نمی کودک هیچ تغییری در رفتار نشان: امتیاز ۰

 

8 

 کند  ثانيه به اشيا توجه می ۵به مدت 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته با کمک
مک ب یا سایر اشیا کوصک مورد عالقه، 

 کرونومتر
 ثانیه 4 1

 

. اگر کودک فوراً به شی توجه نکرد، توجهش را به آن جلب نمایید. و در دسترس کودک قرار دهیدشی را روی میز ، جلوی کودک 

 . توان او را حمایت نمود  اگر کودک کنترل گردن خوبی ندارد، می. توانید چند شی را امتحان کنید  می

 . کند  ثانیه مداوم به شی توجه می ۵کودک حداقل : امتیاز ۱

 . کند نمی توجه کودک به شی: امتیاز ۰
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9 

 دهد  به ناپديد شدن صورت واکنش نشان می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

، نگه داشته شده (به جلو خم شده )طاقباز، سر کمی حمایت شده 

 در دامان آزمونگر
 ندارد 1 ندارد

 

ل توجه به صورت والد است و در حالی که وقتی کودک درحا. از یکی از والدین کودک بخواهید توجه کودک را به خود جلب نماید

 . بینایی کودک خارج شود میدانشما مشغول تماشای سیمای کودک هستید، از والد بخواهید تعامل را قطع نموده و سریعاً از 

را ( وی ابتداییمثالً کاهش فعالیت، اخم کردن، یا جستج )دهد، یا شواهد دیگری از واکنش   کودک یا قیافه خود را تغییر می: امتیاز ۱

 .گذارد  به نمایش می

 . دهد نمی کودک هیچ تغییری در قیافه یا فعالیت نشان: امتیاز ۰
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11 

 دهد  کانون توجه را تغيير می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 زنگو ه و جغجغه (نیمه نشسته)طاقباز 

 

 64تا  44متر از یکدیگر و  سانتی 44و جغجغه را در دست دیگر به فاصله وقتی کودک آرام و هوشیار است، زنگوله را در یک دست 

به آرامی یکی از آنها را تکان دهید، طوری که صدای مالیم . بینایی او نگاه دارید میدانمتر باالی چشمان کودک ولی داخل  سانتی

 . دهند  راحل، یک بار امتحان را تشکیل میاین م. ثانیه صبر کنید، سپس آن یکی را تکان دهید 0-6. ولی قابل شنیدنی بدهد

 . بار امتحان را تکرار کنید 6توانید تا   در صورت لزوم شما می

 . شود  چشمان کودک در پاسخ به صدا یا حرکت اشیا، از یک شی به شی دیگر جا به جا می: امتیاز ۱

 . شود نمی نگاه کودک بین جغجغه و زنگوله جا به جا: امتیاز ۰

 

11 

 دهد  بينايی نشان می ترجيح

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته با کمک
و ( 9تا  7صفحا  ) کتاب مشوق

 کرونومتر
 ثانیه به ازای هر صفحه 14 1

 

. متری جلوی کودک روی میز قرار دهید سانتی 44از بخش شناختی کتاب مشوق را باز کنید و آن را به فاصله تقریبی  11aعنوان 

وقتی اولین توجه . ا به صفحه جلب کنید، احتیاط کنید که توجه کودک را به منطقه خاصی از صفحه جلب ننماییدتوجه کودک ر

را بیاورید و  11bثانیه، ورق بزنید و صفحه مربوط به عنوان  1۵بعد از . ها معطوف گردید، زمان را شروع کنید کودک به یکی از طرح

 . ثانیه ارائه کنید 1۵آن را به مدت 

 .کند  در هر دو صفحه کودک مدت طوالنی تری به طرح پیچیده تر راه راه نگاه می: امتیاز ۱

کودک در هیچیک از صفحات به  .کند  کودک فقط دریک صفحه، مدت طوالنی تری به طرح پیچیده تر راه راه نگاه می: امتیاز ۰

 .کند نمی طرح پیچیده تر راه راه نگاه
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12 

 کند  به شی عادت می

 زمان دفعات آزمون ابزار يتوضع

 ثانیه 31 1 کرونومتر دو مک ب بدون حفره نشسته با کمک

 

متر از هم  سانتی 44تر میز به کودک، و به فاصله  متر از لبه نزدیک سانتی 44به فاصله  تقریباًبینایی کودک  میداندو مکعب را در 

ثانیه یا تا زمانی  64ارائه کردن را به مدت . ب شد، زمان را شروع کنیدها جل وقتی اولین توجه کودک به هر یک از مکعب. قرار دهید

 .، ادامه دهید(ها نشان ندهد ای به مکعب مثالً دیگر عالقه)که کودک عادت کند 

ادت ها پرداخت، این برگرداندن نگاه را به عنوان شاهدی از ع ای نگاه خود را برگرداند ولی مجدداً به مشاهده مکعب اگر کودک لحظه

 .اجرا کنید 14را بالفاصله بعد از سوال  16سوال  .کردن در نظر نگیرید

کند، با نشان دادن کاهش توجه و عالقه به شکل سر برگرداندن، خمیازه کشیدن، اخم   ثانیه عادت می 64کودک در عرض : امتیاز ۱

 .کردن، گریه، نق زدن، یا افزایش فعالیت حرکتی

 .دهد نمی ها نشان ای به مکعب کودک عالقه. دهد  ها ادامه می یه به نگاه کردن به مکعبثان 64کودک بیش از: امتیاز ۰

13 

 دهد  شی جديد را ترجيح می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته با کمک
مک ب بدون حفره، توپ کوصک و 

 کرونومتر
 ثانیه به ازای هر بار ارائه 14 1

 

بینایی کودک در همان وضعیت  میدانیک مکعب و یک توپ کوچک را در  اجرا کنید؛ ۱۱ را بالفاصله بعد از سوال ۱۱سوال 

بعد از . با اولین توجه کودک به هر یک از اشیا زمان را شروع کنید. ، ولی توپ را در سمت چپ کودک قرار دهید14ها در سوال  مکعب

درحالی که این بار توپ در سمت راست کودک قرار داده شده است،  ثانیه 1۵ثانیه اشیا را از روی میز بردارید و مجدداً برای مدت  1۵

 .آنها را ارائه کنید

 .کند  در هر دو بار ارائه ، کودک به توپ طوالنی تر از مکعب نگاه می: امتیاز ۱

 .کند نمی در هر یک از دفعات ارائه، کودک به توپ طوالنی تر از مکعب نگاه: امتیاز ۰
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 (بادکنک ها)کند   به تصوير عادت می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 31 1 و کرونومتر( 11صفحه )کتاب مشوق  نشسته با کمک

 

توجه کودک را به . متر از کودک روی میز بگذارید سانتی 44باز کرده، وبا فاصله تقریبی  11کتاب مشوق را در بخش شناختی صفحه 

با اولین نگاه کودک به هر یک از . جه کودک را به بخش خاصی از صفحه معطوف ننماییدصفحه جلب نمایید؛ احتیاط کنید که تو

ای به تصویر نشان  یعنی اینکه دیگر عالقه)ثانیه یا تا زمانی که کودک عادت کند  64زمان ارائه . بادکنک ها، زمان را شروع کنید

 (.ندهد

ای نگاه را به عنوان مدرکی  مشاهده تصویر شد، این برگرداندن لحظهای نگاهش را برگرداند، ولی مجدداً مشغول  اگر کودک لحظه

 .برای عادت کردن در نظر نگیرید

 .اجرا کنید 10را بالفاصله بعد از سوال  1۵سوال 

به شکل کاهش توجه و عالقه به صورت برگرداندن سر، خمیازه، اخم کردن، گریه : کند  ثانیه عادت می 64کودک ظرف : امتیاز ۱

 .نق زدن، و افزایش فعالیت حرکتیکردن، 

 . دهد نمی ای به تصاویر نشان کودک هیچ عالقه. دهد  ثانیه ادامه می 64کودک به نگاه کردن به تصویر بیش از : امتیاز ۰
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 (توپ)دهد   تصوير جديد را ترجيح می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 1 و کرونومتر( 14تا  13صفحا  )کتاب مشوق  نشسته با کمک
ثانیه به ازای هر  14

 صفحه

 

توجه کودک را به صفحه جلب نمایید، احتیاط . بخش شناختی کتاب مشوق را باز کنید 1۵aعنوان  ،۱۴بالفاصله بعد از اجرای سوال 

. ا شروع کنیدبه محض توجه کودک به هر یک از تصاویر، زمان ر. کنید که توجه کودک را به بخش خاصی از صفحه معطوف ننمایید

رفته و آن  1۵bثانیه، به عنوان  1۵بعد از . توانید با ضربه زدن به مرکز صفحه توجه کودک را به صفحه مشوق جلب نمایید  شما می

 . ثانیه ارائه نمایید 1۵صفحه را نیز به مدت 

 . کند  در هر دو بار ارائه، کودک به توپ طوالنی تر از بادکنک نگاه می: امتیاز ۱

 .کند نمی های ارائه، کودک به توپ طوالنی تر از بادکنک نگاه  در یکی از نوبت: یازامت ۰
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 کند  شی را بررسی می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 جغجغه یا سایر اشیا کوصک مورد عالقه (نیمه نشسته)طاقباز 

 .دهان خود قرار دهد در مورد تمام اشیا ریز، اجازه ندهید کودک آنها را در: توجه

 

 .شی را داخل دست کودک قرار دهید

های دیگر، توجه   کودک به شکل، صدا، و جنس اشیا، با لمس کردن، تکان دادن، به دهان گذاشتن، و یا انجام بازی: امتیاز ۱

 .کند  می

 . دهد نمی مدارد ولی کاری با آن انجا  کند یا آن را در دست نگاه می  کودک شی را نگاه می: امتیاز ۰
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 برد  شی را به دهان می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ا نگوی درخشان یا سایر اشیا کوصک مورد عالقه (نیمه نشسته)طاقباز 

 .در مورد تمام اشیا ریز، اجازه ندهید کودک آنها را در دهان خود قرار دهد: توجه

 

اگر چنین رفتاری را مشاهده نکردید، تالش کنید که با گذاشتن . ک را با اشیا مشاهده نماییدحین اجرای آزمون رفتار کاوش گرانه کود

 .دهد مشاهده نمایید  النگو یا سایر اشیا در دستان کودک این رفتار را استخراج کنید و آن چه کودک با آنها انجام می

 .برد  کودک عمداً شی را به دهانش می: امتیاز ۱

 .کند شی را به داخل دهانش ببرد نمی یکودک سع: امتیاز ۰
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 کند  دست خود را نظاره می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (نیمه نشسته)طاقباز 

 

ا حین آزمون، در مواقعی که کودک آزاد است و آرام نشسته یا دراز کشیده است، و آزاد است تا عالئق خود را دنبال کند، رفتار کودک ر

 .مشاهده نمایید

 .کند  به یک یا هر دو دست خود نگاه می( به شکل دیداری)کودک با چشمانش : امتیاز ۱

 .کند نمی کودک به دستان خود نگاه: امتیاز ۰
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 شود  نزديک می: مجموعه سواالت تصوير آيينه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 آیینه نشسته با کمک

 (دهد  به طریق مثبت پاسخ می) 22، (شود  نزدیک می) 19 موعه سواالتمج

 

خود شما طوری . سانتیمتری جلوی کودک قرار گیرد 64تا  44یک لبه آیینه را روی میز بگذارید، طوری که آیینه در فاصله تقریبی 

کودک را تشویق کنید . ودک فقط تصویر خود را ببیندقرار بگیرید که سرتان مستقیماً باالی آیینه نباشد و اطمینان حاصل نمایید که ک

اگر کودک به دلیل تازگی برخورد با آیینه دچار آشفتگی شد، به . به کودک فرصت دهید تا پاسخی را فراهم کند. که در آیینه نگاه کند

 .بینایی او کنید میدانمنظور پیشگیری از ایجاد اضطراب، آیینه را تدریجاً وارد 

کودک رفتار پیشرفته . کند  شود، یا عمداً تصویر آیینه را لمس می  ک با سر، بدن یا دستانش به تصویر آیینه نزدیک میکود: امتیاز ۱

 . دهد  دهد؛ با لبخند، قهقهه، و یا طور دیگری، به تصویر آیینه پاسخ مثبت می  تری نشان می

 .دهد نمی یچ پاسخی به تصویر خود نشانکودک ه. کند  کودک فقط به لبه یا کناره آیینه توجه می: امتیاز ۰
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 آگاهی از جديد بودن: دهد  مجموعه سواالت به پيرامون پاسخ می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد نشده مشي 

 (آگاهی از جدید بودن) 21، (کند  نگاه می) 2 مجموعه سواالت

 

شود، به قسمت   هنگامی که برای اولین بار به داخل اتاق آورده می: بینایی کودک دقت کنیدهای کاوش گرانه  حین آزمون، به رفتار

 .شود، یا وقتی که آزاد است تا عالئق خود را دنبال کند  دیگری از اتاق برده می

طراف خود آگاه دهد که از جدید بودن محیط ا  کند، یا طور دیگری نشان می  ورد، اطراف را نگاه میمیخکودک یکه : امتیاز ۱

 .باشد  می

 .دهد نمی کودک آگاهی از قرار گرفتن در محیط جدید را نشان: امتیاز ۰
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 مداومت در دستيابی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب بدون حفره یا سایر اشیا کوصک مورد عالقه نشسته با کمک

 

کوشش کودک برای به دست آوردن آن را مشاهده . ل دسترسی او قرار دهیدشی را روی میز در جلوی کودک، و کمی دورتر از مح

 .کنید

 .کند، حتی اگر نتواند آن را به دست آورد  کودک به طور مداوم به سوی شی دست دراز می: امتیاز ۱

 .برد  کودک فقط یک لحظه دستش را به سوی شی می. کند نمی کودک به سوی شی دست دراز: امتیاز ۰
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 دهد  به طريق مثبت پاسخ می: مجموعه سواالت تصوير آيينه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 آیینه نشسته با کمک

 (دهد  به طریق مثبت پاسخ می) 22، (شود  نزدیک می) 19 مجموعه سواالت

 

خود شما طوری . متر در جلوی کودک قرار گیرد سانتی 64تا  44یک لبه آیینه را روی میز طوری قرار دهید که آیینه با فاصله تقریبی 

کودک را تشویق کنید . قرار بگیرید که سرتان مستقیماً باالی آیینه نباشد و اطمینان حاصل نمایید که کودک فقط تصویر خود را ببیند

ازگی برخورد با آیینه دچار آشفتگی شد، به اگر کودک به دلیل ت. به کودک فرصت دهید تا پاسخی را فراهم کند. که در آیینه نگاه کند

 .بینایی او کنید میدانمنظور پیشگیری از ایجاد اضطراب، آیینه را تدریجاً وارد 

دراز کردن، یا به به سوی آن کودک با نگاه کردن و لبخند یا قهقهه زدن، دست کشیدن، ضربه زدن، با بازیگوشی دست : امتیاز ۱

 .کند  ه بازی میدهان بردن آن، با تصویر آیین

شود   کودک به آیینه نزدیک می. گذارد  کودک با برگرداندن سر یا گریه کردن، عدم عالقه یا اضطراب خود را به نمایش می: امتیاز ۰

 .دهد نمی ولی کوششی برای تعامل با تصویر انجام
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 کند  با ريسمان بازی می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 قه با ریسمانحل نشسته با کمک

 

متری جلوی کودک در خط وسط، و هم سطح با چشمانش  سانتی 4۵تا 44در حالیکه حلقه را نگاه داشته اید، ریسمان را با فاصله 

 . برای جلب شدن توجه کودک به ریسمان کمی آن را تکان دهید، سپس آن را ثابت نگاه دارید. آویزان کنید

نبرد، حلقه را روی میز خارج از دسترس او قرار دهید، ولی ریسمان را به سمت کودک طوری باز  اگر کودک دست به سوی ریسمان

 .کماکان حلقه را نگاه دارید تا کودک فقط بتواند به ریسمان دسترسی داشته باشد. کنید که بتواند به راحتی به آن برسد

 . کند  ت کاری ریسمان، با آن بازی میکودک با برداشتن، جویدن، سعی در به دهان بردن، یا دس: امتیاز ۱

 . آورد نمی کند ولی کوششی برای بازی کردن با آن به عمل  کودک به ریسمان نگاه می: امتیاز ۰
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 کوبد  با بازيگوشی، می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب بدون حفره، قاشق، یا سایر اشیا سيت مناسب نشسته با کمک یا نشسته

 

در حین آزمون، کودک را مشاهده کنید تا ببینید آیا او با استفاده از یک یا هر دو دست یا یک شی دیگر، عمداً به میز یا سایر سطوح 

 . اگر کودک این رفتار را نشان نداد، به او قاشق یا شی سخت دیگری بدهید؛ در صورت لزوم آن را داخل دستش بگذارید. کوبد  می

 . کوبد و صدا درمی آورد  هر زمان در حین آزمون عمداً با بازیگوشی میکودک : امتیاز ۱

 .کند، حتی اگر این تماس منجر به تولید صدا شود  کودک فقط به طور تصادفی با میز تماس برقرار می: امتیاز ۰
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 گردد  دنبال شی افتاده می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 سباب بازی فشاریا نشسته با کمک یا نشسته

 

وقتی کودک درحال توجه به اسباب . اسباب بازی فشاری را روی نزدیکترین لبه میز به کودک قرار دهید و آن را سر جایش نگاه دارید

 . اجازه دهید به زمین بیفتد( توانید با فشار دادن اسباب بازی توجه او را جلب کنید  شما می) بازی است 

 .گردد  با نگاه کردن به زمین، به دنبال اسباب بازی به زمین افتاده می کودک: امتیاز ۱

 .کند نمی کند ولی به زمین نگاه  کودک جستجو می. دهد نمی کودک عالمتی از جستجوکردن نشان: امتیاز ۰
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 کند  دستکاری می : مجموعه سواالت زنگوله

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 زنگو ه مک یا نشستهنشسته با ک

 (آورد  عمداً زنگو ه را به صدا در می) 31، (کند  دستکاری می) 22 مجموعه سواالت

 

در حالیکه کودک مشغول نگاه کردن به زنگوله است، به آرامی . متر باالتر از سطح میز نگاه دارید زنگوله را جلوی کودک، چند سانتی

اگر کودک زنگوله را برنداشت، آن را مجدداً وبا شدت . را پایین گذاشته و در دسترس کودک قرار دهید آن را به صدا درآورید؛ بعد آن

 . بیشتری به صدا درآورید و سپس آن را در دستان او بگذارید

 .اگر کودک عمدتاً عالقه به کوبیدن زنگوله دارد، بعد از اینکه زنگوله را برداشت، او را از کنار میز دور کنید

کند، تکان   لمس می)کند   کند و عالقه مند به جزئیات آن است، زنگوله را دستکاری می  کودک در حالیکه به زنگوله نگاه می: متیازا ۱

مثالً ، اگر کودک زبانه زنگوله را دستکاری کند، یا زنگوله را در (. آورد  گیرد، زنگوله را به صدا در می  دهد، در مشت می  می

 .بدهید 1آورد، امتیاز   چرخاند یا آن را به صدا در می  کند می  ن نگاه میحالیکه به زبانه آ

کوباند   کودک به جای کاوش زنگوله با چشم یا دستان خود فقط آن را می. دهد نمی ای به زنگوله نشان کودک هیچ عالقه: امتیاز ۰

 .برد  یا به دهان می
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 برد عب دوم دست میبه سوی مک: مجموعه سواالت مکعب را برمی دارد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب بدون حفره 3 نشسته با کمک یا نشسته

 مجموعه سواالت
، (دارد  تا مک ب را نگه می3تا از  2) 33، (برد  به سوی مک ب دوم دست می) 27

 (مک ب 3) 37

بل از اینکه مکعب دوم را روی میز بگذارید، به کودک فرصت دهید تا ق. ها را یکی یکی روی میز در دسترس کودک قرار دهید مکعب

اگر . ها را جلوی کودک نگاه داشته، به او تقدیم کنید ها را برنداشت، یکی از مکعب اگر کودک هیچ یک از مکعب. مکعب اول را بردارد

 .ار کودک را مشاهده نماییدمکعب سوم را ارائه کنید و رفت. کودک مکعب را نگرفت، آن را داخل دستش بگذارید

کند   کند، یا سعی می  برد، آن را لمس می  کودک در حالیکه مکعب اول را نگاه داشته است، به سوی مکعب دوم دست می: امتیاز ۱

 .آنرا در چنگ بگیرد، حتی اگر آن را بلند نکند یا بعداً آن را بیاندازد

 .عبی است که شما در دستش نهاده ایدکودک فقط عالقمند به بازی با اولین مک: امتیاز ۰
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 کشد  برای به دست آوردن شی، پارچه را می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ای و شئ مورد عالقه دستمال حو ه نشسته با کمک یا نشسته

 

سپس شئ و دستمال . آنها بازی کنداجازه دهید کودک مدت کوتاهی با هر دوی . ای را جلوی کودک قرار دهید شئ و دستمال حوله

شئ را روی لبه پارچه نزدیک به . ای را جلوی کودک و در دسترس او، روی میز پهن کنید ای را از او بگیرید و دستمال حوله حوله

 . خودتان ولی خارج از دسترس کودک قرار دهید

او باید بالفاصله بعد از کشیده شدن شئ همراه با پارچه،  .کشد تا به شئ دست یابد  کودک عمداً پارچه را به طرف خود می :امتیاز ۱

 . برای به دست آوردن آن تالش کند

 .دهد تا به شئ  دهد یا عالقه بیشتری به پارچه نشان می نمی ای به شئ نشان کودک هیچ عالقه: امتیاز ۰
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 کشد  با تطابق، ريسمان را می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 حلقه با ریسمان مک یا نشستهنشسته با ک

 

تا 44حلقه را توسط ریسمان طوری آویزان کنید که لبه تحتانی حلقه، در خط وسط و هم سطح با چشمان کودک و به فاصله تقریبی 

. توجه کندبه کودک فرصت دهید تا به ریسمان و حلقه . برای جلب توجه کودک کمی حلقه را تکان دهید. متری از او باشد سانتی 4۵

سپس حلقه را روی میز ، خارج از دسترس کودک بگذارید، ولی ریسمان را به سمت کودک طوری بگسترانید که کودک به راحتی 

 .بتواند به آن برسد

 .گیرد  کشد تا به حلقه دست یابد، و سپس حلقه را به چنگ می  کودک ریسمان را برمی دارد، عمداً آن را می: امتیاز ۱

 . گیرد نمی کشد ولی حلقه را به چنگ  ودک ریسمان را میک: امتیاز ۰
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 دارد  هر دو مکعب را نگه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 3 1 مک ب بدون حفره 2 نشسته با کمک یا نشسته

 

ردارد، سپس مکعب دوم را به کودک فرصت دهید تا مکعب اول را ب. ها را یکی یکی روی میز ، در دسترس کودک قرار دهید مکعب

 . های اول یا دوم را برنداشت، در هر دست او یک مکعب قرار دهید  اگر کودک هر یک از مکعب. روی میز بگذارید

 .دارد  ثانیه آنها را نگه می 6کودک هر دو مکعب را به صورت هم زمان در دستانش گرفته و حداقل برای مدت : امتیاز ۱

 .دارد  ا با قرار دادن بر روی میز ، نگه میها ر کودک مکعب: امتیاز ۰
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 آورد  عمداً زنگوله را به صدا در می: مجموعه سواالت زنگوله

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 زنگو ه نشسته با کمک یا نشسته

 (وردآ می عمداً زنگو ه را به صدا در) 31، (کند  دستکاری می) 22 مجموعه سواالت

 

در حالیکه کودک مشغول نگاه کردن به زنگوله است، به آرامی . متر باالتر از سطح میز نگه دارید زنگوله را جلوی کودک، چند سانتی

اگر کودک زنگوله را برنداشت، آن را مجدداً کمی . آن را به صدا درآورید؛ بعد آن را پایین گذاشته و در دسترس کودک قرار دهید

 .درآورید و سپس آن را در دستان او بگذارید شدیدتر به صدا

 .اگر کودک عمدتاً عالقه به کوبیدن زنگوله دارد، بعد از اینکه زنگوله را برداشت، او را از کنار میز دور کنید

 دارد و عمداً آن را به صدا در  کودک زنگوله را از دسته اش، با یک یا هر دو دست نگه می: امتیاز ۱

 .دهد که درحال گوش کردن به صدای زنگوله یا تکان دادن تقلیدی آن است  ه نشان میمی آورد؛ در حالیک

 .آورد  برد، یا به طور اتفاقی آنرا به صدا در می  کوبد، به دهان می  دهد؛ زنگوله را روی میز می نمی ای نشان کودک عالقه: امتیاز ۰
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 کند  به تصاوير نگاه می

 انزم دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کتاب ت اویر نشسته با کمک یا نشسته

 

بعد به کودک این امکان . صفحه اول کتاب را باز کنید و توجه کودک را به آن جلب نمایید. کتاب را روی میز جلوی کودک قرار دهید

های   رسد که به علت تکان میدر صورتی که به نظر . های آن نگاه کند را بدهید که کتاب را در دست بگیرد، ورق بزند، و به عکس

 .توانید در نگاه داشتن کتاب به او کمک کنید  زیادی کتاب، کودک خسته و نا امید شده است، شما می

کودک . کند، حتی اگر مدت زمان عالقمندی او نیز کوتاه باشد  کودک به یک یا چند تصویر، با عالقه یا شناخت، توجه می: امتیاز ۱

. ن دهد که دال بر نگاه کردن به یک تصویر بخصوص باشد، نه نگاه کردن به کتاب به طور کلبایست شواهدی نشا  می

 .باشند شواهد شامل اشاره نمودن، لمس کردن، یا خیره شدن به یک یا چند تصویر می

 .دهد نمی ای به تصویر خاصی نشان برد، ولی عالقه کند، به دهان می  کودک کتاب را لمس می: امتیاز ۰
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 کند  مکعب را حفظ می ۳تا از  2: مجموعه سواالت مکعب را برمی دارد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 3 1 مک ب بدون حفره 3 نشسته با کمک یا نشسته

 مجموعه سواالت
، (کند  مک ب را حفظ می 3تا از  2) 33، (برد سوی مک ب دوم دست میبه ) 27

 (مک ب 3) 37

 

قبل از اینکه مکعب دوم را روی میز بگذارید، به کودک فرصت دهید تا . را یکی یکی روی میز در دسترس کودک قرار دهیدها  مکعب

اگر . ها را جلوی کودک نگاه داشته، به او تقدیم کنید ها را برنداشت، یکی از مکعب اگر کودک هیچ یک از مکعب. مکعب اول را بردارد

 .مکعب سوم را ارائه کنید و رفتار کودک را مشاهده نمایید. خل دستش بگذاریدکودک مکعب را نگرفت، آن را دا

 (.دارد  نگاه می)کند   ثانیه حفظ می 6بعد از توجه بینایی به مکعب سوم، کودک دو مکعب نخست را حداقل برای : امتیاز ۱

گذارد، آنها را   ها را روی میز می کودک مکعب. کند  کودک یک یا هر دو مکعب را برای دستیابی به مکعب سوم، رها می: امتیاز ۰

به کودک اجازه ندهید چنین کاری )کند یکی را داخل دهانش بگذارد   دهد، یا سعی می  روی میز یا روی بدنش فشار می

 . دهد نمی ای به مکعب سوم نشان کودک عالقه.( کند
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 پردازد  اشيای گم شده می جستجویبه 

 زمان آزموندفعات  ابزار وضعيت

 نشسته با کمک یا نشسته
مک ب بدون حفره و فنجان  3

 دسته دار
 ندارد 2

 

ها را روی میز  سپس مکعب. مکعب را داخل فنجان گذاشته و به آرامی آن را تکان دهید 6در حالیکه کودک مشغول نگاه کردن است، 

سپس، . داخل فنجان برگردانید و مجددآً آن را تکان دهید ها را به فوراً، مکعب. خالی کنید طوری که جلوی کودک قرار بگیرند

سپس فنجان خالی را به دست کودک بدهید و کودک را . ها را خارج کنید ای فنجان را خارج از دید کودک نگاه دارید و مکعب لحظه

 .شود  امتحان محسوب می "یکبار "کند؟ این مجموعه   ها داخل فنجان را نگاه می مشاهده کنید تا ببینید آیا برای پیدا کردن مکعب

ممکن است کودک دستانش را داخل فنجان ببرد یا سعی . کند  ها داخل فنجان را نگاه می کودک برای پیدا کردن مکعب: امتیاز ۱

 .کند فنجان را خالی کند

 .گردد نمی های گم شده  کند، ولی به دنبال مکعب  دهد و با آن بازی می  کودک فنجان را تکان می: امتیاز ۰
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 آورد  ها را از فنجان بيرون می مکعب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته با کمک یا نشسته
مک ب بدون حفره، فنجان دسته دار، و  3

 کرونومتر
 دقیقه 2 1

 

سپس . نجان بگذاریددر حالیکه کودک مشغول نگاه کردن است، سه مکعب را درون ف. فنجان و سه مکعب را جلوی کودک قرار دهید

دقیقه به او فرصت دهید تا  4توانید   در حالیکه کودک سعی در انجام دادن این کار دارد، می. به کودک بگویید که آنها را خارج کند

 کارش را تمام کند

ه شکل بیرون کند؛ یا به شکل تک تک و یا ب  ای که به او داده شده، سه مکعب را خارج می دقیقه 4کودک در فرصت : امتیاز ۱

 . انداختن ناشیانه همه آنها با هم

کودک بعد از بیرون . نماید نمی ها را خارج کند ولی هیچیک از مکعب  دهد و با آن بازی می  کودک فنجان را تکان می: امتیاز ۰

 .افتند  ها تصادفی بیرون می ایستد یا مکعب  آوردن یک یا دو مکعب، از فعالیت باز می
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 مکعب ۱: االت مکعبمجموعه سو

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب و فنجان دسته دار 9 نشسته یا نشسته با کمک

 (مک ب 9) 42، (مک ب 1) 32 مجموعه سواالت

 

 .شوند، به شرط آنکه به ترتیب مناسبی جا داده شوند  مکعب داخل فنجان جا می ۹تمام : توجه

مکعب را خارج از دید کودک قرار  ۸. ته اش به طرف کودک است، روی میز و در دسترس کودک قرار دهیدفنجان را در حالیکه دس

در حالیکه از مکعب به فنجان اشاره . یک مکعب را داخل فنجان بگذارید، سپس آن را خارج کرده به دست کودک بدهید. دهید

 . توانید چندین بار کودک را تشویق کنید  می. کنید، به کودک بگویید که مکعب را داخل فنجان بگذارد  می

کنید، به   ها به فنجان اشاره می مکعب دیگر را روی میز بگذارید و در حالیکه از مکعب ۸اگر کودک مکعب را داخل فنجان انداخت، 

ها را به دست  کعبهیچیک از م. توانید چندین بار کودک را تشویق نمایید  می. ها را داخل فنجان بگذارد کودک بگویید که مکعب

با گرفتن دسته فنجان آن را برای کودک ثابت . توانید آن را دوباره راست بگذارید  اگر کودک فنجان را انداخت، شما می. کودک ندهید

 . نگاه دارید
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 .روی فرم ثبت، تعداد مکعب هایی را که کودک داخل فنجان گذاشته، عالمت بگذارید

در مواردی که بعد ازجا گذاری موفق، . برد؛ حتی اگر آن را رها نکند  داخل یا روی فنجان می کودک حداقل یک مکعب را: امتیاز ۱

ریزند؛ یا در مواردی که دست کودک همراه با مکعب به   ها بیرون می افتد و مکعب  شود؛ یا فنجان می  مکعب برداشته می

 . را در بدهید 1شود، امتیاز   داخل فنجان نهاده می

 . گذارد کودک مکعب را برمی دارد، ولی آن را نزدیک فنجان نمی. دک مکعب را برنمی داردکو: امتیاز ۰
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37 

 مکعب ۳: مجموعه سواالت مکعب را برمی دارد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب بدون حفره 3 نشسته

 (مک ب 3) 37، (دارد  مک ب را نگاه می 3 تا از 2) 33، (برد  به سوی مک ب دوم دست می) 27 مجموعه سواالت

 

قبل از اینکه مکعب دوم را روی میز بگذارید، به کودک فرصت دهید تا . ها را یکی یکی روی میز در دسترس کودک قرار دهید مکعب

اگر . ه او تقدیم کنیدها را جلوی کودک نگاه داشته، ب ها را برنداشت، یکی از مکعب اگر کودک هیچ یک از مکعب. مکعب اول را بردارد

 .مکعب سوم را ارائه کنید و رفتار کودک را مشاهده نمایید. کودک مکعب را نگرفت، آن را داخل دستش بگذارید

دارد، و در همان حال به وسیله ضربه زدن به آن یا استفاده از   مکعب نخست را در یک یا دو دستش نگاه می 4کودک : امتیاز ۱

 .های تطبیقی دیگر سعی در دستیابی به مکعب سوم دارد، حتی اگر موفقیت آمیز نباشد ز روشدهان و یا با استفاده ا

کودک به منظور دستیابی به مکعب سوم، سعی در به دهان . ای به دستیابی به مکعب سوم نشان نمیدهد کودک عالقه: امتیاز ۰

کودک برای برداشتن مکعب سوم، یکی از دو (. اجازه چنین کاری را به او ندهید) گذاشتن یکی از دو مکعب نخست دارد 

 .کند  مکعب قبلی را رها می
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 کند  پگ بورد را کاوش میموجود در حفرات 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 پگ بورد نشسته با کمک یا نشسته

 

 فرو بردن انگشت، های موجود در تخته را با   حفره. پگ بورد را در جلوی کودک روی میز قرار دهید

 .به هیچ وجه دست یا انگشت کودک را هدایت نکنید. ابتدا در اولین حفره و سپس در حفره دیگر، نشان دهید

 . کند  کودک تعمداً شست یا انگشت دیگر خود را در حداقل یک حفره وارد می: امتیاز ۱

 . دهد نمی حداقل یک حفره انجام فرو بردن انگشت در دهد، یا کوششی در نمی ای به پگ بورد نشان کودک هیچ عالقه: امتیاز ۰
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 دهد  ماشين را هل می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 زمان بندی ندارد 1 ماشین نشسته با کمک یا نشسته

 

 .سپس ماشین را به طرف کودک هل دهید. بینایی کودک هل بدهید میدانبه آرامی ماشین را در طول میز و در 

 . که چهار چرخ آن روی میز تکیه داشته باشد( برد  و راه می)دهد   کودک عمداً ماشین را طوری هل می: ازامتی ۱

 . دهد  کودک، روی ماشین، حرکات دیگری به غیر از هل دادن آن به شکل عمدی، انجام می: امتیاز ۰
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 کند  شی مخفی شده را پيدا می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 ای دستمال حو ه 2ا نگو ی درخشان و  نشسته

 

النگو را به کودک نشان دهید . ای را بر روی میز در یک خط افقی و در دسترس کودک قرار بدهید دستمال حوله 4النگوی درخشان و 

اطمینان حاصل کنید که کودک در حال  .کنم  دارم آن را زیر این قایم می. ببین. میخواهم آن را قایم کنم. النگو را نگاه کن: و بگویید

بار دیگر این . ای سمت چپ کودک قرار دهید، سپس از کودک بخواهید که آن را پیدا کند النگو را زیر دستمال حوله. نگاه کردن باشد

آزمون در سمت مجموع این دو . کنید، انجام دهید  ای سمت راست کودک پنهان می آزمون را در حالی که النگو را زیر دستمال حوله

های راست یا چپ ناموفق بود، در امتحان بار دوم،  اگر کودک در هر یک از آزمون. شود  راست و چپ، یک بار امتحان محسوب می

 .مجدداً هر دو سمت را آزمایش کنید

های کودک را دور از  ای را داشت، از والدینش بخواهید که لحظاتی دست در صورتی که کودک سعی در قاپیدن النگو یا دستمال حوله

 .میز نگاه دارد تا شما وسایل را روی میز بگذارید

 .برای هر بار امتحان، روی فرم ثبت، موفقیت کودک را در پیدا کردن النگو در هر سمت عالمت گذاری کنید

 .کند  ای در هر سمت راست یا چپ پیدا می کودک النگو را با نگاه کردن به زیر دستمال حوله: امتیاز ۱

 .کودک فقط در یک طرف موفّق است. کند نمی کودک تالشی برای پیدا کردن النگو: امتیاز ۰

 

21 

 کند  حلقه را آويزان می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 حلقه با ریسمان نشسته

 

با چشمان او و به فاصله تقریبی حلقه را به وسیله ریسمان آن طوری آویزان کنید که لبه تحتانی حلقه در خط وسط کودک هم سطح 

سپس . برای جلب توجه کودک، حلقه را کمی تکان دهید و سپس آن را ثابت نگاه دارید. متری از صورت او قرار گیرد سانتی 4۵تا  44

حلقه را روی میز ، خارج از دسترس کودک قرار دهید، ولی ریسمان آن را طوری به طرف کودک باز کنید که به راحتی به آن 

اگر به دلیل اینکه کودک . تالش کودک برای دستیابی به حلقه و آویزان کردن مقلّدانه آن را مشاهده نمایید. دسترسی داشته باشد

اجرا حلقه را خیلی نزدیک به میز نگاه داشته نتوانست آن را آویزان کند، در حالیکه حلقه را دور از میز نگاه داشته اید، مجدّداً نمایش را 

از والدین کودک بخواهید که کودک را جابجا کند، طوری که او قادر به آویزان کردن حلقه بدون تماس پیدا کردن آن با  سپس. کنید

 .سطح میز باشد
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 . کند  آورد و بدون اینکه تماسی با سطح میز حاصل شود آن را به وسیله ریسمانش آویزان می  کودک حلقه را به دست می: امتیاز ۱

 .کند  ر حالیکه تا حدودی حلقه را نگاه داشته و یا حلقه روی سطح میز تکیه دارد، آن را آویزان میکودک د: امتیاز ۰
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 های خوراکی را برمی دارد  تکه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 (بدون در)های خوراکی و قوطی   تکه نشسته

های خوراکی را بخورد، رضایت والدین را   قبل از اینکه به کودک اجازه دهید تکه. غالت ساخته شده اندهای خوراکی از   والدین را آگاه سازید که تکه: توجه

 .بگیرید

 

های خوراکی را   در حالیکه کودک مشغول نگاه کردن است، تکه. های خوراکی و قوطی را بر روی میز ، جلوی کودک قرار دهید  تکه

سپس قوطی را به دست کودک بدهید و . های خوراکی داخل آن را ببیند  دهید که او تکهداخل قوطی بگذارید و قوطی را طوری تکان 

 .بار اجرا کنید 6توانید این سوال را  شما می. به او بگویید که آن را خارج نماید

ر چند بیرون انداختن ه. سازد  های خوراکی را از قوطی خارج می  های هدفمند، تعمداً تکه  کودک با استفاده ازانواع تالش: امتیاز ۱

های  های خوراکی از قوطی موثرترین راه است، ولی در صورتی که اعمال کودک هدفمند و هدایت شده به سوی انت  تکه

های خوراکی ارزش و   های دیگر مانند تکان دادن قوطی برای خارج ساختن تکه  توانید به استراتژی آن باشد، شما می

 .های خوراکی از قوطی، مشاهده مسیر نگاه کودک مهم است  عمدی بودن برداشت تکه به منظور تشخیص. اعتبار بدهید

ای به تالش برای بیرون آوردن  کودک هیچ عالقه. آورد  های خوراکی را از قوطی بیرون می  کودک به طور تصادفی تکه: امتیاز ۰

 .دهد نمی های خوراکی از قوطی نشان  تکه
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 جلو: جعبه شفاف

 زمان دفعات آزمون ارابز وضعيت

 طاقباز نیم نشسته
و  ج به شفاف، اشیای کوصک مورد عالقه،

 کرونومتر
 ثانیه 21 1

 

های باز جعبه رو به کودک باشد و شی را در داخل جعبه طوری  شی و جعبه را به شکل همزمان روی میز قرار دهید طوری که انت

جعبه باید آنقدر نزدیک به کودک باشد که وی بتواند شی را . باز جعبه واقع شودهای  قرار دهید که در دورترین موقعیت نسبت به انت

با (. های باز آن باشد کودک نباید بدون جا به جا نمودن عمدی جعبه قادر به دیدن شی از طریق انت) فقط از باالی جعبه ببیند 

گاه دارید طوری که مانع دیدن شی توسط کودک های عقبی جعبه، آن را پایین ن  گذاشتن انگشت شست و اشاره خود روی گوشه

 .ثانیه زمان دهید تا شی را به دست آورد 44به کودک حدود . زمان را شروع کنید. بگیرش. برو. را بگیر( نام شی)بگویید، .نشوید

 .آورد  های باز جعبه به دست می ثانیه شی را ازطریق انت 44کودک ظرف حدود : امتیاز ۱

 .آورد نمی ثانیه شی را به دست 44حدود  کودک ظرف: امتیاز ۰
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 شی را فشارمی دهد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 اسباب بازی فشاری نشسته

 

، طوری که )در حالیکه کودک مشغول تماشای شماست، آن را فشار دهید . اسباب بازی فشاری را جلوی کودک بر روی میز قرار دهید

 .به او فرصت دهید تا آن را بفشارد. اسباب بازی را به دست کودک بدهید (.صدای آن خارج شود

نیازی نیست که صدای اسباب بازی حتماً . کند که اسباب بازی را فشار دهد تا صدای آن خارج شود  کودک کوشش می: امتیاز ۱

 .خارج شود

سباب بازی به روی میز ، صدای آن را خارج کودک با کوبیدن ا. کند نمی کودک کوششی برای فشردن اسباب بازی: امتیاز ۰

 .سازد  می
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 (معکوس) می يابد پنهان شده را  شی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 ای دستمال حو ه 2ا نگوی درخشان و  نشسته

 

: و را به کودک نشان دهید و بگوییدالنگ. ای را بر روی میز در یک خط افقی و در دسترس کودک قرار بدهید دستمال حوله 4النگو و 

اطمینان حاصل کنید که کودک در حال نگاه  .کنم  دارم آن را زیر این قایم می. ببین. میخواهم آن را قایم کنم. النگو را نگاه کن

ز کودک ای را جا به جا کنید و ا ای در سمت چپ کودک قرار دهید، سپس دستمال حوله النگو را زیر دستمال حوله. کردن باشد

کنید و   ای در سمت راست کودک پنهان می بار دیگر این آزمون را در حالی که النگو را زیر دستمال حوله. بخواهید که النگو را پیدا کند

اگر . شود  مجموع این دو ارائه در سمت راست و چپ، یک بار امتحان محسوب می. کنید، انجام دهید  ای را جا به جا می دستمال حوله

 .های راست یا چپ ناموفّق بود، در امتحان بار دوم، مجدداً هر دو سمت را آزمایش کنید در هر یک از آزمونکودک 

های  ای را داشت، از والدینش بخواهید که کمک کرده، لحظاتی دست در صورتی که کودک سعی در قاپیدن النگو یا دستمال حوله

 .وی میز بگذاریدکودک را دور از میز نگاه دارند تا شما وسایل را ر

 .برای هر بار امتحان، روی فرم ثبت، موفّقیّت کودک را در پیدا کردن النگو در هر سمت عالمت گذاری کنید

نه لزوماً  )کند   های راست یا چپ النگو را پیدا می  ای درست در هریک از سمت کودک با نگاه کردن به زیر دستمال حوله: امتیاز ۱

 (.طی یک نوبت واحد

 . کودک فقط در یک طرف موفّق است. کند نمی کودک تالشی برای پیدا کردن النگو: یازامت ۰
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 درپوش بطری را برمی دارد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 بطری درپوش دار نشسته

 

را جلوی کودک، روی میز بطری . کند، درب بطری را به شکل شل گذاشته و یک دور کامل بپیچانید  در حالیکه کودک نگاه می

 . مراقب باشید که چگونگی باز کردن درب بطری را نمایش ندهید. بگذارید و به کودک بگویید درب آن را بردارد

 . پیچاند تا جدا شده و باز شود  کودک درب بطری را برعکس می: امتیاز ۱

 ، یا اصالً کوششی برای برداشتن درب بطری انجامپیچاند نمی کودک، درب بطری را به اندازه الزم برای باز شدن،: امتیاز ۰

کشد، بدون آنکه   کودک درب بطری را به باال می. کودک برای نگاه داشتن بطری به کمک بزرگترها نیاز دارد. دهد نمی

 .تالشی برای پیچاندن آن کند
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 حفره 2: مجموعه سواالت پگ بورد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته
میخ زرد، و ساعت وقت  2گ بورد، پ

 (کرونومتر)نگه دار 
3 

ثانیه در هر  71

 نوبت آزمون

 (میخ 2) 44، (حفره 2) 27 مجموعه سواالت

 

پگ بورد را روی میز مستقیماً جلوی . ها را داخل پگ بورد فرو کنید طوری که کودک، شما را در حین گذاشتن آنها مشاهده نکند میخ

را خارج کنید و آن را بین کودک و پگ بورد، در خط وسط، و عمود بر پگ بورد  میخهر بار یک . و قرار دهیدکودک، و در دسترس ا

 .اینها را داخل سوراخ بگذار: کنید، بگویید  ها اشاره می ها و سپس به حفره در حالیکه ابتدا به میخ. بگذارید

وقتی . ها را سر جایشان بگذارد یه به کودک فرصت بدهید تا میخثان ۳4. را برداشت، زمان را شروع کنید میخوقتی کودک اولین 

در . بار امتحان را به انجام رسانید 6. ثانیه به پایان رسید، زمان را متوقف کنید ۳4را سر جایشان گذاشت، یا وقتی  میخ 3کودک هر 

توانید تخته را برای کودک   شما می. ندهید را جاسازی کند، دیگر ادامه میخصورتی که در آزمون بار اول، کودک نتوانست حتی یک 

ی را به دست کودک ندهید؛ یا نحوه فرو بردن میخورد بگیرید، ولی هیچ میخی را که غلت میختوانید هر   ثابت نگاه دارید، و شما می

 .ها را نمایش ندهید میخ

این اطالعات . فرم ثبت، زمان تکمیل را ثبت کنید گذارد، با استفاده از  را داخل تخته می میخ 3برای هر بار امتحان که کودک هر 
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 .، از سواالت مرتبط حیطه شناختی، مورد استفاده واقع خواهند شد۵۵برای نمره دهی سوال 

 4کند، یا   های متعدد جایگذاری می  بار یا بیشتر در یک حفره واحد یا حفره 4را  میخثانیه، حداقل یک  ۳4کودک در عرض : امتیاز ۱

یا بیشتر را خارج  میخبار جایگذاری موفق، یک  4در صورتی که بعد از . کند  یشتر را داخل تخته جایگذاری مییا ب میخ

 .را بدهید 1نمود، نمره 

 .کند در تخته جایگذاری نمی( را بیش از دو بار میخیا یک  )را  میخثانیه، حداقل دو  ۳4کودک در عرض : امتیاز ۰
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 يشتنخو:  ی ارتباطیها  مجموعه سواالت بازی

 زمان امتحان ابزار وضعيت

 نشستن جم ی

 (گروهی)

های پالستیکی، قاشق، توپ کوصک،   عروسک، خرس، فنجان

 های پارصه ای، صند مک ب   یف
 ندارد 1

 (دیگران ) 43، (خویشتن) 28 مجموعه سواالت

 

. نوشید  یک فنجان را بردارید و تظاهر کنید که از آن می .نیاز دارمیک نوشیدنی . من تشنه ام: بگویید. اشیا را جلوی کودک بگذارید

 .اگر کودک شروع به بازی نکرد، برای تشویق او با اشیا بازی کنید. کند  ببینید آیا کودک شیی را برمی دارد و با آن شروع به بازی می

مثالً تظاهر به خوردن )گذارد   ورد آنها دارد، به نمایش میهای ارتباطی را با استفاده از اشیا و قصدی که درم  کودک بازی: امتیاز ۱

در صورتی که کودک (. شوید  ای می برد؛ صورتش را با استفاده از دستمال حوله کند و قاشق را به طرف دهان خود می  می

 .هیدرا به او بد 1، نیز نمره (بازی ارتباطی پیشرفته تر )های ارتباطی را روی دیگران انجام داد   بازی

و ( کند نمی نمره را دریافت 1یعنی اینکه کودک برای تظاهر به نوشیدن  )کند   کودک فقط الگوی رفتاری شما را تقلید می: امتیاز ۰

 .کند نمی ای را با خود شروع هیچ بازی ارتباطی جدید یا خود انگیخته
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 قطعه ۱: مجموعه سواالت تخته صورتی

 مانز دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته
مربع، )های قرمز   قط هتيته صورتی، مجموعه 

 ، و کرونومتر(دایره، سه گوش
 ثانیه 181 1

 (کند  کامل می ) 42، (قط ه 1) 29 مجموعه سواالت

 

را در  ها را به شکل صحیح سر جایشان بگذارید، طوری که کودک شما قطعهدر حالیکه تخته را روی زانوی خود یا زیر میز گرفته اید، 

 . دایره نزدیک به او باشد، قرار دهید قطعهتخته را روی میز درست جلوی کودک به شکلی که . حال جایگذاری نبیند

از سمت چپ کودک شروع کنید و به سمت راست او پیش : ها را از تخته خارج نموده و به ترتیب زیر بین کودک و تخته بگذارید قطعه

مراقب باشید که به منطقه . ها را سر جایشان بگذارد قطعهیک اشاره به تخته، به کودک بگویید که  با. مربع، دایره، سه گوش: بروید

 .زمان را شروع کنید. خاصی از تخته اشاره نکنید

 .ها را سر جایشان بچیند قطعهثانیه فرصت دهید تا  1۸4به کودک . مستقیماً به هیچ جای خالی روی تخته اشاره نکنید
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 .ثانیه، درست جایگذاری شده اند، استفاده کنید 1۸4های که ظرف   قطعهثبت تعداد  از فرم ثبت برای

 .کند  را به شکل درست جایگذاری می قطعهثانیه، حداقل یک  1۸4کودک در طی : امتیاز ۱

 .کند نمی ی را به شکل صحیح جایگذاریقطعهثانیه، هیچ  1۸4کودک در طی : امتیاز ۰
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 (جا به جايی مشهود)ابد ي  شی پنهان شده را می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 دستمال حو ه ای 2ا نگوی درخشان و  نشسته

 

. النگو را به کودک نشان دهید و بگویید. ای را روی میز در یک خط افقی و در دسترس کودک قرار دهید النگو و دو دستمال حوله

اطمینان حاصل کنید که کودک درحال نگاه کردن . کنم  دارم آن را این زیر قایم می. ببین. کنم واهم آن را قایممیخ. النگو را نگاه کن

سریعاً  سپس در حالیکه کودک هنوز مشغول نگاه کردن است،. ای سمت چپ کودک، قرار دهید النگو را زیر دستمال حوله. است

با صدایی شوخ و سرزنده . ای سمت راست کودک قرار دهید تمال حولهای را بردارید تا النگو نمایان شود و آن را زیر دس دستمال حوله

این آزمون باید یک بار دیگر در حالیکه ابتدا النگو را زیر . از کودک بخواهید که النگو را پیدا کند .کنم  دوباره دارم قایمش می: بگویید

مجموع دو ارائه . کنید، انجام شود  چپ جا به جا میای سمت  ای سمت راست پنهان کرده و سپس به زیر دستمال حوله دستمال حوله

های راست یا چپ، ناموق بود، بار دیگر هر   اگر کودک در هر یک از سمت. شود  در سمت راست و چپ یک بار امتحان محسوب می

 .دو سمت را در امتحان بار دوم ارائه کنید

ز والدینش بخواهید که کمک کرده و لحظاتی دستان کودک را از میز ای را داشت، ا اگر کودک سعی در قاپیدن النگو یا دستمال حوله

 . دور نگاه دارند تا شما وسایل را روی میز بچینید

 .برای هر بار امتحان، موفقیت کودک را در پیدا کردن النگو در هر یک از سمت ها، روی فرم ثبت عالمت گذاری کنید

کند   های راست یا چپ، النگو را پیدا می  ای درست، در هر یک از سمت مال حولهکودک، نخست با نگاه کردن به زیر دست: امتیاز ۱

 (ضرورتاً نه در یک امتحان)

 .شود  کودک در هر بار امتحان فقط در یک سمت موفق می. کند نمی کودک تالشی برای پیدا کردن النگو: امتیاز ۰
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 قطعه ۱: مجموعه سواالت تخته آبی

 زمان آزمون دفعات ابزار وضعيت

 نشسته
 و( مربع 4گرد،  2 )های   قط همجموعه  تيته آبی

 کرونومتر
 ثانیه 141 1

 (کامل) 22، (قط ه 2 ) 48، (قط ه 1) 41 مجموعه سواالت

 

د به گر قطعهیک . تخته را جلوی کودک بر روی میز بگذارید. را در طرفی از میز که به شما نزدیکتر است، قرار دهید قطعه ۹تمامی 
ها را  قطعهجای درست  .بگذارش سر جای خودشکنید، بگویید،   می( اشاره)ها حرکت  در حالیکه به طرف حفره. دست کودک بدهید

 .را در چنگ گرفت، زمان را شروع کنید قطعهبه محض اینکه کودک . به کودک راهنمایی نکنید

، امتحان را ادامه بدهید، تا جایی که قطعهدک، و در هر بار یک گرد به دست کو قطعهمربع و سپس یک  قطعهمتناوباً با دادن یک 
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وقتی کودک . ها درست جا گذاری شده باشند قطعهرا به دلخواه خود جا گذاری کرده باشد، بدون توجه به اینکه  قطعهکودک هر 
 .دثانیه به اتمام رسید، زمان را متوقف نمایی 1۵4را به درستی جا گذاری کرد یا  قطعه ۹تمامی 

 .های که در محدوده زمانی، به درستی جا گذاری شده اند را ثبت نمایید  قطعهبا استفاده از فرم ثبت، تعداد 

کامالً در  قطعهجا گذاری درست یعنی اینکه یک . را به درستی جا گذاری کند قطعهثانیه حداقل یک  1۵4کودک در طی : امتیاز ۱
به طور موفق در جای درستش، جا گذاری شد، از جای خود برداشته شد،  قطعهاگر بعد از اینکه یک . حفره خود جا بیفتد

 . را بدهید 1نیز نمره 

 .ثانیه به درستی جا گذاری نکند 1۵4ای را در طی  قطعهکودک هیچ : امتیاز ۰
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 طرفين: جعبه شفاف

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه در هر سمت 21 1 ومترکرون ج به شفاف، شی کوصک مورد عالقه، و نشسته

 

های باز جعبه به طرف چپ کودک باشد، و شی داخل محدوده جعبه طوری  همزمان شی و جعبه را روی میز قرار دهید طوری که انت

شد که جعبه باید آنقدر نزدیک به کودک باشد که او قادر با. های باز جعبه داشته باشد قرار بگیرد که دورترین موقعیت را نسبت به انت

های باز آن  کودک نباید بدون تغییر دادن عمدی موقعیت جعبه، قادر به دیدن شی از طریق انت) شی را تنها از باالی جعبه ببیند 

های خلفی آن پایین نگاه دارید طوری که دید کودک نسبت به شی محدود   جعبه را با گذاشتن انگشتان شست و اشاره در گوشه(. باشد

سپس جعبه شفاف . ثانیه فرصت دهید تا شی را به دست آورد 44به کودک حدود  .بگیرش. برو جلو. را بگیر (نام شی)بگویید، . نگردد

 .های باز آن رو به سمت راست کودک قرار داده شده، ارائه نمایید و کودک را تشویق نمایید تا شی را به دست آورد را در حالیکه انت

( شود  در حالی که از هر دو سمت راست و چپ ارائه می)های باز جعبه،  شی را از طریق انتثانیه،  44کودک ظرف حدود : امتیاز ۱

 .آورد  به دست می

 .آورد نمی ثانیه، شی را از هر دو طرف به دست 44کودک ظرف حدود : امتیاز ۰

 

 

43 

 با ديگران: های ارتباطی  مجموعه سواالت بازی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

ته یا نشستن گروهی یا نشس

 جم ی

های پالستیکی، صند قاشق، توپ   عروسک، خرس، فنجان

 ای، و صند مک ب کوصک، دستمال حو ه
 ندارد 1

 (دیگران ) 43، (خویشتن) 28 مجموعه سواالت
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. نوشید  که از آن مییک فنجان بردارید و تظاهر کنید  .یک نوشیدنی میخواهم. من تشنه امبگویید، . اشیا را جلوی کودک بگذارید

کند؟ اگر کودک بازی را تقلید ننمود، با بازی کردن با اشیا،   مشاهده کنید ببینید آیا کودک شیی را برمی دارد و با آن شروع به بازی می

 .کودک را به این کار تشویق نمایید

کند، روی خرس   ود یک نوشیدنی از فنجان تقدیم میمثالً به والدین خ)کودک با استفاده از نحوه کاربرد اشیا برای دیگران : امتیاز ۱

 .گذارد  های ارتباطی را به نمایش می  ، بازی(پوشاند  ای می را با دستمال حوله

و ( کند نمی امتیاز را کسب 1یعنی کودک به خاطر تظاهر به نوشیدن، ) کند   کودک فقط الگوی رفتاری شما را تقلید می: امتیاز ۰

کودک تنها بازی ارتباطی با خودش را به . گذارد نمی ای را با دیگران به نمایش دید یا خود انگیختههیچ بازی ارتباطی ج

 .گذارد  نمایش می
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 مکعب ۹: مجموعه سواالت مکعب ها

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب و فنجان دسته دار 9 نشسته

 (ک بم 9) 42، (مک ب 1) 32 مجموعه سواالت

 .گیرند، به شرط آنکه درست چیده شده باشند  مکعب درون فنجان جا می ۹تمامی : توجه

 

مکعب دیگر را خارج از دید کودک  ۸. فنجان را روی میز ، در دسترس کودک قرار دهید، به شکلی که دسته آن به سمت شما باشد

در حالی که از مکعب به فنجان اشاره . ده به دست کودک بدهیدیک مکعب را داخل فنجان قرار دهید؛ سپس آن را خارج نمو. بگذارید

 .توانید چندین بار کودک را تشویق کنید  می. کنید، به کودک بگویید که مکعب را داخل فنجان بگذارد  می

نجان اشاره ها به ف اگر کودک مکعب را به داخل فنجان رها ساخت، هشت مکعب دیگر را روی میز قرار داده و در حالی که از مکعب

 شما . ها را به داخل فنجان بگذارد کنید، به کودک بگویید تمامی مکعب  می

توانید آن را   اگر کودک فنجان را انداخت، شما می. هیچ مکعبی را به دست کودک ندهید. می توانید چندین بار کودک را تشویق نمایید

 .کودک ثابت نگاه دارید با گرفتن دسته فنجان، آن را برای. مجدداً سر جایش بگذارید

 .گذارد را روی فرم ثبت نشان دهید  تعداد مکعب هایی که کودک داخل فنجان می

 .گذارد  مکعب را در یک مرحله داخل فنجان می ۹کودک تمامی : امتیاز ۱

 .گذارد نمی مکعب را در یک مرحله داخل فنجان ۹کودک تمامی : امتیاز ۰
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 چوبی يخم ۶: مجموعه سواالت پگ بورد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 71 3 میخ زرد، و کرونومتر 2پگ بورد،  نشسته

 (میخ 2) 44، (حفره 2) 27 مجموعه سواالت

 

پگ بورد را روی میز ، مستقیماً جلوی . ها نبیند ها را داخل پگ بورد فرو کنید، طوری که کودک شما را هنگام جا گذاری میخ میخ

ها را یکی یکی خارج کنید و ما بین کودک و پگ بورد در خط وسط عمود بر پگ بورد قرار  میخ. و در دسترس او بگذاریدکودک 

 .همه آنها را اینجا بگذارکنید، بگویید،   ها و سپس به حفرات اشاره می در حالیکه اول به میخ. دهید
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وقتی که کودک هر . ثانیه وقت بدهید ۳4ها به کودک  ی گذاشتن میخبرا. را برداشت، زمان را شروع کنید میخوقتی که کودک اولین 

اگر کودک . هر سه بار امتحان را برگزار نمایید. ثانیه به پایان رسید، زمان را متوقف سازید ۳4را جا گذاری کرد یا وقتی که  میخ 3

توانید تخته را برای کودک ثابت   شما می. سازیدنا موفق بود، این آزمون را متوقف  میخدربار اول امتحان در جا گذاری حداقل یک 

ی را به دست کودک میختوانید هیچ  نمی ورد، بگیرید، ولیمیخی را که به فاصله دورتری غلت میختوانید هر   نگاه دارید، و شما می

 .ها را به داخل حفرات نمایش دهید بدهید و یا جا گذاری میخ

 . دهد، برای ثبت زمان تکمیل، از فرم ثبت استفاده نمایید  را در پگ بورد قرار می خمی 3برای هر بار امتحان که کودک تمامی 

بایست به شکل همزمان داخل   می میخ 3تمامی . کند  را در پگ بورد جا گذاری می میخ 3ثانیه، تمامی  ۳4کودک ظرف : امتیاز ۱

 .پگ بورد باشند

 .کند گ بورد جا گذاری نمیرا در پ میخ 3ثانیه، تمامی  ۳4کودک ظرف : امتیاز ۰
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 کند  می تکميل: مجموعه سواالت تخته صورتی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته
مربع، دایره، ) قرمز قط ا تيته صورتی، مجموعه 

 و کرونومتر( سه گوش
1 
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 ثانیه

 (کند  کامل می) 42، (قط ه 1) 29 مجموعه سواالت

 

ها را به شکل صحیح سر جایشان بگذارید، طوری که کودک شما را در  قطعهرا روی زانوی خود یا زیر میز گرفته اید،  در حالیکه تخته

 . دایره نزدیک به او باشد، قرار دهید قطعهتخته را روی میز درست جلوی کودک به شکلی که . حال جایگذاری نبیند

از سمت چپ کودک شروع کنید و به سمت راست او پیش : کودک و تخته بگذارید ها را از تخته خارج نموده و به ترتیب زیر بین قطعه

مراقب باشید که به منطقه . ها را سر جایشان بگذارد قطعهبا یک اشاره به تخته، به کودک بگویید که . مربع، دایره، سه گوش: بروید

 .زمان را شروع کنید. خاصی از تخته اشاره نکنید

 .ها را سر جایشان بچیند قطعهثانیه فرصت دهید تا  1۸4به کودک . ی روی تخته اشاره نکنیدمستقیماً به هیچ جای خال

 .ثانیه ، درست جایگذاری شده اند، استفاده کنید 1۸4های که ظرف   قطعهاز فرم ثبت برای ثبت تعداد 

 .کند  را به درستی جایگذاری می قطعهثانیه، تمامی سه  1۸4کودک در طی : امتیاز ۱

 .کند نمی را به درستی جایگذاری قطعهثانیه، تمامی سه  1۸4کودک در طی : یازامت ۰
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 کند  از مداد برای به دست آوردن شی استفاده می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 مداد و اردک کوصک قرمز نشسته

 

وردن آن نیاز به استفاده از سه یا چهار بار حرکت دادن اردک را روی میز طوری دور از دسترس کودک قرار دهید که برای به دست آ

، با یک حرکت جارویی کنم به طرف تو بیاید؟  ببین من چه طوری اردک را مجبور می: گویید  در حالیکه به کودک می. مداد داشته باشد

ید و مداد را در دسترس کودک قرار اردک را به موقعیت اولیه آن بازگردان. به وسیله کناره مداد اردک را به طرف کودک هل دهید

 .اردک را مجبور کن به طرف تو بیاید: بگویید. دهید

دهید و   گیرید و حرکاتی را که از کودک انتظار دارید نمایش می  اگر کودک پاسخی نداد، در حالیکه ابتدا خود در کنار کودک قرار می

، اردک را به موقعیت اولیه آن بازگردانید (4امتحان نوبت )را مجدداً تکرار کنید دستورالعمل  بیا اینجا اردک؛. بیا اینجا اردک: گویید  می

 .و مداد را در دسترس کودک قرار دهید

کند، حتی اگر آن را به دست   کودک با استفاده از حرکات جارویی به وسیله مداد برای به دست آوردن اردک تالش می: امتیاز ۱

 .نیاورد

دهد، بدون آنکه تصمیمی   ده از حرکات تصادفی آونگی به وسیله مداد به اردک ضربه میز ند یا آن را هل میکودک با استفا: امتیاز ۰

 .برای کشیدن مداد به طرف خود داشته باشد
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 قطعه ۴: تخته آبیسواالت مجموعه 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته
، و (صهارگوش 4گرد،  2)های آبی    قط هتيته آبی، مجموعه 

 کرونومتر
 ثانیه 141 1

 (کند  کامل می) 22، (قط ه 2) 48، (قط ه 1 ) 41 مجموعه سواالت

 

گرد به  قط هیک . تخته را جلوی کودک بر روی میز بگذارید. را در طرفی از میز که به شما نزدیکتر است، قرار دهید قط ه ۹تمامی 

ها را  قط هجای درست  .بگذارش سر جای خودشکنید، بگویید،   می( اشاره)حرکت  ها در حالیکه به طرف حفره. دست کودک بدهید

 .را در چنگ گرفت، زمان را شروع کنید قط هبه محض اینکه کودک . به کودک راهنمایی نکنید

، تا جایی که ، آزمون را ادامه دهید قط هگرد به دست کودک، و در هر بار یک  قط همربع و سپس یک  قط همتناوباً با دادن یک 

وقتی کودک (. ها درست جا گذاری شده باشند  قط هبدون توجه به اینکه ) را به دلخواه خود جا گذاری کرده باشد  قط هکودک هر 

 .ثانیه به اتمام رسید، زمان را متوقف نمایید 1۵4را به درستی جا گذاری کرد یا  قط ه ۹تمامی 

اگر . ها را با موفقیت جایگذاری نمود، زمان تکمیل را در فرم ثبت، یادداشت نمایید   هقطدر صورتی که کودک در محدوده زمانی کلیه 

هایی که به درستی جا گذاری شده اند،  قط هکودک کار را در محدوده زمانی کامل نکرد، از فرم ثبت برای یادداشت کردن تعداد 

 .استفاده نمایید

کامالً در  قط هجا گذاری درست یعنی اینکه یک . را به درستی جا گذاری کند قط هثانیه حداقل چهار  1۵4کودک، ظرف : امتیاز ۱

 . حفره خود جا بیفتد

 .یا کمتر را به درستی جا گذاری نماید قط هثانیه سه  1۵4کودک، ظرف : امتیاز ۰

 

 

 کند  داستان توجه میکل به  49
 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کتاب داستان نشسته

 

به کودک اجازه دهید کتاب را کاوش  !نگاه کن: صفحه اول آن را باز کنید و بگویید. کتاب داستان را جلوی کودک روی میز قرار دهید

 .بیا داستان را بخوانیم: سپس بگویید. واهد آن را ورق بزندمیخکند، به تصاویر آن نگاه کند، و اگر 

شروع به  ،کتاب را از کودک پس بگیرید، آن را باز کنید، و با گفتن گوش کن. تغییر موقعیت بدهید طوری که کنار کودک بنشینید

 .خواندن کنید
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توجه شامل کاستن فعالیت حرکتی و نگاه کردن به تصاویر، گوش کردن به لغات، یا . کند  کودک به تمام داستان توجه می: امتیاز ۱

ای یا زود گذر را  های لحظه  بی توجهی. باشد  هستید، می گفتگو با شما در باره تصاویر در حالی که شما مشغول خواندن

 .نادیده بگیرید

 .کند نمی دهد، یا به تمام داستان توجه نمی ای به کتاب نشان کودک عالقه: امتیاز ۰
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 تخته صورتی سروته

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (یره، مثلثمربع، دا)های قرمز   قط هتيته صورتی و مجموعه  نشسته
 

ها را به شکل صحیح سر جایشان بگذارید، طوری که کودک شما را در  قطعهدر حالیکه تخته را روی زانوی خود یا زیر میز گرفته اید، 
 . گرد نزدیک به او باشد، قرار دهید قطعهتخته را روی میز درست جلوی کودک به شکلی که . حال جایگذاری نبیند

از سمت چپ کودک شروع کنید و به سمت راست او پیش : خته خارج نموده و به ترتیب زیر بین کودک و تخته بگذاریدها را از ت قطعه
 .کنم  ببین من چکار می: سپس بگویید. مربع، دایره، سه گوش: بروید

سمت راست کودک قرار  درجه بچرخانید، طوری که حفره مربع در 1۸4بگذارید تخته روی میز بماند، به آرامی و سنجیده تخته را 
 .را به سر جایشان برگردانید( ها قطعه)حاال شما آنها : سپس بگویید. بگیرد

ای اشاره نکنید و به کودک اجازه ندهید که تخته را به موقعیت  کنید، مستقیماً به هیچ حفره  ها به تخته اشاره می قطعهدر حالیکه از 
 .اولیه اش باز گرداند

 .کند  را به درستی جا گذاری می قطعهخته در موقعیت چرخانده شده قرار دارد، کودک هر سه در حالیکه ت: امتیاز ۱

 .کند نمی ها را به درستی جا گذاری قطعهکودک تمام : امتیاز ۰
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 (توپ: )جورکردن پازل

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 91 2 پازل توپ و کرونومتر نشسته
 

 .سانتیمتر در جلوی کودک، به ترتیبی که در شکل زیر نشان داده شده، قرار دهید 1۵در فاصله حدود دو قطعه را روی میز 

 

چسبند   نگاه کن آنها این طوری به هم می. سازند  این قطعات یک توپ را می :دکنید، بگویی  همچنانکه به آهستگی پازل را درست می

پازل را باز کنید و قطعات را مجدداً با چینش . ثانیه به پازل جور شده نگاه کند 6به کودک اجازه دهید برای حدود  (. شوند جور می)
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وقتی که دستورات را به کودک  .توانی انجام بده  با بیشترین سرعتی که می. حاال تو سعی کن: بگویید. فوق به کودک ارائه کنید
ثانیه زمان بدهید تا  ۹4به کودک . ، زمان را شروع کنید(مدهر کدام اول پیش آ)دادید یا وقتی کودک شروع به کار روی پازل کرد، 

توانید بعد از نشان دادن دوباره آیتم، یک نوبت دیگر، امتحان را   شما می .سازند  اینها روی هم یک نوبت امتحان را می. پازل را بسازد
 .اجرا کنید

جور کردن صحیح پازل یعنی اینکه . به شکل صحیح جور کندثانیه پازل را  ۹4های آزمون، ظرف   کودک در هریک از نوبت: امتیاز ۱
باال )متر انحراف امتداد نداشته باشد  ها بیش ازنیم سانتی متر با هم فاصله نداشته باشند و لبه قطعات بیش ازنیم سانتی

 (.پایین نباشند

 . ه شکل صحیح جور نکندهای آزمون در محدوده زمانی مورد نظر، پازل را ب  کودک در هر یک از نوبت: امتیاز ۰
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 ثانيه 2۵: کند  رد را تکميل میوپگ ب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 24 1 میخ زرد، و کرونومتر 2پگ بورد،  نشسته

 .استفاده کنید 34ال، برای نمره دهی آیتم قبالً برای کودک اجرا شده، از عملکرد کودک در نوبت اول امتحان آن سو( سواالت مرتبط پگ بورد ) ۵۵یا  0۳اگر آیتم : توجه

 

پگ بورد را روی میز ، مستقیماً جلوی کودک و در دسترس او . ها را داخل تخته جا گذاری کنید طوری که کودک شما را نبیند، میخ

در .ورد قرار دهیدها را یکی یکی از تخته خارج کنید و آنها را بین کودک و پگ بورد، در خط وسط و عمود بر پگ ب میخ. بگذارید

 (.فرو کن)همه را اینجا بگذار : کنید، بگویید  ها و سپس به حفرات اشاره می حالیکه ابتدا به میخ

وقتی کودک . ها را جا گذاری کند ثانیه فرصت دهید تا میخ 4۵به کودک . را برداشت، زمان را شروع کنید میخوقتی کودک اولین 

توانید تخته را برای کودک ثابت   شما می. ثانیه به پایان رسید، زمان را متوقف سازید 4۵تی را جایگذاری کرد یا وق میختمامی شش 

ی را به دست کودک ندهید و جا گذاری میخورد بگیرید، ولی هیچ میخی را که به دورترغلت میختوانید هر   نگاه دارید، و شما می

 .ها را به داخل حفرات نمایش ندهید میخ

باید همزمان با هم داخل پگ بورد  میخهر شش . کند  ثانیه داخل پگ بورد جا گذاری می 4۵را ظرف  میخشش کودک هر : امتیاز ۱

 .باشند

 .کند نمی را در پگ بورد جا گذاری میخثانیه، تمامی شش  4۵کودک ظرف : امتیاز ۰
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 (بستنی قيفی: )جورکردن پازل

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 91 2 ستنی قیفی و کرونومترپازل ب نشسته
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 .متر در جلوی کودک، به ترتیبی که در شکل زیر نشان داده شده، قرار دهید سانتی 1۵دو قطعه را روی میز در فاصله حدود 

 

 

به هم  نگاه کن آنها این طوری. سازند  این قطعات یک بستنی قیفی را می: کنید، بگویید  همچنانکه به آهستگی پازل را درست می

 (. شوند جور می)چسبند   می

پازل را باز کنید و قطعات را مجدداً با چینش فوق به کودک ارائه . ثانیه به پازل جور شده نگاه کند 6به کودک اجازه دهید برای حدود 

 .توانی انجام بده  با بیشترین سرعتی که می. حاال تو سعی کن: بگویید. کنید

به . ، زمان را شروع کنید(هر کدام اول پیش آمد)ادید یا وقتی کودک شروع به کار روی پازل کرد، وقتی که دستورات را به کودک د

 .دهند  اینها روی هم یک نوبت آزمون را تشکیل می. ثانیه زمان بدهید تا پازل را بسازد ۹4کودک 

 .توانید بعد از نشان دادن دوباره آیتم، یک نوبت دیگر، آزمون را اجرا کنید  شما می

جور کردن صحیح پازل یعنی اینکه . ثانیه پازل را به شکل صحیح جور کند ۹4های آزمون، ظرف   کودک در هریک از نوبت: امتیاز ۱

باال )متر انحراف امتداد نداشته باشد  ها بیش ازنیم سانتی متر با هم فاصله نداشته باشند و لبه قطعات بیش ازنیم سانتی

 (.پایین نباشند

 . های آزمون در محدوده زمانی مورد نظر، پازل را به شکل صحیح جور نکند  ک در هر یک از نوبتکود: امتیاز ۰
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 ير را جورمی کند تصاو

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (23- 17صفحا  )کتاب مشوق  نشسته

 

به هواپیما ی موجود در نیمه . وی کودک قرار دهیداز بخش ذهنی کتاب مشوق را باز کنید و آن را روی میز مستقیماً جل 30aسوال 
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به وسیله دستتان یک حرکت جارویی در نیمه پایینی صفحه انجام دهید و  .این یک هواپیما است: باالیی صفحه اشاره کنید و بگویید

ی پاسخ نداد، به هواپیمای اگر کودک به این سوال به درست .یک هواپیمای دیگر مثل آن یکی در این پایین به من نشان بده: بگویید

 . اینجا یک هواپیمای دیگر است، که عیناً شبیه این یکی است: موجود در پایین صفحه اشاره کنید و بگویید

را با استفاده از روند فوق ارائه کنید، ( ، 30d، و 30b ،30cبه ترتیب سه چرخه، درخت، و تلفن؛ عناوین  )صفحات بعدی کتاب مشوق 

اگر کودک باز هم به  کدام یکیشان است؟: اگر کودک به بیش از یک تصویر در صفحه اشاره کرد، بپرسید. نکنیدولی کمک بیشتری 

 .بیش از یک تصویر اشاره نمود، پاسخ را نادرست تلقی کنید

 .بر روی فرم ثبت، هر تصویری را که کودک به درستی جور کرده است، عالمت گذاری کند

کند، به طور واضح   کند، لمس می  اشاره می)کند   جود در حداقل سه صفحه را به درستی شناسایی میکودک تصویر جور مو: امتیاز ۱

 (.کند  نگاه می

 .کند  کودک تصویر جور موجود در دو صفحه یا کمتر را به درستی شناسایی می: امتیاز ۰
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 وانمودیبازی 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته یا نشستن گروهی
های پالستیکی، قاشق، عروسک، دستمال حو ه   نجانف

 ای، و سایر اشیای مورد عالقه
 ندارد 1

 

مشاهده کنید آیا کودک یک شی را برمی  .بیا با آنها بازی کنیم. به اینها نگاه کن: چهار یا پنج شی را جلوی کودک بگذارید و بگویید

توانید به   هایی هستند که شما می بازی نکرد، موارد زیر مثال هایی از بازی کند؟ اگر کودک شروع به  دارد و با آن شروع به بازی می

شما باید سعی کنید حتی . کند  پیروی می "بده و بستان  "عموماً از یک الگوی  "طبیعی  "بازی . عنوان الگو برای کودک طرح کنید

 .د، پیروی کنیدکن  های مورد عالقه کودک که وی به خودی خود شروع می  االمکان از بازی

عروسک میخواهد یک : یا بگویید. تقدیم کنید قطعهبه کودک یک توپ یا  .گرسنه هستی؟ این یک سیب برای شما: بگویید: ها مثال

 . به عنوان صابون بدهید قطعهبعد به کودک یک  ،(حمام کند)دوش بگیرد 

هر چند، مهم است که شما تمامی . ای بازی کردن هستنده  های سنی خاص، بهترین گروه برای نشان دادن مهارت  ها در طیف بچه

 .های خود داشته باشد سطوح بازی را الگو سازی کنید، طوری که کودک حداکثر فرصت و تشویق را برای نشان دادن مهارت

قلیدی از مثال کند که ت  کودک بازی را شروع می. کند که آن چیز دیگری است  کودک یک شی را برمی دارد و تظاهر می: امتیاز ۱

 : باشند  مثالها شامل موارد زیر می. آزمون گر نباشد

 پتو، بالش، یا کهنه بچه: پارچه استفاده شود به جای 
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 نمک پاش یا فلفل پاش : استفاده شود به جای قطعه 

 طبل یا کاله: فنجان استفاده شود به جای 

به کودک به خاطر تقلید (. شوند  های قبلی ارزیابی می  به وسیله سوالکه )گذارد   ای را به نمایش می کودک فقط بازی رابطه: امتیاز ۰

 .گر نشان داده شده امتیازی ندهید بازی وانمودی که به وسیله آزمون
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 (ثانيه ۵۵)کند   تکميل می: تخته آبیسواالت مجموعه 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته
، و (مربع 4گرد،  2)های آبی    قط هتيته آبی، مجموعه 

 کرونومتر
 ثانیه 74 1

 (کند  کامل می) 22، (قط ه 2) 48، (قط ه 1) 41 مجموعه سواالت

 

گرد به  قط هیک . تخته را جلوی کودک بر روی میز بگذارید. را در طرفی از میز که به شما نزدیکتر است، قرار دهید قط ه ۹تمامی 

جای درست قطعات را  .بگذارش سر جای خودشکنید، بگویید،   می( اشاره)ها حرکت  هدر حالیکه به طرف حفر. دست کودک بدهید

 .را در چنگ گرفت، زمان را شروع کنید قط هبه محض اینکه کودک . به کودک راهنمایی نکنید

هید، تا جایی که ، آزمون را ادامه د(قط هو در هر بار یک  )گرد به دست کودک  قط همربع و سپس یک  قط همتناوباً با دادن یک 

وقتی کودک (. ها درست جا گذاری شده باشند قط هبدون توجه به اینکه ) را به دلخواه خود جا گذاری کرده باشد  قط هکودک هر 

 .ثانیه به اتمام رسید، زمان را متوقف نمایید ۳۵را به درستی جا گذاری کرد یا  قط ه ۹تمامی 

کامالً در  قط هجا گذاری صحیح یعنی اینکه یک . را به شکل صحیح جایگذاری کند هقط  ۹ثانیه تمامی  ۳۵کودک ظرف : امتیاز ۱

 . حفره خود جا بیفتد

 .کند نمی ها را به شکل صحیح جا یگذاری  قط هکودک، در محدوده زمانی تعیین شده تمامی : امتیاز ۰
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 .کند  ای را تقليد می يک عمل دو مرحله

 مانز دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 اردک زرد کوصک و قاشق نشسته

 

، (4مرحله )دست خود را بگیرید و به کاسه قاشق ضربه بزنید (. 1مرحله )های دسته قاشق قرار دهید  اردک کوچک زرد را روی انت
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اجازه دهید سه بار برای تکمیل فعالیت، به کودک . سپس از کودک بخواهید رفتار شما را تقلید کند. طوری که اردک به هوا بپرد

 .امتحان کند

 .شود که اردک به هوا بپرد  کودک با موفقیت دو مرحله را تقلید نموده، و باعث می: امتیاز ۱

 .کند نمی کودک دو مرحله عمل را تقلید: امتیاز ۰
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 رنگ را جورمی کند سه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ی قرمز، زرد، آبی و سبزها  دیسک ، (24صفحه )کتاب مشوق  نشسته
 

قرمز را جلوی کودک دیسک . از حیطه شناختی کتاب مشوق را باز کرده آن را مستقیماً جلوی کودک روی میز قرار دهید 3۸عنوان 
 .مز هستندآنها هر دو قر. قرمز: کنید، بگویید  قرمز و سپس به مداد شمعی قرمز روی صفحه اشاره می دیسکدر حالیکه به . قرار دهید
 (.به مداد شمعی قرمز روی صفحه اشاره کنید) این قرمز را این جا بگذار: را به طرف کودک حرکت دهید و بگویید دیسک

قرمز گیج شده باشد، دستورات و نمایش را تکرار کنید؛ سپس به کودک زمان  دیسکرسد کودک در مورد جا گذاری   اگر به نظر می
 .کمک بیشتری نکنید. قرمز را بردارید دیسکبه عملکرد کودک،  بدون توجه. دهید تا پاسخ دهد

به کودک  رود؟ این یکی کجا می: به صفحه کتاب اشاره کنید و بگویید. زرد را جلوی کودک بگذارید دیسکقرمز را بردارید و  دیسک
سبز روند  دیسکآبی و سپس  دیسکز زرد را بردارید و با استفاده ا دیسکبدون توجه به عملکرد کودک، . زمان دهید تا پاسخ دهد

 .فوق را تکرار کنید

 .کند را عالمت گذاری کنید  روی فرم ثبت، رنگهایی که کودک به شکل صحیح جور می

دهد، یا به   های هم رنگشان در کتاب مشوق قرار می  های زرد، آبی، و سبز را روی یا نزدیک به مداد شمعی   دیسککودک : امتیاز ۱
های صحیح جا گذاری    دیسکقرمز نباید در شمارش  دیسکجای گذاری صحیح . کند  رنگشان اشاره میمداد شمعی هم 
 .گیرد این قسمت از سوال برای اهداف نمایشی مورد استفاده قرار می. شده حساب شود

 .برد  کودک فقط نام رنگها را می. کند نمی کودک تمامی سه رنگ را به شکل صحیح جور: امتیاز ۰
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 زی تخيلیبا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

نشسته یا نشستن 
 گروهی یا جم ی

ای،  های پالستیکی، قاشق، عروسک، خرس، دستمال حو ه  فنجان
 توپ کوصک و سایر اشیای جا ب

 ندارد 1

 

کنید آیا کودک یک شی را برمی  مشاهده .بیا با آنها بازی کنیم. به اینها نگاه کن: چهار یا پنج شی را جلوی کودک بگذارید و بگویید
توانید به   کند؟ اگر کودک شروع به بازی نکرد، موارد زیر مثالهایی از بازی هایی هستند که شما می  دارد و با آن شروع به بازی می

سعی کنید حتی شما باید . کند  پیروی می "بده و بستان  "عموماً از یک الگوی  "طبیعی  "بازی . عنوان الگو برای کودک طرح کنید
 .کند، پیروی کنید  های مورد عالقه کودک که وی به خودی خود شروع می  االمکان از بازی

 .عروسک را زمین بگذارید و با یک پتوی تخیلی روی او را بپوشانید .رود بخوابد  بچه خسته است، او دارد میبگویید، : مثال

هر چند، مهم است که شما تمامی . های بازی کردن هستند  دادن مهارت های سنی خاص، بهترین گروه برای نشان  ها در طیف بچه
 .های خود داشته باشد سطوح بازی را الگو سازی کنید، طوری که کودک حداکثر فرصت و تشویق را برای نشان دادن مهارت

 : ها شامل مثال. کند  کودک در بازی خود از اشیای تخیلی استفاده می :امتیاز ۱

 داژ خیالی روی خرس تدیگذاشتن یک بان 
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 های عروسک با یک شانه خیالی شانه زدن مو 

 گود کردن کف یک دست به عنوان کاسه و استفاده از یک قاشق خیالی برای خوردن سوپ خیالی 

 ای را به نمایش کند و هیچ بازی خیالی جدید یا خود انگیخته  کودک به شکل ساده الگوی رفتاری شما را تقلید می: امتیاز ۰
، (های یخ استفاده کند  ها به عنوان مکعب مثالً از بلوک)در صورتیکه کودک فقط بازی وانمودی را نشان دهد . گذارد مین
 .کند نمی امتیاز را دریافت 1
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 نمايد  مفهوم يک را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 4 1 مک ب بدون حفره و کرونومتر 3 نشسته

 

 .یک مکعب به دست من بدهجلوی کودک روی میز بگذارید و بگویید،  سه مکعب را

 . تا زمانی که کودک نشان دهد که وظیفه اش را کامل کرده، یا اینکه پنج ثانیه بدون پاسخ بگذرد، دست خود را عقب نکشید

 .ثانیه فقط یک مکعب به دست شما بدهد ۵کودک ظرف : امتیاز ۱

 .کودک بیش از یک مکعب در دست شما بگذارد. ست شما نگذاردکودک هیچ مکعبی در د: امتیاز ۰
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 بازی ترکيبی چند طرحی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

نشسته یا نشستن 

 گروهی یا جم ی

های پالستیکی، قاشق، عروسک، خرس، دستمال   فنجان

 ای، توپ کوصک و سایر اشیای مورد عالقه حو ه
 ندارد 1

 

مشاهده کنید آیا کودک یک شی را برمی . بیا با آنها بازی کنیم. به اینها نگاه کن: ا جلوی کودک بگذارید و بگوییدچهار یا پنج شی ر

توانید به   اگر کودک شروع به بازی نکرد، موارد زیر مثال هایی از بازی هایی هستند که شما می کند؟  دارد و با آن شروع به بازی می

شما باید سعی کنید حتی . کند  پیروی می "بده و بستان"عموماً از یک الگوی  "طبیعی"بازی . یدعنوان الگو برای کودک طرح کن

 .کند، پیروی کنید  های مورد عالقه کودک که وی به خودی خود شروع می  االمکان از بازی

ای برای تمیز کردن  از دستمال حوله(. تمیز کردن: این اولین طرح یا الگو است) روم آشپزخانه را تمیز کنم  من دارم میبگویید، : مثال

دست دیگر را در . اید بعد یک دست را طوری وضعیت دهید که انگار یک ماهی تابه را نگاه داشته. ها استفاده کنید میز و فنجان

: الگوی دوم است این طرح یا ) توانم شام درست کنم  حاال میبگویید، . را انجام دهید "به هم زدن"موقعیت باال قرار داده و حرکات 

 (.درست کردن شام
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هر چند، مهم است که شما تمامی . های بازی کردن هستند  های سنی خاص، بهترین گروه برای نشان دادن مهارت  ها در طیف بچه

 .های خود داشته باشد سطوح بازی را الگو سازی کنید، طوری که کودک حداکثر فرصت و تشویق را برای نشان دادن مهارت

چند طرحی اشاره به استفاده از بیش . گذارد  کودک یک بازی ترکیبی چند طرحی شامل حداقل دو مرحله را به نمایش می: ازامتی ۱

 .از یک طرح در طی بازی دارد

 : مثالها شامل

  سپس گذاشتن آن در تختخواب و پوشاندن آن با (غذا دادن: 1طرح ) غذا دادن به عروسک و به پشت او زدن ،
 (.رفتن به رختخواب: 4طرح )ای  دستمال حوله

  سپس ایستاندن خرس روی توپ به عنوان یک عمل حرکتی (لباس پوشاندن: 1طرح ) لباس پوشاندن به خرس ،
 (ایفا کردن، نمایش دادن: 4طرح )سیرک 

کودک . گذارد نمی مایشای را به ن کند و هیچ بازی جدید یا خود انگیخته  کودک به سادگی الگوی رفتاری شما را تقلید می: امتیاز ۰

 .ای دریافت دارد نباید برای رفتاری که شما الگو داده اید نمره
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72 

 رنگ: گروه بندی مفهومی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (آبی و زرد)های بزرگ و کوصک   اردک نشسته

 

 .اردکها را به ترتیبی که در شکل زیر نشان داده شده بچینید

 کودک

 

 مونگرآز

اگر کودک تاخیر کرد، شما . های آبی را نشان بدهد  به کودک زمان بدهید تا اردک .های آبی را به من نشان بده  همه اردکبگویید، 

 .توانید او را تشویق کنید که پاسخ دهد  می

 .دهد  کودک به درستی هر دو اردک آبی را نشان می: امتیاز ۱

 .کند  های آبی اشاره می  فقط به یکی از اردک های زرد یا  کودک به اردک: امتیاز ۰
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 اندازه: گروه بندی مفهومی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (قرمز و زرد)های بزرگ و کوصک   اردک نشسته

 

 .ها را به ترتیبی که در شکل نشان داده شده، بچینید اردک

 

 کودک



 

131 

 

 

 آزمونگر

اگر کودک معطل کرد، . های کوچک را نشان دهد  به کودک زمان دهید تا اردک .به من نشان بده های کوچک را  همه اردکبگویید، 

 . توانید او را به پاسخ دادن تشویق کنید  شما می

اگر کودک معطل کرد، . های کوچک را نشان دهد  به کودک زمان دهید تا اردک .های بزرگ را به من نشان بده  همه اردکبگویید، 

 . انید او را به پاسخ دادن تشویق کنیدتو  شما می

 .دهد  های کوچک را نشان می  های بزرگ و هم اردک  کودک به درستی، هم اردک: امتیاز ۱

 .دهد نمی های بزرگ و کوچک را نشان  کودک به درستی، اردک: امتیاز ۰
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 نمايد  ها را مقايسه می جرم

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 دک آبی بزرگار 2 نشسته

 

برای اردک سنگین را در دست چپ کودک و اردک سبک را در دست راست کودک قرار دهید و بگویید، کدام اردک سنگین است؟ 

اردکها را از کودک پس بگیرید، دور از چشمان کودک، آنها را با هم جا به جا کنید و سپس  .پاسخ دادن، به کودک زمان بدهید

. از کودک بخواهید که اردک سنگین را نشان بدهد. ر دست راست و اردک سبک را در دست چپ کودک قرار دهیداردک سنگین را د

 .شوند  این مراحل روی هم یک بار امتحان را شامل می

 .در صورتی که کودک در ارائه به هر یک از طرفین، اردک سنگین را اشتباه نشان داد، بار دیگر آزمون را تکرار کنید

 .کند  کودک به درستی اردک سنگین را چه در دست راست یا چپ او گذاشته شود، شناسایی می: ازامتی ۱

 .کند  کودک اردک سنگین را فقط وقتی دریک طرف گذاشته شود، شناسایی می: امتیاز ۰
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 کند  را جور می ها اندازه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته
رگ، و اردک زرد اردک قرمز بزرگ، اردک آبی بز

 کوصک
 ندارد 1

 

 ها را به ترتیبی که در شکل زیر نشان داده شده، بچینید اردک

 

 

 کودک
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 آزمونگر

 

 

به اردک قرمز بزرگ  ) هم اندازه این یکی است( به اردک زرد کوچک و آبی بزرگ اشاره کنید)ها  کدام یک از این اردکبگویید، 

 .توانید او را تشویق به پاسخ دادن کنید  میاگر کودک معطل کرد، شما  ؟(اشاره کنید

 .دهد  کودک به درستی اردک آبی بزرگ را نشان می: امتیاز ۱

 .کند  کودک به اردک زرد کوچک اشاره می: امتیاز ۰
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 دهد  تصاوير را از هم افتراق می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (37 -27صفحا  )کتاب مشوق  نشسته

 

چند ثانیه به کودک اجازه . از بخش شناختی کتاب مشوق را باز کنید و آن را روی میز مستقیماً جلوی کودک قرار دهید ۳3a سوال

را بیاورید و بگویید،  ۳3b سوالبینی؟ فوراً ورق بزنید و   به آن اشاره کنید و بگویید، این تصویر را می. دهید تا به تصویر نگاه کند

این، سوال . اگر کودک تصویر درست را انتخاب نکرد، پاسخ درست را به او نشان دهید. ا در اینجا به من نشان بدهتصویر مانند آن ر

 . سازد  تمرینی را می

 .را به همان روش ارائه کنید( ۳3f سوالو  ۳3e سوال)و االغ ( ۳3dو  ۳3c سوال ( )یا گاو(تصویر گوساله 

 .دهد  و االغ را از سایر حیوانات موجود در صفحه افتراق می( اویا گ)کودک به درستی گوساله : امتیاز ۱

 .برد  ها اشاره کند، فقط نام آنها را می کودک به جای آن که به آن. دهد نمی کودک به درستی گوساله و االغ را نشان: امتیاز ۰
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 طرح ساده

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 اردند 1 های بزرگ و کوصک  اردک نشسته

 

 .ها را به ترتیبی که در شکل زیر نشان داده شده، بچینید اردک

 

 کودک

 

 گروه هدف       گروه جستجو 

 

 

 آزمون گر

 

 

؟ اگر کودک (به گروه هدف اشاره کنید) شود  ها جور می با این اردک( به گروه جستجو اشاره کنید) ها کدام یک از این اردکبگویید، 
 .او را تشویق به پاسخ دادن کنیدتوانید  معطل کرد، شما می

 . دهد  کودک به درستی اردک زرد بزرگ را نشان می: امتیاز ۱

 .کند  های کنار اردک زرد بزرگ اشاره می  کودک به همه اردک: امتیاز ۰
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78 
 کند  های چوبی را از طريق رنگ دسته بندی می  ميخ

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 فنجان پالستیکی 3میخ آبی، و  2میخ زرد،  2میخ قرمز،  2 نشسته

 

سهپس سهه فنجهان پالسهتیکی را جلهوی کهودک بگذاریهد و        . ها را بهه شهکل تصهادفی جلهوی کهودک روی میهز بریزیهد        تمام میخ

ان فنجهان دیگهری را نشه   ) هاای زرد را اینجاا   تماام مایخ  ، (یهک فنجهان را نشهان دهیهد    ) های قرمز را این جاا  تمام میخبگویید، 

 (.سومین فنجان را نشان دهید) های آبی را اینجا بگذار و تمام میخ، (دهید

ههای مناسهب و چهه بها       هها در فنجهان   کنهد، چهه بها گذاشهتن آن      ها را از طریق رنگ دسته بنهدی مهی   کودک تمامی میخ: امتیاز ۱

شهت، او را تشهویق کنیهد    هها در فنجهان مشهکل دا    اگهر کهودک در گذاشهتن مهیخ    . ههای جداگانهه    گذاشتن آنها در کپهه 

 .های جدا بگذارد  که آنها را در کپه

 .کند نمی ها را از طریق رنگ، دسته بندی کودک همه میخ: امتیاز ۰
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 (تناظر يک به يک)می شمارد 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب 4 نشسته

 

متهر بها ههم فاصهله      دو و نهیم سهانتی   تقریبهاً قهرار دهیهد کهه    ها را جلوی کهودک روی میهز ، در یهک ردیهف افقهی طهوری        مکعب

بهه مکعهب موجهود در سهمت چهپ کهودک       ) از ایان جاا شاروع کان    . هاا را بارای مان بشامار     این مکعاب بگویید، . داشته باشند

 .ها را بشمار و این مکعب( اشاره کنید

کهودک بایهد در یهک تهوالی صهحیح،      . دههد   کودک درهنگام شمردن تنهها یهک عهدد را بهه ههر مکعهب اختصهاص مهی        : امتیاز ۱

 .بشمرد 6حداقل تا 

 .دهد  شمارد یا به هر مکعب بیش از یک عدد تخصیص می نمی 6کودک تا : امتیاز ۰
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 دهد  ها را ازهم افتراق می اندازه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (23 -39صفحا  )کتاب مشوق  نشسته

 

به جعبه اشاره کنید و بگویید، . کتاب مشوق را باز کنید و آن را روی میز مستقیماً جلوی کودک بگذارید از حیطه شناختی ۸4a سوال

کدام کامالً اندازه این جعبه است؟ ( ها اشاره کنید به هر کدام از در) کدام در  .من میخواهم دری که اندازه این جعبه است را پیدا کنم

 در نه خیلی بزرگ است نه خیلی کوچک؟

این نه خیلی . این در کامالً اندازه جعبه است. درست اشاره کنید و بگویید، نه، این در است "در "اگر کودک به درستی پاسخ نداد، به 

با استفاده از انگشتانتان، در را اندازه بگیرید و به کودک نشان دهید که آن چطور . کامالً اندازه است. و نه خیلی کوچکبزرگ است 

 (۸4b سوالپرتقال، )با صفحات بعدی ادامه دهید . شود  میاندازه جعبه 

من میخواهم برای پرتقالم یک بگویید، (. ۸4b سوالپرتقال، )پاسخ درست داد، صفحه بعد را ارائه کنید  ۸4aاگر کودک به آیتم 

خیلی بزرگ کدام کاسه نه  درست اندازه پرتقال من است؟( ها اشاره کنید به کاسه) کدام کاسه. کاسه پیدا کنم

 .ورق بزنید ۸4c سوال، صفحه را برای  ۸4b سوالبدون توجه به عملکرد کودک در  است و نه خیلی کوچک ؟

پا است؟ کدام  درست اندازه این( ها اشاره کنید به کفش) کدام کفش. من میخواهم کفشی پیدا کنم که اندازه این پا باشدبگویید، 

 کفش نه خیلی بزرگ است نه خیلی کوچک؟

 . ر روی فرم ثبت، تصاویری را که کودک به درستی تشخیص داده، نشان دهیدب

 .دهد  کودک شی با اندازه درست را در حداقل دو صفحه از سه صفحه تشخیص می: امتیاز ۱

 .دهد  کودک تصویر درست را در یک یا هیچ صفحه نشان می: امتیاز ۰
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 کند  تصوير ناکامل را شناسايی می سه

 زمان دفعات آزمون زاراب وضعيت

 ندارد 1 (21-24صفحا  )کتاب مشوق  نشسته

 

اگر  این چیه؟از حیطه شناختی کتاب مشوق را باز کنید و آن را مستقیماً جلوی کودک بر روی میز قرار دهید و بگویید،  ۸1a سوال

 ۸1b سوال، ورق بزنید و (د، زن، شخصیا هر پاسخ مربوط مثل سر، پسر، دختر، بچه، مر)را تشخیص نداد  "صورت"کودک تصویر 
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اگر کودک نتوانست تصویر را به درستی تشخیص  توانی بگویی آن چیست؟ حاال تو می. اون دوباره این جا استرا بیاورید و بگویید، 

این یک ید، اگر کودک باز هم تصویر درست را تشخیص نداد، بگوی. را بیاورید و سوال را تکرار کنید ۸1c سوالدهد، ورق بزنید و 

 .صورت است

گل، )، و با سری آخر تصاویر (۸1fو  ۸1d سوالگربه، )بعد از اینکه سری تصاویر صورت کامل شد، سری بعدی تصاویر را ارائه کنید 

 .، ادامه دهید(۸1iو   ۸1g سوال

( یعنی گربه یا گل)ری بعدی تصاویر هر بار که کودک با ارائه اولین یا دومین صفحه هر مجموعه، تصویر را شناسایی نمود، با ارائه س

 .به پیش روید

 .دهد را نشان دهید بر روی فرم ثبت، تعداد تصاویری کودک در اولین یا دومین صفحه، به درستی تشخیص می

 .نماید  در هر سه مجموعه، کودک با ارائه اولین یا دومین صفحه هر مجموعه، تصویر را شناسایی می: امتیاز ۱

 .قادر نیست تمامی سه تصویر را با ارائه دو صفحه اول تشخیص دهد کودک : امتیاز ۰
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82 

 (سگ)جور کردن پازل 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 91 2 پازل سگ و کرونومتر نشسته

 

 متر در جلوی کودک، و به ترتیبی که در شکل زیر نشان داده شده،  سانتی 1۵سه قطعه را به فاصله 

 .قرار دهید

 کودک

 

 آزمونگر

 

ببین، آنها این طوری کنار هم جور . سازند  ها یک سگ را می این تکهکنید، بگویید،   در حالی که شما به آرامی پازل را درست می

 .شوند  می

ر گیری پازل را باز کنید و قطعات آن را در وضعیت قرا. ثانیه به پازل ساخته شده نگاه کند 6به کودک اجازه بدهید که برای حدود 

با بیشترین سرعتی که . حاال تو تالش کندوباره به کودک ارائه کنید و بگویید، ( همان طور که در شکل نشان داده شده)درستشان 

 .توانی این کار را انجام بده  می

به . ا شروع کنیدزمان ر( هر کدام زودتر بروز کرد)بعد از دادن دستورات به کودک یا وقتی که کودک کار روی پازل را شروع کرد، 

 .سازند  ها با هم یک نوبت امتحان را می این. ثانیه فرصت دهید تا پازل را کامل کند ۹4کودک 

 .توانید بعد از نمایش دوباره سوال، یک نوبت دیگر آزمون را تکرار کنید  شما می

جور کردن درست یعنی این که قطعات بیش از . کند  ثانیه به درستی پازل راجور می ۹4در هر نوبت از آزمون، کودک ظرف : امتیاز ۱

 (.باال پایین نباشند)لیمتر با هم اختالف امتداد نداشته باشند  می 3ها بیش از  لیمتر با هم فاصله نداشته باشند و لبه می 3

 .کند نمی کودک در هر نوبت از آزمون، در محدوده زمانی، پازل را به درستی کامل: امتیاز ۰
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83 

 دهد  هم افتراق می ها را از طرح

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (27-23صفحا  )کتاب مشوق  نشسته

 

یکی از این بگویید، . از حیطه شناختی کتاب مشوق را باز کنید و آن را مستقیماً جلوی کودک روی میز قرار دهید ۸6a سوال

 کند؟   کدام یکی با بقیه فرق می. ها شبیه بقیه نیست شکل

 .را با همان روش فوق ارائه کنید( ۸6c سوالو  ۸6b سوال)دو صفحه بعدی کتاب مشوق 

 .دهد، عالمت گذاری کنید  بر روی فرم ثبت، طرح هایی را که کودک، در آن شکل متفاوت را به درستی تشخیص می

 .دهد  کودک، در هر سه صفحه، شکل متفاوت را به درستی تشخیص می: امتیاز ۱

 . ودک، در هر سه صفحه، پاسخ مناسب را به درستی تشخیص نمیدهدک: امتیاز ۰

82 

 حافظه فضايی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 های حافظه  کار  نشسته

 

 فرفره، گل، ماشین، ماشین، فرفره، و گل و به صورتی که در شکل: ها را رو به باال، به ترتیب زیر از سمت چپ خود قرار دهید کارت

 .زیر نشان داده شده، بچینید

 

در حالیکه به هر یک اشاره ) از تو میخواهم که جای گل و ماشین و فرفره. ها را برمی گردانم چند ثانیه دیگر من کارتبگویید، 

چپ به راست هر کارت را از سمت . ها را ببیند ثانیه به کودک زمان دهید تا محل قرار گرفتن کارت 14. را به خاطر بسپاری( کنید  می
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 (. شبیه ورق زدن)برگردانید ( نه از باال به پایین)

ها کجا  به من بگو فرفرهبگویید، . شود  یک نوبت آزمون محسوب می( فرفره ها، گل ها، ماشین ها)انجام این سوال برای هر سه مورد 

ها را برگردانید  سپس، دوباره کارت. بدهیدو به کودک نشان ( ورق بزنید)دو کارتی را که کودک انتخاب کرده، برگردانید هستند؟ 

کارت هایی را که کودک انتخاب نموده برگردانید  ها کجا هستند؟ به من بگو گلبگویید، . طوری که تصاویر دوباره قابل دیدن نباشند

 .گیرد  رد استفاده قرار میها مو همین روند برای ماشین. ها را به وضعیت مخفی شان برگردانید و به او نشان دهید و سپس مجدداً کارت

ها را به  ها و گل بعد از آنکه کودک به درخواست مشخص نمودن جای هر یک از سه مورد پاسخ داد، بر اساس اینکه کودک، فرفره

سری، از ( سومین)انتخاب درست محل آخرین . شود  ، به سوال نمره داده می(دو مورد درخواستی اول) درستی انتخاب کرده باشد 

ها  باشد، به دلیل اینکه اگر کودک به هر یک از دو مورد اول پاسخ اشتباه داده باشد، روند برگرداندن کارت نمی های نمره دهی رمعیا

رود، باعث ایجاد نتیجه گیری نادرست   جای موارد دیگر را آشکار خواهد نمود؛ و همینطور که کودک به طرف مورد سری آخر پیش می

 .شود  می

 . ت، جفت هایی که درست انتخاب شده اند را عالمت گذاری نماییدبر روی فرم ثب

برمی گرداند، )نماید   را مشخص می( ها و گل ها فرفره)های صحیح مربوط به دو مورد اول   کودک به درستی جفت کارت: امتیاز ۱

 (.کند  اشاره می

 .دهد  های دو مورد اول را به غلط تشخیص می  کودک هر یک از کارت: امتیاز ۰
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84 

 (اعداد اصلی)می شمارد 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب 11 نشسته

 

این بگویید، . متر از یکدیگر در جلوی کودک روی میز قرار دهید مکعب را در یک ردیف افقی با فاصله تقریبی دو و نیم سانتی 14

 . ها را بشمار شروع کن و این مکعب( سمت چپ کودک است، اشاره کنیدبه مکعبی که در ) از اینجا. ها را برای من بشمار مکعب

اگر کودک عددی را نام برد، سوال را ادامه  چند تا مکعب آنجا است؟سپس بگویید، . ها را بشمارد به کودک زمان بدهید تا مکعب

 .اگر کودک پاسخی نداد، سوال را ادامه ندهید. دهید

 .ها را بشمارد ولی نگذارید کودک دوباره مکعب مکعب است؟( ه یکی بیشتر از پاسخ کودک باشدعددی بگویید ک) آیا آنجابا گفتن 

پاسخ درست برای اولین سوال، آخرین عدد گفته شده هنگام شمردن . دهد  کودک به هر دو سوال به درستی پاسخ می: امتیاز ۱

(. اعداد را با ترتیب درست ذکر نکرده باشد حتی اگر کودک عددی را جا انداخته باشد یا)ها توسط کودک است  مکعب

 .است "نه "پاسخ درست برای سوال دوم 

 .ها نتواند به سوال دوم پاسخ بدهد کودک بدون شمردن مکعب. های سوال پاسخ نادرست بدهد  کودک به هر یک از قسمت: امتیاز ۰
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 پايداری عدد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 اردند 1 مک ب 4 نشسته

بگویید، این . متر از یکدیگر در جلوی کودک روی میز قرار دهید مکعب را در یک ردیف افقی با فاصله تقریبی دو و نیم سانتی 14

 .ها را بشمار شروع کن و این مکعب( به مکعبی که در سمت چپ کودک است، اشاره کنید)از اینجا . ها را برای من بشمار مکعب

 (1سوال )سپس بگویید، چند تا مکعب آنجا است؟ . ها را بشمارد کعببه کودک زمان بدهید تا م

حال آخرین مکعب سمت چپ خودتان را بردارید و آن را طوری جا به جا کنید که در موقعیت اولین مکعب سمت راست شما قرار 

 .ها را مجدداً بشمارد نگذارید کودک مکعب( 4سوال )بگویید، چند مکعب آنجا است؟ . گیرد

 .دهد کودک به هر دو سوال پاسخ درست می: یازامت ۱

 .ها به سوال دوم پاسخ بدهد تواند بدون شمردن مکعب نمی کودک. دهد  کودک به یکی از سواالت پاسخ نادرست می: امتیاز ۰
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87 

 کند  می( يراق دوزی)کارت را بند 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کار  دوخت، بند کفش نشسته

 

ببین من چکار بگویید، . کارت دوخت و بند کفش را به کودک نشان دهید و طرز دوختن کارت به وسیله بند کفش را نمایش دهید

دوختن را با وارد کردن بند از اولین  .آورم  برم و بیرون می  کشم، بعد از هر سوراخ به داخل می  اول بند کفش را کامالً می. کنم  می

کارت را به کودک . ادامه دهید تا تمام کارت دوخته شود. وع کنید و بند را از زیر سوراخ دوم بیرون بیاوریدسوراخ باالی کارت شر

حاال نوبت تو بگویید، . کارت دوخت و بند کفش را جلوی کودک بر روی میز قرار دهید. نشان دهید و سپس بند کفش را خارج کنید

 .کارت را لمس نکنید و آن را نگاه ندارید و دست کودک را هدایت نکنید زمانی که کودک سعی در دوختن کارت دارد، .است

کارت باید با ترتیب مناسب و بدون جا گذاشتن هیچ . کند  می( یراق دوزی)کودک تمام کارت را به وسیله بند کفش، بند : امتیاز ۱

 .سوراخی، یا بند کردن کناره کارت، یراق دوزی شود

اندازد، یا کناره کارت را یراق   ها را جا می کشد، سوراخ نمی اندازه کافی و الزم برای دوختن تمامی کارتکودک، بند را به : امتیاز ۰

 .کند  دوزی می
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 کند  اشيا را دسته بندی می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (73 -29صفحا  )کتاب مشوق  نشسته

 

ها را ببین، آن  اینبگویید، . ز کنید و آن را مستقیماً جلوی کودک برروی میز قرار دهیداز حیطه شناختی کتاب مشوق را با ۸۸a سوال

 .را که با بقیه جور نیست به من نشان بده

 (۸۸c سوالو  ۸۸b سوال)دو صفحه بعدی کتاب مشوق را نیز با همین روش ارائه کنید 

دهد، را عالمتگذاری   در صفحه تشخیص می "با سایرین جور نبودن"بر روی فرم ثبت، مواردی که کودک به درستی تحت عنوان 

 .نمایید

 .دهد  کودک هر سه موردی که جور نیستند را به درستی تشخیص می: امتیاز ۱

 .دهد  کودک هر یک از سه مورد جور نبودن را به اشتباه تشخیص می: امتیاز ۰
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 مفهوم بيشتر را درک نمايد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 میخ قرمز 3دیسک قرمز،  1، مک ب 9 نشسته

 

به اشیای )بگویید، اینها مال من هستند . را جلوی کودک بر روی میز قرار دهید مکعب ۵و دیسک قرمز را جلوی خودتان و  مکعب 0

 بیشتری دارد؟ بمکعچه کسی (. به اشیای جلوی کودک اشاره کنید) ، و اینها مال شما هستند (جلوی خودتان اشاره کنید

ها و دیسک را جمع کنید و قبل از اینکه آنها را تقسیم کنید، آنها را در یک کپه  مکعبتمام . به کودک فرصت دهید تا پاسخ دهد

. و دیسک قرمز جلوی کودک، اجرا کنید مکعب 0جلوی خودتان و  مکعب ۵بار دوم امتحان را نیز باید با گذاشتن . گردآوری کنید

چه (. به اشیای جلوی کودک اشاره کنید)، و اینها مال شما هستند (به اشیای جلوی خودتان اشاره کنید) ا مال من هستند بگویید، اینه

 بیشتری دارد؟ مکعبکسی 

های   بگویید، چه کسی اسباب بازی. قرمز را جلوی کودک بگذارید میخو دو  مکعبرا جلوی خودتان و سه  مکعبسپس، چهار 

قرمز در جلوی  میخو دو  مکعبنوبت دوم امتحان را نیز باید با گذاشتن سه . دک فرصت دهید تا پاسخ دهدبیشتری دارد؟ به کو

 .در جلوی کودک اجرا کنید مکعبخودتان، و چهار 

 .دهد را نشان دهید  بر روی فرم ثبت، هر اجرایی که کودک پاسخ درستی به آن می

 .دهد میکودک به هر چهار بار اجرا پاسخ درست : امتیاز ۱

 .کودک به هر یک از چهار سوال پاسخ اشتباه بدهد: امتیاز ۰

 

91 

 توالی اعداد را تکرار کند

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد نشسته

 

توجه به  بدون. به کودک برای پاسخ دادن فرصت بدهید. 1(مکث) :گویم شما بگو  هر چه من می. بیا با هم بازی اعداد کنیمبگویید، 

 .۴ (مکث) بیا یکی دیگر را امتحان کنیمعملکرد کودک، بگویید، 

رد، به او یادآوری کنید که .اگر کودک سعی کرد شمارش را انجام دهد. های زیر را تکرار کند  به کودک بگویید که هر کدام از توالی

 .گویید را تکرار کند  فقط اعدادی که شما می
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A: 0-4-۵ 

B: 6-1-0-4 

C: ۳-۹-1-6 

D: ۵-6-۳-1-3 

E: ۸-1-۹-3-0 

 .بر روی فرم ثبت، هر توالی را که کودک به درستی تکرار کرده را نشان دهید

 .ها را تکرار کند کودک حداقل چهار تا از توالی: امتیاز ۱

 .ها را تکرار کند کودک سه تا یا کمتر از توالی: امتیاز ۰

  



 

145 

 

91 

 کند  را کامل می ها  طرح

 زمان ات آزموندفع ابزار وضعيت

 ندارد 1 های قرمز، آبی و زرد پگ بورد و میخ نشسته

 .پگ بورد را روی میز ، مستقیماً جلوی کودک قرار دهید

 ۱طرح : قرمز -آبی -قرمز -آبی -قرمز -آبی (کودک چشم اندازاز )

ها را  میخ .ها یک طرح بسازم ه از این میخمن میخواهم با استفادآبی را در دست خود نگه دارید و بگویید،  میخقرمز و سه  میخچهار 

عد، من یک میخ قرمز دیگر و ب .گذارم  من اول یک میخ قرمز و بعد یک میخ آبی میگویید،   به شکل مناسب بچینید، در حالیکه می

چه میخی را باید ، ها را جلوی کودک بگذارید و بگویید بقیه میخ. گذارم  حاال یک میخ قرمز می. گذارم  بعد یک میخ آبی دیگر می

 اینجا گذاشته شود؟

 .عالمت بزنید □اگر کودک طرح را به شکل درست کامل نمود، بر روی فرم ثبت، در 

 .را ارائه کنید 4ها را از پگ بورد جمع کنید و طرح  بدون توجه به پاسخ کودک تمامی میخ

  ۱طرح: زرد -آبی -قرمز -زرد -آبی -قرمز (کودک چشم اندازاز )

ها را به شکل  میخ .بیا طرح دیگری را انجام بدهیمقرمز را در دست خود نگاه دارید و بگویید،  میخآبی، و سه  میخزرد، دو  میخسه 

من این . گذارم، بعد یک میخ آبی، بعد یک میخ قرمز، حاال یک میخ زرد  من اول میخ زرد را می: گویید  مناسب بچینید، در حالیکه می

چه میخی باید اینجا گذاشته ها را جلوی کودک بگذارید و بگویید،  بقیه میخ .گذارم  و حاال یک میخ قرمز می گذارم  حفره را خالی می

 .به حفره خالی اشاره کنید و به کودک فرصت دهید تا طرح را کامل کند شود؟

 .عالمت بزنید □اگر کودک طرح را به شکل درست کامل نمود، بر روی فرم ثبت، در 

 .را ارائه کنید 6ها را از پگ بورد جمع کنید و طرح  اسخ کودک تمامی میخبدون توجه به پ

 ۱طرح : زرد -زرد -آبی -زرد -زرد -آبی (کودک چشم اندازاز )

ها را به  میخ .بیا یک طرح دیگر هم انجام دهیمقرمز را در دست خود نگاه دارید و بگویید،  میخآبی، و دو  میخزرد، سه  میخپنج 

بعد من . گذارم و بعد یک میخ زرد دیگر و بعد یک میخ آبی  من اول یک میخ زرد را می: گویید  ید، در حالیکه میشکل مناسب بچین

اطمینان حاصل چه میخ هایی باید اینجا گذاشته شوند؟ ها را جلوی کودک بگذارید و بگویید،  بقیه میخ .گذارم  یک میخ زرد دیگر می

 .کند  کامل می میخ "دو"کنید که کودک طرح را با گذاشتن 

 .عالمت بزنید □اگر کودک طرح را به شکل درست کامل نمود، بر روی فرم ثبت، در 

 .گذارد  های درست را می کودک برای هر سه طرح، میخ: امتیاز ۱

 .گذارد نمی های درست را کودک در هر سه طرح، میخ: امتیاز ۰
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 مقیاس زبانی                            

  خرده آزمون ارتباط درکی                      

 

 
 
1 

 کند  ای به اشخاص نگاه می لحظه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 2 1 ندارد (نیمه نشسته ) یا طاقباز در آغوش گرفته 

 

کند؟ اگر این   منبع تحریک نگاه میبرای مثال آیا به سمت . دهد  در طول آزمون کودک را نگاه کنید، ببینید چگونه به توجه پاسخ می
 : های زیر سعی کنید که این رفتار را در او ایجاد نمایید رفتار را در طول مشاهده اتفاقی کودک ندیدید، به روش

  کنید او را به آغوش بکشید  در حالی که با کودک صحبت می. 
   تغییر دهیدکیفیت صدا را توسط تغییر در زیر و بمی، بلندی آن یا طول مدت بیان. 
  البالی صحبت خود یک صدا یا حرف ندا یا تعجب ادا کنید. 
  هنگام صحبت با کودک یا خواندن آواز برای او ضربات مالیمی به پشت او بزنید. 
 ژ یا قلقلک دهید   به آرامی کودک را ماسا. 
 .دارد  ثانیه ثابت نگه می 4کودک نگاهش را بر فرد برای حداقل : امتیاز ۱

 .کند نمی کودک در پاسخ به توجه به سمت فرد نگاه: امتیاز ۰

 

2 

 توجه خود را حفظ می کند 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (نیمه نشسته) در آغوش گرفته یا طاقباز 

 

ندد یا میخند، ز یبرای مثال آیا کودک لبخند م. کند  در طول آزمون مشاهده کنید که کودک چگونه توجه دیگران را تحمل می
های زیر سعی کنید که این رفتار را در او  کند؟ اگر شما این رفتارها را در طول مشاهده اتفاقی کودک ندیدید، به روش  صداسازی می
 : ایجاد نمایید

  کنید او را به آغوش بکشید  حالیکه با کودک صحبت میدر. 
 ول مدت بیان تغییر دهیدکیفیت صدا را توسط تغییر در زیر و بمی، بلندی آن یا ط. 
 ضربات مالیمی به پشت او بزنید ،هنگام صحبت با کودک یا خواندن آواز برای او. 
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 به آرامی کودک را ماساژ یا قلقلک دهید. 
 .دهد نمی کند و عالیم ناراحتی نشان  کودک توجه را تحمل می: امتیاز ۱

ت، برگرداندن یا بستن چشمها، سفت کردن بدن یا گریه نشان کودک عالیم واضحی از ناراحتی مثل خم شدن به پش : امتیاز ۰
 .دهد  می
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3 

 شود  کنيد، آرام می  وقتی با او صحبت می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (نیمه نشسته) طاقباز 

 

از لمس یا . شود  کنید، آرام می  صحبت می کند، مشاهده کنید آیا هنگامی که با کودک  در طول آزمون هنگامی که کودک غرغر می
 .بغل کردن کودک خودداری کنید

 .شود  کنید، آرام می  هنگامی که با کودک صحبت می: امتیاز ۱

گیرد که او را بلند کنیم یا بغل   کودک فقط وقتی آرام می. یابد  شود در کودک غرغر و بی تابی افزایش می نمی کودک آرام: امتیاز ۰
 .بگیریم

 
 

2 

 دهد  های محيط واکنش می به صدا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (پالستیکی نرم)اسباب بازی فشاری صدا دار  (نیمه نشسته )طاقباز 

 

اگر چنین واکنشی را در طول مشاهده اتفاقی . دهد  های محیط واکنش نشان می در طول آزمون، مشاهده کنید آیا کودک به صدا

پالستیکی )دید او قرار بگیرید و یک اسباب بازی فشاری صدا دار  میداندید، در کنار کودک بایستید بطوری که خارج از کودک ندی

 .را فشار دهید( نرم

کودک به طور واضح با خیره شدن، چرخاندن سر، تغییر سطح فعالیت، تغییر حالت صورت یا صداسازی به صدا واکنش : امتیاز ۱

 .دهد  می

 .دهد نمی کودک به صدا واکنش: امتیاز ۰

 

4 

 دهد  به صدای انسان پاسخ می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (نیمه نشسته) طاقباز 
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اگر شما در طول مشاهده اتفاقی چنین پاسخی را ندیدید، . دهد  در طول آزمون مشاهده کنید که آیا کودک به صدای انسان پاسخ می

 .بینایی او قرار بگیرید میدانهای   ستید، طوری که تنها در کنارهکنار کودک بای

 .سپس نام او را با لحن طبیعی صدا کنید

کودک بطور واضح، با خیره شدن، حرکت دادن چشمها، چرخش سر، تغییر سطح فعالیت، تغییر حالت صورت یا صداسازی : امتیاز ۱

 .دهد  به صدای فرد پاسخ می

 .دهد نمی خ به صدای فرد تغییری در رفتارش نشانکودک در پاس: امتیاز ۰
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2 

 کند  با چرخاندن سر صدا را جستجو می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 زنگو ه و جغجغه یا نشسته( نیمه نشسته) طاقباز 

 

به آرامی زنگوله را تکان . ست کودک بگیریدمتری گوش را سانتی 0۵زنگوله را حدود . دید او بایستید میداندر کنار کودک و خارج از 

 .این آزمون اول است. همین کار را برای گوش چپ تکرار کنید. دهید

اجازه دهید کودک (. آزمون دوم)اگر کودک سرش را به طرف صدای زنگوله نچرخاند، با استفاده از جغجغه آزمون را تکرار کنید 

 .رخید، ببیندزنگوله یا جغجغه را در صورتی که به طرف آن چ

 .چرخاند  بار به طرف منبع صدا می 1کودک تعمداً سرش را حداقل : امتیاز ۱

کودک تنها چشمهایش را حرکت . چرخاند  می( مخالف منبع صدا)چرخاند یا آن را به طرف دیگری  نمی کودک سرش را: امتیاز ۰

 .دهد  می

 

 

7 

 دهد  صداها را تمايز می

 انزم دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کاغذ و جغجغه یا نشسته( نیمه نشسته) طاقباز 

 

به ایجاد صدا تا . متری پشت گوش چپ کودک مچاله کنید سانتی 14دید او بایستید، کاغذ را حدود  میداندر کنار کودک و خارج از 

در آن محلی که کاغذ را مچاله  تقریباًسپس به آرامی جغجغه را . وقتی که کودک دیگر دنبال صدا نگردد یا توجه نکند، ادامه دهید

 .کردید، تکان دهید

کودک به طور واضح به صدای جغجغه با خیره شدن، چرخاندن سر، تغییر سطح فعالیت، تغییر حالت صورت یا صداسازی : امتیاز ۱

 .دهد  پاسخ می

 .دهد نمی کودک در پاسخ به جغجغه تغییری در رفتارش نشان: امتیاز ۰
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8 

 دهد  شياء را ادامه میبازی با ا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 21 1 اشیاء مورد عالقه و کرونومتر یا نشسته (نیمه نشسته) طاقباز 

 

ها حفظ  شما ممکن است فعالیتها را در صورت لزوم تغییر دهید تا عالقه کودک را به انجام آن. مختلفی سرگرم کنید  کودک را با اشیاء

 .کنید

ای کودک  های کوتاه و لحظه   در صورت کاهش یا عدم توجه. دهد  ثانیه ادامه می 34کودک، بازی با اشیاء را حداقل برای : امتیاز ۱

 .حین بازی با اشیاء، برای کودک امتیاز صفر منظور نکنید

 .دهد نمی ثانیه ادامه 34کودک، بازی با اشیاء را حداقل برای : امتیاز ۰
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9 

 دهد  ود واکنش نشان میخ" نام"به 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد یا نشسته (نیمه نشسته) طاقباز 

 

اگر شما چنین پاسخی را مشاهده نکردید، . دهد  کنید، پاسخ می  در طول آزمون، مشاهده کنید آیا کودک هنگامیکه نام او را صدا می

کمی صبر کنید و سپس کودک را با یک نام ناآشنا صدا . ر کودک بایستید و نام او را صدا کنیدکنا. سعی کنید آن پاسخ را برانگیزانید

 .دوباره کمی صبر کنید و نام کودک را صدا کنید. کنید

 .دهد نمی چرخاند ولی به نام ناآشنا پاسخ  کودک هر دو بار که نامش را صدا کردید، سرش را می: امتیاز ۱

 .دهد نمی کودک هر دو بار که نامش را صدا کردید، پاسخی. دهد  آشنا پاسخ میکودک به نام نا: امتیاز ۰

 

 

11 

 کند  فعاليت خود را متوقف می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مورد عالقه  اشیاء یا نشسته(نیمه نشسته) طاقباز 

 

 .کودک مستقالً بازی کند، سپس نام او را صدا کنید اجازه دهید. کودک را سرگرم بازی با یک شیء مورد عالقه اش کنید

 .کند  کند و مدت کوتاهی بازی خود را متوقف می  کنید، کودک به باال نگاه می  وقتی او را صدا می: امتیاز ۱

 .دهد  کند و بازی را ادامه می نمی کودک به باال نگاه: امتیاز ۰

 

11 

 دهد  دو کلمه آشنا را تشخيص می

 زمان دفعات آزمون رابزا وضعيت

 ندارد 1 ندارد یا نشسته( نیمه نشسته) طاقباز 

 

بدون تغییر صدایتان یا بدون . توجه کودک را جلب کنید و با او با استفاده از کلماتی که احتماالً مورد عالقه اش نیست، صحبت کنید
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و به غیر از نام خودش در بین صحبت خود  ، نی نیتوپ، مامان، شیرتاکید دیگری، کلماتی را که برای کودک آشنا هستند مانند 

منظور این است که کلماتی که برای کودک آشنا هستند را در بین کلماتی که احتماالً مورد )بگنجانید و پاسخ او را مشاهده کنید 

ای مثل  کلمه 4جمالت  شیء جدا استفاده کنید، یعنی 4از اسامی (. عالقه اش نیستند بگنجانید و واکنش کودک را مالحظه نمایید

 .را به کار نبرید شیرینی بخور، برو بای بای

کلمه آشنا توسط تغییر حالت صورت، صداسازی، یا تالش در تقلید کلمات پاسخ  4کودک به صورت متفاوتی حداقل به : امتیاز ۱

 .اه کندکودک هم چنین ممکن است به اطراف برای پیدا کردن شخص یا شیء نام برده شده، نگ. دهد  می

 .کند نمی رفتار کودک در پاسخ به ارائه کلمات آشنا تغییری: امتیاز ۰

 

12 

 دهد  میپاسخ " نه – نه"به 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 اشیاء مورد عالقه نشسته

 

 .نه نهحکمی بگویید وقتی کودک خواست به آن دست بزند، با صدای م. شی ء مورد عالقه کودک رادر دسترس او قرار دهید

کودک ممکن است بعد از مکث کوتاهی دوباره بخواهد . کند  یء را متوقف میش آن به زدن دست نه-نهکودک در پاسخ به : امتیاز ۱

 .به شیء دست بزند

 .کند نمی کودک در دست زدن به شیء مکثی: امتیاز ۰

 

 
13 

 کند  های متداول، با ديگران همراهی می  در بازی

 زمان دفعات آزمون ابزار توضعي

 ثانیه 21 1 کرونومتر نشسته

 

های متداول ممکن  برخی از بازی. دهد، کنید  خود انجام می( یا پرستار)کودک را سرگرم یک بازی متداول و آشنا یا بازی که با مادر 

 : است شامل موارد زیر باشد

 تاپ تاپ خمیر 
 لی لی حوضک  -لی لی 
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 دالی موشک 

 ولهاتل متل توت 

 سرسری-دس دسی 

 کالغ پر 

 . ش بپرسید که با کدام بازی آشناست و آن را به کار ببرید(یا پرستار)اگر کودک با این بازیها ناآشناست، از مادر 

کودک ممکن است بطور فعال . برد  کند و از تعامل با شما در بازی لذت می  ثانیه به بازی توجه می 34کودک برای حداقل : امتیاز ۱

 .زی شرکت نکنددر با

 .کند  ثانیه بیقراری و غرغر می 34کودک قبل از . کند  ثانیه به بازی توجه می 34کودک کمتر از  : امتیاز ۰
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12 

 دهد  به در خواست برای تعامالت اجتماعی متداول پاسخ می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد نشسته

 

. از به کاربردن حرکت یا ژست هنگام در خواست خود خودداری نمایید. ی متداول را انجام دهداز کودک بخواهید یک عمل اجتماع

 : تعامالت اجتماعی متداول ممکن است شامل موارد زیر باشد

 بای بای کردن

  بوس فرستادن 
 تاپ تاپ خمیر 
 دالی موشک 

ها را  بپرسید که با کدام تعامالت اجتماعی آشناست و آن ش(یا پرستار)اگر کودک با این تعامالت اجتماعی متداول ناآشناست، از مادر 

زیرا کودکان کوچکتر اگر فکر کنند که با . های جلسه آزمون صبر کنید د تا انتمیداناگر کودک بای بای کردن را . جایگزین نمایید

 .وندش  بای بای کردن، آزمون تمام شده ولی متوجه شوند که کار آزمون هنوز ادامه دارد، دلخور می

 .دهد  های ذکر شده پاسخ می کودک با رفتار مناسبی حداقل به یکی از در خواست : امتیاز ۱

 .دهد  دهد و یا بطور نامناسبی به آن پاسخ می نمی کودک یا پاسخی به در خواست شما: امتیاز ۰

 

 

 

 

14 

 صحيح ۱  :می دهد تشخيصرا مجموعه سواالت اشيا 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کتاب داستان،  یوان پالستیکی، قاشق، توپ کوصک و عروسک نشسته

 (صحیح 3) 19، (صحیح 1) 14 مجموعه سواالت

 

اشیاء را به ترتیبی که روی میز قرار داده شده اند، مورد . درباره هر شی از کودک سوال کنید. اشیاء را در خطی جلوی کودک قرار دهید

 : های زیر بیان کنید شما ممکن است در خواست خود را با بکار بردن هر یک از پرسش. یدپرسش قرار نده

 کتاب کجاست؟ 
 کتاب را به من نشان بده 

 کتاب را بردار 

 ؟(بگویید کتاب)و کتاب را بخواهید ( کف دست به باال باشد)دستتان را دراز کنید 
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 .دهد، ثبت کنید  ص میدر فرم ثبت امتیازات، هر شیء را که کودک به درستی تشخی

کودک به درستی حداقل یکی از اشیاء را توسط اشاره به آن، لمس، نگاه واضح به آن، برداشتن یا دادن به شما تشخیص : امتیاز ۱

 .دهد  می

 .تواند هیچ یک از اشیاء نام برده شده را تشخیص دهد نمی کودک : امتیاز ۰
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12 

 می دهد تشخيصرا  شی آشنا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد نشسته

 

کتاب داستان، لیوان پالستیکی، قاشق، توپ و )به کار رفته اند  1۹و  1۵از کودک بخواهید یک شیء را به جز اشیایی که در سواالت 

از اشیایی . )آشناست  شیاءکودک بپرسید که کودک با کدام ا( یا پرستار)توانید از مادر   شما می. در محیط اطرافش نشان دهد( عروسک

توانید در خواست خود را با به   به عنوان نمونه شما می.( برد، استفاده نکنید  که مادریا پرستار برای نشان دادن به شما نامشان را می

 : کاربردن هر یک از سئواالت زیر بیان کنید

  ؟(دبر  یا هر نامی که کودک برای شیشه شیرش به کار می)شیشه شیرت کجاست 
 کفشهایت را به من نشان بده 

 میز؟ 

 .فقط یک شیء را نام ببرید یعنی آزمون را فقط یکبار انجام دهید

 .دهد  برید با اشاره به آن، لمس کردن یا نگاه واضح به آن تشخیص می  کودک به درستی شیء را که شما نام می: امتیاز ۱

 .تواند شیء نام برده را تشخیص دهد نمی کودک : امتیاز ۰
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 صحيح ۱: می دهد تشخيص را مجموعه سواالت تصاوير

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (1-4صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 (صحیح 3) 19، (صحیح 1) 14 مجموعه سواالت

 

را به تصاویر سواالت آموزشی  توجه کودک. از کتاب تصاویر را باز کنید و روی میز درست در جلوی کودک قرار دهید 1صفحه 

اگر کودک برای تشخیص یکی از تصاویر سواالت آموزشی . از کودک بخواهید که به تصاویر بچه و سگ اشاره کند. معطوف کنید

کتاب را مطرح  4-۵توانید ضمن اشاره به تصاویر آموزشی نام آنها را بر زبان آورید؛ سپس سواالت آزمون در صفحات   تالش نکرد، می

 : توانید با گفتن   شما می. کنید

، از کودک بخواهید که تصاویر را تشخیص ”اشاره کن ---------------به “یا ” .را نشان بده ------------به من “

 .دهد
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 سواالت آموزشی

 (ها)سگ   بچه

 سواالت آزمون

 
 

 

 کیک       ماشین                      کفش                                  شیشه شیر 

 بچه گربه                    کتاب                        ماهی                 بادکنک            

سیب                         تخت خواب                توپ                    قاشق              
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 .دهد، ثبت نمایید  می در فرم ثبت امتیازات، هر شی ء را که کودک به درستی تشخیص

کودک به درستی حداقل یک مورد از تصاویر آزمون را با اشاره کردن به آن، لمس کردن یا نگاه واضح به آن تشخیص : امتیاز ۱

 .دهد  می

 .تواند هیچ یک از اشیاء نامبرده شده را تشخیص دهد نمی کودک: امتیاز ۰
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 کند  را درک میمعنی کلمات نهی کننده 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب 2اردک و  2 نشسته

 

 : کودک را در روال یا قاعده یک بازی مانند یکی از موارد زیر وارد کنید

کند و ببینید آیا   یک اردک را به کودک دهید و دیگری را خود بردارید، به کودک نشان دهید که اردک چگونه به جلو و عقب شنا می

وقتی کودک آماده حرکت دادن اردک . به اردکها برای شنا کردن به عقب و جلو نوبت دهید. کند  شروع به بازی می کودک با اردک

 .اگر کودک واکنش نشان نداد، بگویید نکن.دهد  مکث کنید تا ببینید آیا کودک واکنش نشان می! نوبت من است! شد، بگویید صبر کن

ای آنها را  مکعبها را دوباره رویهم بچینید و اجازه دهید که کودک با ضربه. آنها را پایین بریزیدای  ها را رویهم بچینید و با ضربه مکعب

اگر . ها را دوباره رویهم بچینید مکعب. اگر الزم بود، برای ضربه زدن و ریختن مکعبها به پایین به کودک راهنمایی کنید. پایین بریزد

 .دهد  مکث کنید تا ببینید آیا کودک پاسخ می! یا هنوز نه! ر کنکودک خواست به مکعبها دست بزند، بگویید صب

 .شود  کودک در پاسخ به کلمات نهی کننده در طول یک بازی، متوقف می : امتیاز ۱

 .شود نمی کودک در پاسخ به کلمات نهی کننده، متوقف: امتیاز ۰
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 صحيح ۳: می دهدتشخيص اشيا را مجموعه سواالت 

 زمان دفعات آزمون ارابز وضعيت

 ندارد 1 کتاب داستان،  یوان پالستیکی، قاشق، توپ کوصک و عروسک نشسته

 (سه صحیح) 19، (یک صحیح) 14 مجموعه سواالت

 

اشیاء را به ترتیبی که روی میز قرار داده . از کودک بخواهید که هر شی را تشخیص دهد. اشیاء را در یک خط جلوی کودک قرار دهید
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 : های زیر بیان کنید توانید در خواست خود را با بکاربردن هر یک از پرسش  شما می. ده اند، مورد پرسش قرار ندهیدش

 کتاب کجاست؟ 

 کتاب را به من نشان بده 

 کتاب را بردار 

 ؟(بگویید کتاب)و کتاب را بخواهید ( کف دست به باال باشد)دستتان را دراز کنید 

 .دهد، ثبت کنید  یء را که کودک به درستی تشخیص میدر فرم ثبت امتیازات، هر ش

تا از اشیاء را توسط اشاره به آن، لمس، نگاه واضح به آن، برداشتن یا دادن به شما تشخیص  6کودک به درستی حداقل : امتیاز ۱

 .دهد  می

 .دهد  یا کمتر از اشیاء نام برده را تشخیص می 4کودک : امتیاز ۰
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 کند  ای پيروی می لهاز دستورات يک مرح

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 عروسک یا خرس، قاشق، شانه و دستمال کاغذی نشسته
 

 : سپس آزمون را به صورت زیر ادامه دهید. عروسک یا خرس را روی میز و در دسترس کودک بنشانید

نی نی "یک جمله پیشنهادی برانگیزاننده کودک . غذا دهد قاشق را به دست کودک دهید و به او بگویید به عروسک یا خرس -الف

 .باشد  می "به خرس یا نی نی غذا بده"یا  "یا خرس گرسنه است

 .های عروسک یا خرس را شانه کند به کودک بگویید مو. به جای قاشق به کودک شانه را بدهید -ب

 .بینی عروسک یا خرس را پاک کندبه کودک بگویید . به جای شانه به کودک دستمال کاغذی را بدهید -ج

در چنین . کنند  کنند یا بینی خود را پاک می  های خود را شانه می دهند یا مو  گاهی کودکان در پاسخ به دستورات به خود غذا می
 توجه کودک را به سمت عروسک یا خرس جلب کنید ولی به هیچ قسمتی از عروسک یا. موردی، دستورات را دوباره تکرار کنید

 .خرس اشاره نکنید

 .دهد  دستور در رابطه با عروسک یا خرس به درستی پاسخ می 4کودک حداقل به : امتیاز ۱

کودک دستورات را فقط بر خودش به . دهد  دستور در رابطه با عروسک یا خرس به درستی پاسخ می 4کودک به کمتر از : امتیاز ۰
 .کند  درستی اعمال می
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 صحيح ۳: می دهد تشخيص را ويرمجموعه سواالت تصا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (1-4صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 (صحیح 3) 21و ( صحیح 1) 17 مجموعه سواالت

 

شی توجه کودک را به تصاویر سواالت آموز. از کتاب تصاویر را باز کنید و روی میز درست در جلوی کودک قرار دهید 1صفحه 
اگر کودک برای تشخیص یکی از تصاویر سواالت آموزشی . از کودک بخواهید که به تصاویر بچه و سگ اشاره کند. معطوف کنید

کتاب را مطرح  4-۵توانید ضمن اشاره به تصاویر آموزشی نام آنها را بر زبان آورید؛ سپس سواالت آزمون در صفحات   تالش نکرد، می
 : فتن توانید با گ  شما می. کنید

 .، از کودک بخواهید که تصاویر را تشخیص دهد”اشاره کن --------به “یا ” .را نشان بده ------------به من “

 سواالت آموزشی

 (ها)سگ           بچه

 سواالت آزمون
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 کیک

 ماهی

 توپ

 کفش

 تخت خواب

 کتاب

 ماشین

 بچه گربه

 شیشه شیر

 بادکنک

 قاشق 

 سیب

 .دهد، ثبت نمایید  در فرم ثبت امتیازات، هر شی ء را که کودک به درستی تشخیص می

با اشاره کردن به آن، لمس کردن یا  کودک به درستی حداقل سه مورد از تصاویر آزمون را: امتیاز ۱
 .دهد  نگاه واضح به آن تشخیص می

 .دهد  مورد یا کمتر از موارد نامبرده شده را تشخیص می 4کودک به درستی : امتیاز ۰
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 دهد  میلباس را تشخيص  ۳

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد نشسته

 

به من ": پاسخ کودک را با گفتن این جمالت برانگیزانید. هایی را که در زیر فهرست شده اند، تشخیص دهد از کودک بخواهید لباس

 ."ت اشاره کن(یا پرستار)مادر / من/خودت  ...............به  "یا  "ت را نشان بده(یا پرستار)مادر /من/خودت.................

 شلوار کوتاه شورت،  -هه  کفش -الف

 کاله -و   بلوز -ب

 (سنجاق سر، کلیپس یا کش سر)گل سر  –ز  شلوار -ج

   جوراب -د

ست از کودک بخواهید الزم نی. دهد  مورد از لباسها را تشخیص می 6کودک به درستی با اشاره کردن، لمس، نگاه واضح، حداقل : امتیاز ۱

ش پوشیده (یا پرستار)که همه لباسهایی را که در باال فهرست شده اند تشخیص دهد، بلکه فقط مواردی را که او، شما یا مادر 

 .اید کافی است

 .دهد  مورد یا کمتر از موارد فوق را تشخیص می 4کودک به درستی : امتیاز ۰
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 صحيح ۱  :می دهد تشخيص را عاليتمجموعه سواالت تصاوير مربوط به هر ف

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (2-9صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 (صحیح 4) 29و ( صحیح 3) 22، (صحیح 1) 23 مجموعه سواالت

 

: ده از جمالت زیر برانگیزانیدپاسخ کودک را با استفا. های زیر را تشخیص دهد از کودک بخواهید که کار. کتاب را باز کنید 3-۳صفحات 
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 ”اشاره کن ...............به “یا ” را به من نشان بده“

 .بیان افعال به صورت مصدری باشد و زمان خاصی از فعل صرف نشود: قابل توجه آزمونگران

 ۸-۹صفحات  ۶-۷صفحات 

 مسواک زدن -هه  آب بازی کردن – شنا کردن -الف

 کتاب خواندن -و سوار شدن–ب 

 شستن -ز خوابیدن –ج 

 دویدن -ح  خوردن –د 

 .دهد، عالمت بزنید  در فرم ثبت امتیازات، هر مورد را که کودک به درستی تشخیص می

 . دهد  کودک با اشاره کردن، لمس و یا نگاه واضح حداقل یک مورد از تصاویر را به درستی تشخیص می: امتیاز ۱

 .صاویر نامبرده شده را تشخیص دهدتواند هیچ یک از ت نمی کودک: امتیاز ۰
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 دهد  عضو بدن را تشخيص می ۵

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 عروسک نشسته

 

اگر کودک ترجیح . برید، اشاره کند  به کودک بگویید به هر عضو از بدن عروسک که شما نام می. عروسک را در دسترس کودک قرار دهید

 : توانید هر یک از جمالت زیر را بکار ببرید  بدن خود را تشخیص دهد، شما می اء تواند اعض  دهد، می

 های عروسک را به من نشان بده مو 

 های عروسک کو؟ مو 

 موها؟ 

 به موهایت اشاره کن. 

 به موهایت دست بزن. 

 .همین روش را برای چشمها، بینی ، دهان، گوشها، پاها، دستها، سر و شکم به کار ببرید

 .کند  عضو بدن اشاره می ۵کودک به درستی به حداقل : زامتیا ۱

 .کند  یا کمتر از اعضاء بدن اشاره می 0کودک به درستی به : امتیاز ۰
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 کند  ای پيروی می مرحله دواز دستورات 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شی ء مورد عالقه 3 نشسته

 

اشیاء را نزدیک کودک قراردهید، اما روی . داده یا نشان داده که مورد عالقه اش است، انتخاب کنید شیء را که کودک قبالً تشخیص 6

 : های زیر را انجام دهد به کودک بگویید کار. میز آزمون نگذارید

 .را بردار و روی میز بگذار( شی ء........... ) لطفاً -الف

 را بردار و به من بده( شیء............ ) -ب
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 .دهد ای را بصورت کامل انجام می مرحله 4کودک به درستی حداقل یکی از دستورات : تیازام ۱

کودک دستورات . گذارد نمی گیرد ولی روی میز  مثالً شیء را می. دهد  ای را انجام می مرحله 4کودک فقط قسمت اول دستورات : امتیاز ۰

 .دهد  را با استفاده از شیء که نام برده نشده است، انجام می
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 صحيح ۳: می دهد تشخيص را مجموعه سواالت تصاوير مربوط به هر فعاليت

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (2-9صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 (صحیح 4) 29و ( صحیح 3) 22، (صحیح 1) 23 مجموعه سواالت

 

 : پاسخ کودک را با استفاده از جمالت زیر برانگیزانید. های زیر را تشخیص دهد راز کودک بخواهید که کا. کتاب را باز کنید 3-۳صفحات 

 ”اشاره کن ...................  به“ یا ” را به من نشان بده................ “

 ۸-۹صفحات  ۶-۷صفحات 

 مسواک زدن -هه شنا کردن -الف

 کتاب خواندن -و سوار شدن-ب

 شستن -ز خوابیدن –ج 

 دویدن -ح  دنخور –د 

 .دهد، عالمت بزنید  در فرم ثبت امتیازات، هر مورد را که کودک به درستی تشخیص می

 . دهد  کودک با اشاره کردن، لمس و یا نگاه واضح حداقل سه مورد از تصاویر را به درستی تشخیص می: امتیاز ۱

 .دده  مورد یا کمتر از تصاویر را به درستی تشخیص می 4کودک : امتیاز ۰
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 کند  کاربرد اشياء را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (79صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

از کودک بخواهید که اشیاء زیر را . و درست جلوی کودک روی میز قرار دهید( ۳۹صفحه )را باز کنید  4۳کتاب مشوق برای سوال 
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 :  پاسخ کودک را با جمالت زیر برانگیزانید. ، تشخیص دهدشود  براساس کارهایی که برایشان تعریف می

 ”........................اشاره کن به “یا ” ...............به من نشان بده “

 کنی؟  با چی نقاشی می -د     شی؟  چی را سوار می -الف

 پوشی؟  چی را می -هه       پزی؟  با چی غذا می -ب 

 با چی آب میخوری؟ -و (بُریدن یا بُرش دادن استمنظور )بُری؟   با چی می -ج

 .دهد، عالمت بزنید  در فرم ثبت امتیازات، هر تصویری را که کودک به درستی تشخیص می

 . دهد  کودک با اشاره کردن، لمس و یا نگاه واضح حداقل سه تصویر را به درستی تشخیص می: امتیاز ۱

 .دهد  را به درستی تشخیص میمورد یا کمتر از تصاویر  4کودک : امتیاز ۰
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 کند  را درک می نسبی / کامل روابط 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (81صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

از کودک بخواهید به مواردی که در . و درست جلوی کودک روی میز قرار دهید( ۸1صفحه )باز کنید  4۸کتاب مشوق را برای سوال 

 : پاسخ کودک را با جمالت زیر برانگیزانید. ر نشان داده شده است، اشاره کندتصوی

 ”اشاره کن..................  به“یا ” را به من نشان بده..................... “ 

 در ماشین -الف

 سگ( دماغ)بینی  -ب

 دم سگ -ج

 های ماشین چرخ -د

 .کند  برید، اشاره می  مورد از اشیایی که نام می 6داقل به کودک به درستی با اشاره کردن یا لمس، ح: امتیاز ۱

کودک کل تصویر را به جای قسمت نام برده شده، . دهد  مورد یا کمتر از اشیاء نامبرده شده را تشخیص می 4کودک به درستی : امتیاز ۰

 .دهد  تشخیص می
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 صحيح ۵: می دهد تشخيص را مجموعه سواالت تصاوير مربوط به هر فعاليت

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (2-9صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 (صحیح 4) 29و ( صحیح 3) 22، (صحیح 1) 23 مجموعه سواالت

 

ر پاسخ کودک را با استفاده از جمالت زی. های زیر را تشخیص دهد از کودک بخواهید که فعالیت. کتاب تصاویر را باز کنید 3-۳صفحات 
 ”اشاره کن.................. به “یا ” را به من نشان بده ....................“: برانگیزانید
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 ۸-۹صفحات  ۶-۷صفحات 

 مسواک زدن -هه شنا کردن -الف

 کتاب خواندن -و سوار شدن-ب

 شستن -ز خوابیدن -ج

 دویدن -ح خوردن -د

 .دهد، عالمت بزنید  تشخیص می در فرم ثبت امتیازات، هر مورد را که کودک به درستی

 . دهد  کودک با اشاره کردن، لمس و یا نگاه واضح حداقل پنج مورد از تصاویر را به درستی تشخیص می: امتیاز ۱

 .مورد یا کمتر از تصاویر را به درستی تشخیص دهد 0کودک : امتیاز ۰
  



 

171 

 

31 

 (من+ سره مالکيتت، ک+ به او، به من، تو، کسره مالکيت)کند   ضماير را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 قاشق پالستیکی3 یوان پالستیکی و  3خرس،  نشسته یا نشستن جم ی
 

واهیم غذا بخوریم میخبه کودک بگویید مثالً . ها و قاشقها را همگی جلوی کودک قرار دهید لیوان. خرس را بین کودک و خودتان بنشانید
وظیفه کودک را با . شما باید خرس را به عنوان آقاخرسه معرفی کنید. د که در چیدن وسایل سفره به شما کمک کندو از کودک بخواهی

سپس با  "تو یک لیوان بردار. به من کمک کن که سفره را بیندازیم. این آقاخرسه است ": گفتن این جمالت به او معرفی کنید
 : دستورات زیر پیش بروید

 (یک لیوان به اون بده )ده یکی به اون ب -الف 

 حاال یک لیوان به من بده -ب

 .را به من نشان بده (ت+ کسره )ت لیوان -ج

 کجاست؟ (من+ کسره)لیوان من  -د

 .تو یک قاشق بردار -هه 

 .من بده حاال یک قاشق به -و

 .یک قاشق به اون بده -ز

 کجاست؟ (من+ کسره )من  قاشق -ح

 .شان بدهرا به من ن (ت+ کسره )قاشقت  -ت

واهید به او میخخاصی، تکان دادن سر یا نگاه به سمت فردی که (حرکات بیانگر)های  دهید، از ژست  هنگامی که به کودک دستورات را می
بعد از اینکه تمام دستورات داده شد، قبل از اینکه بگویید غذا خوردن . ، استفاده نکنید(خودتان، خرس یا کودک)قاشق و لیوان را بدهد 

 .ام شد و همه چیز را جمع کنید، مدت کوتاهی را به عنوان بازی با کودک بگذرانیدتم

 .در فرم ثبت امتیازات، ضمایری را که کودک درک کرده است، عالمت بزنید

 .فهمد  ضمیر مختلف را می 6دهد که حداقل  کند و نشان می  کودک به درستی دستورات را اجرا می: امتیاز ۱

 .کند  میر یا کمتر را درک میض 4کودک : امتیاز ۰
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 کند  ها را درک می اندازه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (83صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

از کودک بخواهید که به تصویری که . و درست در جلوی کودک روی میز قرار دهید( ۸6صفحه ) را باز کنید  61کتاب مشوق برای سوال 
 : پاسخ کودک را با گفتن جمالت زیر برانگیزانید. برید، اشاره کند  شما نام می

 .کفش کوچک را به من نشان بده -کفش بزرگ را به من نشان بده (. ها اشاره کنید به کفش)به کفشها نگاه کن  -الف

 .بزرگ اشاره کن کن به کامیون به کامیون کوچک اشاره  (.ها اشاره کنید به کامیون)تا کامیون داریم  ۱در اینجا  -ب

 کدومشون کوچک است؟ کدومشون بزرگ است؟(. ها اشاره کنید به سگ)تا سگ  ۱! نگاه کن -ج

 .کند، عالمت بزنید  در فرم ثبت امتیازات، شیء یا اشیایی را که کودک به درستی انتخاب می

 .دهد  جفت تصویر تشخیص می 4حداقل  را در( هر دو)کودک به درستی با اشاره کردن یا لمس، اشیاء بزرگ و کوچک : امتیاز ۱

 .دهد  تصویر تشخیص می 4کودک به درستی اشیاء را در کمتر از : امتیاز ۰
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 صحيح 2 : می کند درکرا مجموعه سواالت حروف اضافه 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1  یوان دسته دار، بند کفش، مک ب حفره دار نشسته

 (صحیح 2) 22و ( صحیح 2) 32 التمجموعه سوا

 

های زیر را انجام  از کودک بخواهید که کار. لیوان را به صورت وارونه قرار دهید. همه ابزارها را روی میز ، در دسترس کودک قرار دهید

 : دهد

 مکعب را روی لیوان بگذار -الف 

 بند کفش را از توی مکعب رد کن -ب 

 بند کفش را دور لیوان بگذار -ج 



 

173 

 

 .(هر مکانی بجز کنار دسته لیوان مورد قبول است . )مکعب را جلوی لیوان بگذار -د 

مکعب را نزدیک بند کفش در طرف دورتر از لیوان قرار . متر فاصله روی میز قرار دهید سانتی 14با  تقریباًلیوان دسته دار و بند کفش را 

 : سپس از کودک بخواهید که کار زیر را انجام دهد. دهید

 

 

  "مکعب را بین لیوان و بند کفش بگذار" -هه 

 : سپس از کودک بخواهید که کار زیر را انجام دهد. های کودک قرار دهید یک لیوان و یک مکعب را در دست

 "بعد از اینکه لیوان را روی میز گذاشتی، مکعب را توی لیوان بگذار " -و 

 .رده است، عالمت بزنیددر فرم ثبت امتیازات، مفاهیمی را که کودک درک ک

 .دهد  مورد از دستورات فوق را به درستی انجام می 4کودک حداقل : امتیاز ۱

 .دهد  مورد دستورات فوق را به درستی انجام می 4کودک کمتر از : امتیاز ۰
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 کند  مفهوم مالکيت را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (84-89صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

از کودک بخواهید که به تصویری که شما نام . الف را باز کنید و درست در جلوی کودک روی میز قرار دهید 66کتاب مشوق برای سوال 

 : پاسخ کودک را با گفتن جمالت زیر برانگیزانید. برید، اشاره کند  می

 ”اشاره کن....... .............. به“ یا ” را به من نشان بده.................... “

 ماشین پسر -الف 

 (ب 66مورد ) خرس نی نی -ب 
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 (ج 66مورد ) توپ گربه -ج 

 .دهد، عالمت بزنید   در فرم ثبت امتیازات، تصاویر یا تصاویری را که کودک به درستی تشخیص می

 .دهد  شی ء را در تصاویر تشخیص می 4کودک با اشاره کردن و یا لمس به درستی حداقل  : امتیاز ۱

به جای شیء ( مثالً پسر و ماشین)کودک به کل تصویر . دهد  شیء یا کمتر را در تصاویر تشخیص می 4کودک به درستی : امتیاز ۰

 .کند  اشاره می  (مثالً ماشین)خاصی که نام برده شده که در مالکیت است 
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 کند  های استمراری را درک می فعل

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (91-93صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

از کودک بخواهید که به تصویری که شما نام . الف را باز کنید و درست در جلوی کودک روی میز قرار دهید 60کتاب مشوق برای سوال 

 : پاسخ کودک را با گفتن جمالت زیر برانگیزانید. برید، اشاره کند  می

 "گویم اشاره کن  به چیزی که من می "یا  "بده گویم را نشان  هر چیزی که من می"

 .دارد دندانهایش را مسواک میز ند دختر-الف

 (ب 60مورد ) کنند  ها دارند شنا می بچه-ب

 .دهد  کودک به درستی توسط اشاره یا لمس هر دو تصویر را تشخیص می: امتیاز ۱

 .دهد نمی شخیصدهد یا هیچ تصویری را ت  کودک یک تصویر را تشخیص می: امتیاز ۰
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 شناسد  رنگها را می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (94صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

از کودک بخواهید که به رنگهایی که شما نام . را باز کنید و درست در جلوی کودک روی میز قرار دهید 6۵کتاب مشوق برای سوال 

 .ا گفتن جمالت زیر برانگیزانیدبرید، اشاره کند، پاسخ کودک را ب  می

 ”اشاره کن.................... را به من نشان بده یا به . ....................... ها نگاه کن به مداد رنگی“

 بنفش -د    قرمز -الف 

 سبز -هه   قهوه ای -ب 
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 سفید -و    زرد -ج 

 .کند، عالمت بزنید  در فرم ثبت امتیازات، رنگهایی را که کودک به درستی انتخاب می

 .دهد  های نام برده شده را تشخیص می مورد از رنگ 0کودک به درستی با اشاره کردن یا لمس حداقل : امتیاز ۱

 .دهد  های نام برده شده را تشخیص می مورد یا کمتر از رنگ 6کودک به درستی : امتیاز ۰
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 کند  مفهوم يک را درک می

 مانز دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (97صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

برید،   از کودک بخواهید به تصویری که نام می. باز کنید و آن را درست در جلوی کودک روی میز قرار دهید 63کتاب مشوق برای سوال 

 : پاسخ کودک را با گفتن جمالت زیر برانگیزانید. اشاره نماید

. هایشان نگاه کن ها و بادکنک به بچه "یا  "ای را نشان بده که یک بادکنک دارد به من بچه. رندها بادکنکهایی را در دست دا این بچه "

 ".ای اشاره کن که یک بادکنک دارد به بچه

 .دهد  کودک تصویر درست را تشخیص می: امتیاز ۱

 .دهد نمی کودک تصویر درست را تشخیص: امتیاز ۰
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 (آنها، او)کند   ضماير را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار ضعيتو

 ندارد 1 (99-113صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

از کودک بخواهید که به تصاویری که شما نام . الف را باز کنید و درست جلوی کودک روی میز قرار دهید 6۳کتاب مشوق برای سوال 

 : پاسخ کودک را با جمالت زیر برانگیزانید. برید، اشاره کند  می

 ”اشاره کن.........................  به“یا ” را به من نشان بده.............. ........“

 .کنند  آنها بازی می -الف

 (ب 6۳مورد ) روی پله است( دختر)  او -ب

 (ج 6۳مورد ) توی استخر است( پسر)او  -ج 

 .بزنید دهد، عالمت  را که کودک به درستی تشخیص می( تصاویری)در فرم ثبت امتیازات، تصویر 

 .دهد  تصویر را به درستی تشخیص می 4کودک با اشاره کردن یا لمس حداقل : امتیاز ۱

 .دهد  تصویر را به درستی تشخیص می 4کودک کمتر از : امتیاز ۰
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 (مال او)کند   ضماير را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (114صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

از کودک بخواهید که به تصاویری که شما نام . را باز کنید و درست جلوی کودک روی میز قرار دهید 6۸ق برای سوال کتاب مشو

 : پاسخ کودک را با گفتن جمالت زیر برانگیزانید. برید، اشاره کند  می

 "(کودک دختر و پسر مربوطه اشاره کنید 4به ) ها نگاه کن به این بچه"
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های دختر را نشان  های پسر را نشان بده، کفش کفش. کفشهایشان را پوشیده اند تا بروند بیرون و بازی کنند آنها(: باال چپ) -الف 

 .بده

 .کت پسر را به من نشان بده. کت دختر را به من نشان بده. ها کت هایشان را پوشیده اند این بچه(: باال راست) -ب 

 .کاله دختر را به من نشان بده. کاله پسر را به من نشان بده. ه بر سر گذاشته اندآنها کال. ها نگاه کن به این بچه(: پایین چپ) -ج 

 .های پسر اشاره کن  به مکعب. های دختر اشاره کن  به مکعب. کنند  ها بازی می ها با مکعب این بچه( پایین راست) -د 

 .هیددهد، نشان د  در فرم ثبت امتیازات، ضمایری را که کودک به درستی تشخیص می

در حداقل ( های دختر های پسر و کفش مثل کفش)را ( دختر و پسر)کودک به درستی با اشاره یا لمس اشیاء مربوط به ضمایر او : امتیاز ۱

 .دهد  تصویر تشخیص می 0تصویر از  6

 .دهد  تصویر یا کمتر تشخیص می 4را در ( دختر و پسر)کودک به درستی ضمایر او : امتیاز ۰
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39 

 کند  را درک می" جمع"مفهوم 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (117صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

از کودک بخواهید که به تصاویری که شما نام . را باز کنید و درست جلوی کودک بر روی میز قرار دهید 6۹کتاب مشوق برای سوال 

 : برانگیزانید پاسخ کودک را با گفتن جمالت زیر. برید، اشاره کند  می

 ”اشاره کن...................  به“یا “  را به من نشان بده.................. “

 .پسر بادکنکش را نگه داشته است -الف 

 .دختر بادکنکش را نگه داشته است -ب 

 .پسر بادکنکهایش را نگه داشته است -ج 

 .دختر بادکنکهایش را نگه داشته است -د 

 .دهد  تصویر را تشخیص می 0درستی با اشاره یا لمس، هر  کودک به : امتیاز ۱

 .دهد  تصویر یا کمتر را به درستی تشخیص می 6کودک : امتیاز ۰
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 کند  مفهوم بيشتر را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (119-111صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

برید،   از کودک بخواهید به تصویری که نام می. درست جلوی کودک روی میز قرار دهید الف را باز کنید و 04کتاب مشوق برای سوال 
 : پاسخ کودک را با سواالت زیر برانگیزانید. اشاره کند

 سیب بیشتری چیده است؟( چه کسی) کی-الف

 (ب 04سوال ) های بیشتری دارد؟  مکعب( چه کسی) کی-ب
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 .دهد  هر دو تصویر را تشخیص میکودک به درستی با اشاره یا لمس : امتیاز ۱

 (.دهد نمی یا هیچکدام را تشخیص)دهد   کودک فقط یک تصویر را به درستی تشخیص می: امتیاز ۰
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 کند  مفهوم بيشترين را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (113-114صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

از کودک بخواهید به تصویری که شما نام . کنید و درست جلوی کودک روی میز قرار دهیدالف را باز  01کتاب مشوق برای سوال 
 : پاسخ کودک را با سواالت زیر برانگیزانید. برید، اشاره کند  می

 بیشترین آب نبات را دارد؟( چه کسی) کی-الف

 (ب 01سوال )  کدام سگ بیشترین خال را دارد؟ -ب 

 .دهد  شاره یا لمس هر دو تصویر را تشخیص میکودک به درستی با ا : امتیاز ۱

 (.دهد نمی یا هیچکدام را تشخیص)دهد   کودک تنها یک تصویر را به درستی تشخیص می: امتیاز ۰
  



 

181 
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 صحيح ۴: می کند درک را مجموعه سواالت حروف اضافه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ه دار یوان دسته دار، بند کفش، مک ب حفر نشسته

 (صحیح 2) 22، (صحیح 2) 32 مجموعه سواالت

 

های زیر را انجام  از کودک بخواهید که کار. لیوان را به صورت وارونه قرار دهید. در دسترس کودک قرار دهید همه ابزارها را روی میز ، 
 : دهد

  مکعب را روی لیوان بگذار -الف 

  بند کفش را از توی مکعب رد کن -ب 

 بند کفش را دورتا دور لیوان بگذار -ج 

 مکعب را جلوی لیوان بگذار -د 

سپس . مکعب را نزدیک بند کفش در طرف دورتر از لیوان قرار دهید. متر فاصله روی میز قرار دهید سانتی 14با  تقریباًلیوان و بند کفش را 
 : از کودک بخواهید که کار زیر را انجام دهد

 .وان و بند کفش بگذارمکعب را بین لی -هه 

 : سپس از کودک بخواهید که کار زیر را انجام دهد. های کودک قرار دهید یک لیوان و یک مکعب را در دست

 .بعد از اینکه لیوان را روی میز گذاشتی، مکعب را توی لیوان بگذار -و 

 .در فرم ثبت امتیازات، مفاهیمی را که کودک درک کرده است، عالمت بزنید

 .دهد  های فوق را به درستی انجام می مورد از دستور 0کودک حداقل : ازامتی ۱

 .دهد  های فوق را به درستی انجام می مورد یا کمتر از دستور 6کودک : امتیاز ۰
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 کند  در جمالت درک مفاهيم منفی را می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (117-121صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

برید،   از کودک بخواهید به تصویری که نام می. الف را باز کنید و درست جلوی کودک روی میز قرار دهید 06اب مشوق برای سوال کت

 : پاسخ کودک را با گفتن سواالت زیر بر انگیزانید. اشاره کند

 آبی نپوشیده است؟( شورت)کدام کودک پوشک  -الف 

 (ب 06ورد م) کند؟ کدام مرغ به باال نگاه نمی -ب 

 (ج 06مورد )کدام بچه چشمهایش را بازنکرده است؟  -ج 

 .دهد، عالمت بزنید  را که کودک به درستی تشخیص می( تصاویری)در فرم ثبت امتیازات، تصویر 

 .دهد  تصویر را به درستی تشخیص می 6کودک با اشاره یا لمس هر : امتیاز ۱

 .دهد  تشخیص می تصویر یا کمتر را به درستی 4کودک : امتیاز ۰
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 کند  مفهوم گذشته را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (123-124صفحا  )کتاب مشوق  نشسته

 

برید،   از کودک بخواهید به تصویری که نام می.  الف را باز کنید و درست جلوی کودک روی میز قرار دهید 00کتاب مشوق برای سوال 

 : خ کودک را با گفتن جمالت زیر برانگیزانیدپاس. اشاره کند

 ”اشاره کن.................  به“یا ” را به من نشان بده................. “

 .پسر سگش را شست -الف 

 (ب 00مورد )پسر شیرش را خورد  -ب 

 .دهد  کودک با اشاره یا لمس، هر دو تصویر را به درستی تشخیص می: امتیاز ۱

 .دهد  نها یک تصویر را به درستی تشخیص میکودک ت:امتیاز ۰

 

24 

 کند  مفاهيم سبکی و سنگينی را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (127-131صفحا  )کتاب مشوق  نشسته

 

 : یدبه تصویر اشاره کنید و بگوی. الف را باز کنید و درست جلوی کودک روی میز قرار دهید 0۵کتاب مشوق برای سوال 

 .به آن که سنگین است، اشاره کن. به سنگ و برگ نگاه کن -الف 

 (ب 0۵مورد ) کدام سبک است؟. و بادکنک نگاه کن (بسکتبال) به توپ -ب 

 (ج 0۵مورد . )به آن که سبک است، اشاره کن. اینجا یک کتاب و یک ورق کاغذ هست -ج 

 .دهد، عالمت بزنید  درستی تشخیص میرا که کودک به ( تصاویری)در فرم ثبت امتیازات، تصویر 
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 .دهد  تصویر تشخیص می 6کودک با اشاره یا لمس، اشیاء را به درستی در هر : امتیاز ۱

 .دهد  تصویر یا کمتر به درستی تشخیص می 4کودک اشیاء را در : امتیاز ۰
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 کند  مفهوم کمترين را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (133-134صفحه )مشوق  کتاب نشسته

 

برید،   از کودک بخواهید که به تصویری که نام می. الف باز کنید و درست جلوی کودک روی میز قرار دهید 03کتاب مشوق را برای سوال 

 : پاسخ کودک را با سئواالت زیر برانگیزانید. اشاره کند

 چه کسی کمترین مکعب را دارد -الف 

 (ب 03مورد )  بادکنکها را دارد؟چه کسی کمترین  -ب 

 .دهد  کودک با اشاره یا لمس هر دو تصویر را به درستی تشخیص می : امتیاز ۱

 (.دهد نمی یا هیچکدام را تشخیص)دهد   کودک تنها یک تصویر را به درستی تشخیص می: امتیاز ۰
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 دهد  مفهوم کمتر را تشخيص می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (137-139صفحه)کتاب مشوق  ستهنش

 

از کودک بخواهید به تصویری که شما نام . الف باز کنید و درست جلوی کودک روی میز قرار دهید 0۳کتاب مشوق را برای سوال 

 : پاسخ کودک را با سواالت زیر برانگیزانید. برید، اشاره کند  می

 بستنی اش کمتر است؟( چه کسی) یک کدام -الف

 (ب 0۳مورد ) ؟(در کدامیک چوب کمتری به کار رفته)کدام یک چوبش کمتر است  -ب 

 .دهد  کودک با اشاره یا لمس، هر دو تصویر را به درستی تشخیص می: امتیاز ۱

 (.دهد نمی یا هیچکدام از تصاویر را تشخیص)دهد   کودک تنها یک تصویر را به درستی تشخیص می: امتیاز ۰
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 کند  ا درک میمفاهيم توصيفی ر

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (121صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

برید،   از کودک بخواهید به تصاویری که نام می. را باز کنید و آن را درست جلوی کودک روی میز قرار دهید 0۸کتاب مشوق برای سوال 

 : یدپاسخ کودک را با گفتن جمالت زیر برانگیزان. اشاره کند

 ”اشاره کن.............. به حیواناتی با “یا “  هستند...............  به من همه حیواناتی را نشان بده که“

 (فقط قورباغه: پاسخ صحیح)    خالدار و نشسته -الف 

 (فقط خرگوش: پاسخ صحیح)  کرده اند( پنهان)دمشان را قایم  -ب 

 (سنجاب، موش، خرگوش: های صحیح  پاسخ)   پوشیده از مو است -ج 
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 (قورباغه، خرگوش: های صحیح  پاسخ)  جهد  های دراز دارد و می پا -د 

 .دهد  توصیف باال به درستی تشخیص می 0حیوان صحیح را برای هر یک از  1حداقل ( با اشاره یا لمس یا نام بردن)کودک  : امتیاز ۱

دهد؛ یا در جوابهایش، یک پاسخ اشتباه برای یک توصیف یا بیشتر   شتباه میکودک به یکی یا بیشتر از توصیفات باال پاسخ ا: امتیاز ۰

 .(گردد  ها منجر به کسب امتیاز صفر می وجود حتی یک پاسخ اشتباه در هر یک از گزینه: توضیح. )وجود دارد
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 کند  مفهوم دسته بندی اشياء را درک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (123-124صفحا  )ق کتاب مشو نشسته

 

از کودک بخواهید به تمام اشیاء براساس . الف باز کنید و درست جلوی کودک روی میز قرار دهید 0۹کتاب مشوق را برای سوال 

 : های زیر اشاره کند  دسته

اینجا یک گربه، یک پرتقال، یک . نگاه کن، اینجا یک شلوار کوتاه، یک اسب و یک بلوز است: به هر تصویر اشاره کنید و بگویید -الف 

ه یو؟ کدام م(یا کدامیک حیوانات اهلی هستند)دهند   ها به کدامیک از اینها غذا می آدم. توت فرنگی، یک سگ و یک پیراهن است

 پوشی؟  هستند؟ کدام را می

بازی، یک توپ و یک صندلی من یک بستنی قیفی، یک تختخواب، یک اسباب . نگاه کن: به هر تصویر اشاره کنید و بگویید -ب 

. وسایل خانه را به من نشان بده. چیزهایی که خوردنی است را به من نشان بده. اینجا یک خرس، چند سیب و یک کیک است. بینم  می

 ( ب0۹مورد ) ها را به من نشان بده اسباب بازی

 .نیددهد، عالمت بز  در فرم ثبت امتیازات، دسته هایی را کودک به درستی تشخیص می

گیرند را به درستی تشخیص   گانه فوق قرار می 3های   تمام مواردی که در هریک از دسته( با اشاره، لمس یا نام بردن)کودک : امتیاز ۱

 (.بدون اینکه موارد غیر مرتبط را در آنها قرار دهد) دهد   می

تواند تمام مواردی را که در یک دسته قرار  نمی کودک. دهد  یکودک موارد غیر مرتبط را همراه موارد مرتبط در یک دسته قرار م: امتیاز ۰

 .گیرند، تشخیص دهد  می
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 بیانی خرده آزمون ارتباط                   
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 های حلقی نامشخص و مبهم صدا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد یا نیمه نشستهدر آغوش گرفته 

 

چنانچه این رفتار را . کند، باشید  که کودک بطور خودبخودی تولید می های مختلف غرغره کردن نرم حلقی شنیدن صدا حین آزمون، مراقب

 : های زیر سعی کنید که موجب تحریک تولید این صداها شوید  در حین مشاهدات اتفاقی مالحظه نکردید، با تکنیک

 ریدبگی او را در آغوشکنید،   در حالیکه با کودک صحبت می. 
 یا طول مدت ادای صدا، تغییر دهید( شدت)و بمی، بلندی  کیفیت صدای خود را با ایجاد تغییراتی در زیر. 
 وانید، به آرامی به پشت او بزنیدمیخکنید یا به نرمی برای او آواز   در حالیکه با کودک صحبت می. 

ی با فرد مراقب صحبت کنید، تا ببینید که آیا کودک صدایی در ممکن است الزم باشد که شما نگاه خود را از کودک برگیرید یا به آرام

 .آورد  می

های تولید شده از نظر زیر و بمی یا آهنگ صدا تغییر  همچنین اگر صدا. کند  های غرغره کردن نرم حلقی تولید می کودک صدا: امتیاز ۱

 .امتیاز بدهید 1کند،   می

 .کند  ریه میکودک گ. کند نمی کودک صدایی تولید: امتیاز ۰

 

2 

 لبخند اجتماعی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد یا نیمه نشستهدر آغوش گرفته 

 

ندد یا صداهایی میخبه عنوان مثال آیا کودک لبخند میز ند، . دهد  حین آزمون، توجه کنید تا ببینید کودک چگونه نسبت به توجه پاسخ می

 : های زیر سعی کنید که موجب تحریک تولید آن شوید  ر را در حین مشاهدات اتفاقی مالحظه نکردید، با تکنیکآورد؟ اگر این رفتا  در می
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 بگیریداو را در آغوش کنید،   در حالیکه با کودک صحبت می. 

 یا طول مدت ادای صدا، تغییر دهید( شدت)و بمی، بلندی  کیفیت صدای خود را با ایجاد تغییراتی در زیر. 
 وانید، به آرامی به پشت او بزنیدمیخکنید یا به نرمی برای او آواز   که برای کودک صحبت میدر حالی. 

ممکن است الزم باشد که شما نگاه خود را از کودک برگیرید یا به آرامی با فرد مراقب صحبت کنید، تا ببنید که آیا کودک صدایی در 

 . آورد  می

 .لبخند میز ندرد گوینده فکودک در پاسخ به توجه نمودن : امتیاز ۱

 .کند  کودک گریه می. دهد نمی کودک پاسخ: امتیاز ۰
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 صداسازی مطابق با حاالت خلقی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد یا نیمه نشستهدر آغوش گرفته 

 

 : آورد  های زیر در می و انعکاس حالتحین آزمون، به کودک گوش کنید تا تعیین کنید که آیا او صداهایی برای ابراز 

  های آزاد دیگر، یا در تعامالت اجتماعی  لذت در حین فعالیت با اسباب بازی، در حین بازی 
   از اینکه بازی او متوقف شده، اسباب بازیها برداشته شده، یا محدودیتی برای او ایجاد شده است( ولی بدون گریه کردن)ناخشنودی. 
  کند  مانی که کودک لمس کردن یک اسباب بازی کمی خارج از دسترس خود را، پیش بینی میاشتیاق، مانند ز. 
 کند  های را حل می آورد یا یک مسئل  رضایت، مانند زمانی که کودک یک اسباب بازی را به دست می. 

 .کند  کودک صداهایی که دست کم یک حالت خلقی او را منعکس کند، تولید می: امتیاز ۱

 .کند  کودک گریه می. کند نمی کودک صدایی تولید: امتیاز ۰
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 نامتمايز( نازال)های خيشومی  صدا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد یا نیمه نشستهدر آغوش گرفته 

 

را در حین مشاهدات اگر این صداها . کند، باشید  که کودک بطور خودبخودی تولید می 64های خیشومی حین آزمون، مراقب شنیدن صدا

 : های زیر سعی کنید که موجب تحریک تولید آنها شوید اتفاقی مالحظه نکردید، با تکنیک

 بگیریداو را در آغوش کنید،   در حالیکه با کودک صحبت می. 

 یا طول مدت ادای صدا، تغییر دهید( شدت)و بمی، بلندی  کیفیت صدای خود را با ایجاد تغییراتی در زیر. 

 وانید، به آرامی به پشت او بزنیدمیخکنید یا به نرمی برای او آواز   ه برای کودک صحبت میدر حالیک. 

                                                           
 .... و "نننن"،  "مممم "شوند؛ مانند  صداهایی که از بینی خارج می 64

تغییر در )صدا می دهند  گهایی هستند که تغییر آهن خیشومی غالباً جزو صداسازی صداهای. اطالق می شود که با عبور هوا از بینی به جای دهان تولید می شوندخیشومی به صداهایی  صداهای
 .، یا اینکه خیلی زیر هستند(زیر و بمی یا تون
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ممکن است الزم باشد که شما نگاه خود را از کودک برگیرید یا به آرامی با فرد مراقب صحبت کنید، تا ببینید که آیا کودک صدایی در 

 .آورد  می

 ....(. ممممم، نننن، )رد آو  های خیشومی در می کودک صدا: امتیاز ۱

 .کند  کودک گریه می. کند نمی کودک تولید صداهایی از بینی. کند نمی کودک تولید صدا: امتیاز ۰
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 يدنيا خندصداسازی اجتماعی 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد یا نیمه نشستهدر آغوش گرفته 

 

آورد؟   ندد یا صداهایی در میمیخبه عنوان مثال آیا کودک . دهد  ودک چگونه نسبت به توجه پاسخ میدر حین آزمون، توجه کنید تا ببینید ک

 : های زیر سعی کنید که موجب تحریک تولید آن شوید  اگر این رفتارها را در حین مشاهدات اتفاقی مالحظه نکردید، با تکنیک

 دبگیریاو را در آغوش کنید،   در حالیکه با کودک صحبت می. 

 یا طول مدت ادای صدا، تغییر دهید( شدت)و بمی، بلندی  کیفیت صدای خود را با ایجاد تغییراتی در زیر. 

 وانید، به آرامی به پشت او بزنیدمیخکنید یا به نرمی برای او آواز   در حالیکه برای کودک صحبت می. 

 .آورد  د مراقب صحبت کنید، تا ببینید که آیا کودک صدایی در میممکن است الزم باشد نگاه خود را از کودک برگیرید یا به آرامی با فر

 .نددمیخیا  کند  می( ریز خندیدن، بغبغو، جیغ )کودک در پاسخ به توجه نمودن فرد گوینده صدا سازی : امتیاز ۱

کودک بدون تولید صدا لبخند میز  .کند یا نق میز ند  کودک در پاسخ به توجه فرد گوینده گریه می. کند نمی کودک صدایی تولید: امتیاز ۰

 .ند
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  (، ِ، ُ، آ، او، ای) َ توليد دو حرف صدا دار

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد یا نیمه نشستهدر آغوش گرفته 

 

 .کند، باشید  در حین آزمون، مراقب شنیدن واکه هایی که کودک تولید می

 بلند،  "آ "های مبهم تولید شوند، نیست، بلکه منظور واکه مشخص مثل   ن صداسازیمنظور واکه هایی که ممکنست در حی

اگر چنین صداهایی را در حین مشاهدات اتفاقی . کند  است که کودک در حال صداسازی خود بخودی، تولید می 66"اِ "کوتاه، و  "آ " 

 : شویدهای زیر سعی کنید که موجب تحریک تولید آن  مالحظه نکردید، با تکنیک
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 بگیریداو را در آغوش کنید،   در حالیکه با کودک صحبت می. 

 یا طول مدت ادای صدا، تغییر دهید( شدت)و بمی، بلندی  کیفیت صدای خود را با ایجاد تغییراتی در زیر. 

 وانید، به آرامی به پشت او بزنیدمیخکنید یا به نرمی برای او آواز   در حالیکه برای کودک صحبت می. 

 .کند  کودک دست کم دو واکه مشخص و متفاوت را تولید می: یازامت ۱

 .کند  کودک با استفاده از یک واکه، صداسازی می. کند نمی کودک صداسازی: امتیاز ۰
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7 

 کند  جلب توجه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد نشسته با کمک
 

اگر چنین رفتاری را مشاهده نکردید، خیلی کوتاه . کند توجه کسی را جلب کند  یا کودک سعی میدر حین آزمون، توجه کنید تا ببینید آ

کند توجه شما را با   مشاهده کنید که آیا او سعی می( با نگاه از گوشه چشم)زیر چشمی . کودک را مشغول کنید و سپس کنار بروید

 .حرکت خاصی، جلب کند صداسازی، دراز کردن دست به طرف شما، گرفتن شما یا انجام

 .کند توجه شما یا دیگران را جلب کند  کودک سعی می: امتیاز ۱

 .کند نمی کودک برای جلب توجه تالشی: امتیاز ۰

 

8 

 توليد دو حرف بی صدا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شی ء مورد عالقه نشسته با کمک
 

اگر این صداها را در حین مشاهدات اتفاقی . کند، گوش دهید  بطور خودبخودی تولید میدر حین آزمون، به هم خوان هایی که کودک 

هم  -واکه -واکه یا هم خوان -های مختلف یا کلمات ساده حاوی هم خوان کنید، صدا  مالحظه نکردید، در حالیکه با کودک بازی می

 : به عنوان مثال. خوان را ادا کنید

 بوم -بوم -! با –با -با : در همان حال بگویید یک جغجغه را روی میز بکوبید و 
 قل -قل -قل! دا-دا -دا : به آرامی کودک را قلقلک دهید و در همان حال بگویید 

 نای -نای -نای: خرس عروسکی را باال و پایین بپرانید و در همان حال بگویید 

 .کودک دست کم دو هم خوان مشخص و متفاوت را ادا کند: امتیاز ۱

 ..(و -پ -ن -م -د -ب: مثل)

 .کودک فقط یک هم خوان را ادا کند یا اصالً صداسازی نکند: امتیاز ۰
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  (حرکات بيانگر)حرکات سر يا دست يا صورت استفاده از 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده
 

به . کند  ست و سر و صورت به منظور تالش برای برقراری ارتباط، استفاده میدر حین آزمون، توجه کنید تا ببینید آیا کودک از حرکات د

 : عنوان مثال

  واهد، دستش را به طرف آن دراز کندمیخکودک ممکن است برای نشان دادن اینکه شیشه شیرش را. 
  را نشان دهد "نه"کودک ممکن است با تکان دادن سر، پاسخ. 
 خواهد با آن بازی کند نمی ان دهد کهکودک ممکن است با پس زدن یک شئی، نش. 
 کند  کودک برای اینکه بغلش کنند دستش را دراز می. 

ممکن است همراه آن  .کند  کودک دست کم از یک حرکت سر یا دست یا صورت برای فهماندن خواسته اش استفاده می: امتیاز ۱

 .کند، کافی باشد  دک دارد ارتباط برقرار میصداسازی هم بکند، ولی حرکت مورد نظر باید برای نشان دادن اینکه کو

 .کند نمی کودک از حرکات سر یا دست یا صورت استفاده: امتیاز ۰

 

 

11 

 ترکيب ۱: حروف بی صدا و صدادارمجموعه سواالت ترکيب 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 (ترکیب 2)  13، (ترکیب 1) 11 مجموعه سواالت

 

اگر چنین صداهایی را در حین مشاهدات اتفاقی . کند، باشید  حین آزمون، مراقب شنیدن ترکیب واکه و هم خوان که کودک تولید می

 .را تکرار کنید گاگاگا، بابابا، دادادا، ماماماهای مختلفی مانند  کنید صدا  مالحظه نکردید، در حالیکه با کودک بازی می

اگر کودک بطور خودبخود چنین (. بابا یا دادا: مثل)کند   دست کم یک ترکیب تکراری هم خوان و واکه را تقلید میکودک : امتیاز ۱

 .گیرد  امتیاز تعلق می 1ترکیب تکراری از حروف هم خوان و واکه را ادا کرد نیز 

 .کند نمی کودک ترکیب هم خوان و واکه را تولید: امتیاز ۰
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 کند  مشارکت می  بازی در

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

 : مانند. کودک را به یک بازی آشنا مشغول کنید

   دالی موشه 
   دست دستی 
  قل دادن و گرفتن توپ 

 . این منظور استفاده کنید اگر کودک با این بازیها آشنا نیست، از والد یا فرد مراقب بپرسید با چه بازیهایی آشنا است و از آن بازیها برای

های شما را از روی صورتتان  مثالً در بازی دالی موشه کودک دست. کند  کودک فعاالنه دست کم در یک بازی مشارکت می: امتیاز ۱

 .کشد، یا در بازی دست دستی، زمانی که باید دست زدن را انجام دهد، تخمین میز ند  کنار می

 .کند نمی ی مشارکتکودک فعاالنه در باز: امتیاز ۰

 

12 

 ادای سخنان ناشمرده ولی شبيه حرف زدن

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

 .کند  حین آزمون، توجه کنید که آیا کودک تغییراتی در آهنگ صدای خود که تا حدودی شبیه حرف زدن است، ایجاد می 

این صداها الزاماً . کند  راتی در آهنگ صدای خود که تا حدودی شبیه حرف زدن است، ایجاد میکودک دست کم یک بار تغیی : امتیاز ۱

 .نباید کلمات معنی دار باشند 

کند دارای تغییرات در آهنگ صدا نیست یا تغییراتی که کودک در آهنگ صدای خود ایجاد   صداهایی که کودک تولید می: امتیاز ۰

 (چیزی شبیه به جیغ زدن. )کند شبیه حرف زدن نیست  می
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 ترکيب ۴: حروف بی صدا و صدادار مجموعه سواالت ترکيب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 مجموعه سواالت
 (ترکیب 2) 13، (ترکیب 1) 11

 

اگر چنین صداهایی را در حین مشاهدات اتفاقی . کند، باشید  حین آزمون، مراقب شنیدن ترکیب واکه و هم خوان که کودک تولید می

 .را تکرار کنید گاگاگا، بابابا، دادادا، ماماماهای مختلفی مانند  کنید صدا  مالحظه نکردید، در حالیکه با کودک بازی می

اگر کودک بطور (. و گاگا بابا، دادا، ماما: مثل)کند   ترکیب تکراری مختلف از هم خوان و واکه را تقلید می 0کودک دست کم : امتیاز ۱

 .گیرد  امتیاز تعلق می 1خودبخود دست کم چهار ترکیب تکراری از هم خوان و واکه را ادا کرد نیز 

 .کند  کودک تعداد سه یا کمتر ترکیب هم خوان و واکه را ادا می: امتیاز ۰

 

 

12 

 استفاده از شبه کلمه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 اردند مشي  نشده

 

معموالً بصورت ترکیب  "شبه کلمات ". برد  رسد کودک افراد، اشیاء یا اسباب بازیهایی را نام می  حین آزمون، مشاهد کنید که آیا به نظر می

 .کنند  خاص، تظاهر می  ثابتی از صداها برای نامیدن اشیاء

ه به واژگان کودکانه مانند به به، ددر، الال، جوجو، جیز، نانای اطالق شبه کلم. )کند  کودک دست کم یک شبه کلمه را ادا می: امتیاز ۱

 (60.شود  می

 .کند نمی ای را ادا کودک هیچ شبه کلمه: امتیاز ۰
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14 

 هدايت کردن توجه ديگران

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 مشي  نشده
 ندارد 1 شیء مورد عالقه

 

اگر این رفتار را در . کند  ر حین بازی توجه شما یا فرد مراقب را به سمت یک شیئ هدایت میحین آزمون، مشاهده کنید که آیا کودک د

یکی از . توانید با قراردادن اشیایی در دسترس کودک موجب تحریک بروز این رفتار شوید  حین مشاهدات اتفاقی مالحظه نکردید، شما می

کند یا یک شیئ دیگر را برای   کنید که آیا کودک به یک شیئی دیگر اشاره می مشاهده. اشیاء را بردارید و آن را به کودک نشان دهید

 .کند  نشان دادن به شما به سمتتان دراز می

 .کند  دهد یا به آن اشاره می  کودک دست کم یک شیئ را به شما یا فرد مراقب نشان می: امتیاز ۱

کند، که با یک در خواست گفتاری او را به   دهد یا به آن اشاره می  نشان می کودک تنها زمانی یک شیئ را به شما یا فرد مراقب: امتیاز ۰

 .این کار تشویق کرده باشید

12 

 تقليد کلمات

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد نشسته

 

ین مشاهدات اتفاقی مالحظه نکردید، با اگر این صداها را در ح. کند یا خیر  حین آزمون، گوش دهید که آیا کودک کلمات شما را تقلید می

شما . را بیان کنید، رفت، باال، توپ، مرسی و نی نی  ۱ماما، دادا، نیست، دَدَ، بده، بیایک تون صدای بازیگوشانه کلمات متعددی چون 

 .توانید از فرد مراقب بخواهید که کودک را برای تقلید کلماتی که با آن آشنا است، تشویق کند  می

تقلید کلمه باید بالفاصله بعد از بیان . کند، حتی اگر این تقلید فقط شامل واکه باشد  کودک دست کم یک کلمه را تقلید می: زامتیا ۱

 .کلمه توسط شما، ادا شود

 .کند نمی کودک کلمات را تقلید: امتیاز ۰
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 آغاز کردن تعامل در بازی

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مورد عالقهاشیاء  نشسته

 

توانیهد از یهک بهازی نمونهه رایهج مثهل دالهی موشهه بها یهک             مهی . کنهد   مشاهده کنید که آیا کودک تعامل با شما را برای بازی آغاز مهی 

 .تکه پارچه یا ملحفه برای ترغیب کودک به آغاز بازی استفاده کنید

بهه عنهوان مثهال کهودک بهرای آغهاز کهردن بهازی، ممکهن اسهت           . دبعد صبر کنید تا کودک بازی را با شهما یها فهرد مراقهب آغهاز کنه      

 : های زیر را انجام دهد کار

  لبخند زدن به شما و سپس پنهان شدن 
  دراز کردن یک تکه پارچه برای بازی دالی موشه، به سمت شما 
  انداختن مکرر یک شیئ به زمین و صبر کردن که شما آن را بردارید 
  کنید  ما و سپس عقب کشیدن آن وقتی شما دستتان را به سمت آن دراز میدراز کردن یک شیئ به سمت ش 

 .کند  کودک دست کم یک بار برای بازی کردن، تعامل را آغاز می: امتیاز ۱

 .کند نمی دهد، ولی تعامل را برای بازی کردن، آغاز  کودک به تقاضای شما برای بازی کردن پاسخ می : امتیاز ۰

  



 

211 

 

 

18 

 کلمه 2: استفاده صحيح از کلماتمجموعه سواالت 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 اشیاء مورد عالقه مشي  نشده

 (کلمه 8) 23، (کلمه 2) 18 مجموعه سواالت

 

ای که کودک بطور خودبخودی و صحیح برای اشاره به یک شیئی، شخص یا موقعیت خاص بکار  حین آزمون، مراقب شنیدن هر کلمه

اگر این صداها یا کلمات را در حین مشاهدات اتفاقی مالحظه نکردید، سعی کنید با نشان دادن اشیاء یا اشخاص آشنا به او، . برد، باشید  می

دَ، کلماتی که کودک ممکن است بکار ببرد عبارتند از ماما، دادا، بابا، توپ، به به، قاقا، هاپو، جوجو، دَ. او را به ادای این کلمات تشویق کنید

 ...نی نی

نیز در صورتی که بصورت معنی  "اوه"یا  "آها"به کلماتی مثل . برد  کودک دست کم دو کلمه مختلف را به درستی به کار می: امتیاز ۱

استفاده ( واژگان کودکانه)در مواردی که کلمات به درستی تلفظ نشده یا از شبه کلمه . دار به کار برده شده باشند، امتیاز دهید

 .توان امتیاز داد  به شرطی که هدفمندی کودک در ادای آنها روشن باشد، میشود، 

 .برد  کودک تنها یک کلمه را بطور صحیح به کار می. کند  کنید، بالفاصله تقلید می  کودک فقط کلماتی را که شما بیان می: امتیاز ۰

19 

 استفاده از کلمه برای تفهيم خواسته ها

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

کودکان در این سن معموالً از بیان . برد، باشید  ای که کودک برای تفهیم خواسته هایش به کار می حین آزمون، مراقب شنیدن هر کلمه

 .کنند  ، استفاده می(تغییر در قیافه)یا همراه ادای یک ژست / ای با تون صدای دستوری و تک کلمه

 (.ممه)وام، شیشه میخ، نه، (مال من)باال، پایین، زیاد، باز، من : ودک ممکن است بیان کند عبارتند ازکلماتی که ک

دقت کنید که کودک برای بیان خواسته اش کلمه را )کند   کودک دست کم از یک کلمه برای تفهیم خواسته هایش استفاده می: امتیاز ۱

 (.بیان کند

 .کند نمی رد، ولی از کلمات استفادهآو  کودک صداهایی در می: امتیاز ۰
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 شی ۱  :را نام می برد مجموعه سواالت اشيا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته
کتاب داستان، توپ کوصک، عروسک، قاشق، دسته کلید

36
 

 فنجان به دسته کلید: تغییر ابزار
 ندارد 1

 (شئ 3) 27، (شئ 1) 21 مجموعه سواالت

 

زمهانی  . بهه کهودک زمهان دهیهد تها اشهیاء را مهورد جسهتجو قهرار دههد          . شئی مورد نظر را روی میز و در دسترس کودک قهرار دهیهد   ۵

یها   "تهو چهی داری؟  ": کنهد، از او بها پرسهیدن اینگونهه سهواالت، بخواهیهد کهه آن را نهام ببهرد           که کهودک یکهی از اشهیاء را بلنهد مهی     

 "اون چیه؟"

همهه اشهیاء نپرداخهت، آن شهئی یها اشهیاء مهورد جسهتجو قهرار نگرفتهه را یکهی یکهی بلنهد کنیهد و از               اگر کودک خود بهه جسهتجوی   

 .کودک بخواهید که آن را نام ببرد

توانیهد کلمهاتی را کهه بهه درسهتی تلفهظ نشهده و یها مهواردی            شهما مهی  . بهرد   کودک به درستی دست کم یک شئی را نام می: امتیاز ۱

اسهتفاده شهده اسهت، بهه شهرطی کهه هدفمنهدی کهودک در ادای         ( نهی بهه جهای عروسهک     مهثالً نهی  )را که از شبه کلمهه  

 .آنها روشن باشد، بپذیرید

 (من، نه، هام: مثل)کند که نام اشیاء نیستند   کودک از کلماتی استفاده می: امتیاز ۰
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 ترکيب کردن کلمه و اشاره

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

حین آزمون، مشاهده کنید که آیا کودک بطور همزمان از یک یها چنهد کلمهه همهراه بها یهک ژسهت و اشهاره بهرای بیهان منظهور خهود             

و  "تهوپ "و بهه درب اشهاره کنهد، یها بگویهد       "بهرو "در این نوع رفتار، بهه عنهوان مثهال ممکهن اسهت کهودک بگویهد        . کند  استفاده می

                                                           
 انم مهدی پورپایان نامه خ 63
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 .دستش را به سمت توپ دراز کند

 .کند  کودک دست کم از یک ترکیب کلمه و اشاره استفاده می: متیازا ۱

ههای او بهدون ادای کلمهه همهراه       اشهارات کهودک نیهز تنهها بها صداسهازی      . شهود  نمهی  کلمات کهودک بها اشهارات او همهراه    : امتیاز ۰

 .شود  می
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 تصوير ۱: می برد نام را  مجموعه سواالت تصاوير

 زمان وندفعات آزم ابزار وضعيت

 ندارد 1 (14تا  11صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 (ت ویر 4 ) 28، (ت ویر 1) 22 مجموعه سواالت

 

توجه کودک را به تصاویر سواالت . کتاب تصاویر را باز کنید و آن را روی میز ، مستقیماً جلوی کودک، قرار دهید11و  14صفحات 

به "توانید او را با گفتن جمالتی مثل   شما می. کنید، نام ببرد  ی را که شما به آنها اشاره میاز کودک بخواهید تصاویر. آموزشی جلب کنید

میده است، به پرسیدن سواالت زمانی که مطمئن شدید کودک منظور از این کار را فه. تشویق کنید "این چیه؟"یا  "من بگو این چیه

 (کتاب 1۵تا  14صفحات )بپردازید  نآزمو

 سگ -بچه :سواالت آموزشی

 : سواالت آزمون

 سیب  - ۹   بادکنک –۵    کیک  -1

  ماشین -14   قاشق  -3    ماهی  -4

 ( یا گربه)پیشی  -11    کفش –۳    توپ –6

 کتاب  -14    تخت –۸    (یا ممه )شیشه  -0

 

 .بر روی فرم ثبت اطالعات، مواردی را که کودک به درستی نام برده است، مشخص کنید

 .برد  کودک دست کم یک تصویر را به درستی نام می: زامتیا ۱

 .برد نمی کودک هیچ تصویری را نام: امتیاز ۰
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 کلمه ۸: مجموعه سواالت استفاده صحيح از کلمات
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 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 اشیاء مورد عالقه مشي  نشده

 (هکلم 8 ) 23، (کلمه 2) 18 مجموعه سواالت

 

ای که کودک بطورخودبخودی و صحیح برای اشاره به یک شیئی، شخص یا موقعیت خاص بکار  حین آزمون، مراقب شنیدن هر کلمه

اگر این صداها یا کلمات را در حین مشاهدات اتفاقی مالحظه نکردید، سعی کنید با نشان دان اشیاء یا اشخاص آشنا ی . برد، باشید  می

کلماتی که کودک ممکن است بکار ببرد عبارتند از ماما، دادا، بابا، توپ، به . او را به ادای این کلمات تشویق کنیدموجود در محیط به او، 

 ...و ...به، قاقا، هاپو، جوجو، دَدَ، نی نی

رت معنی دار را در صورتی که بصو "اوه"یا  "آها"کلماتی مثل . برد  کودک دست کم هشت کلمه مختلف را به درستی بکار می: امتیاز ۱

همچنین کلماتی را که به درستی تلفظ نشده باشند یا از تقریب استفاده شده باشد، به شرطی . به کار برده شده باشند بپذیرید

 .توان امتیاز داد  که هدفمندی کودک در ادای آنها روشن باشد، می

 .برد  کلمه را بطور صحیح بکار می ۸کودک کمتر از . کند  کنید، بالفاصله تقلید می  کودک فقط کلماتی را که شما بیان می: امتیاز ۰
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 دهد  پاسخ می" نه"يا (" آره)بله "به سواالت با گفتن کلمه 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 اشیاء مورد عالقه نشسته

 

 : به عنوان مثال. با آن مشغول بازی است، بپرسید کنید، سواالتی با پاسخ بلی یا خیر درباره اشیائی که  در حالیکه با کودک بازی می

 را دوست داری؟ ....................... آیا آن 
 را میخواهی؟........................  آیا آن 
 را به من بدهی؟................  میشه آن 

را بهه درسهتی دسهت کهم در     ( "نهو  " یها  "آره"، "آههان "یها سهایر کلمهات بها معنهی مشهابه مثهل         )کودک جواب بلی یا نه : امتیاز ۱

 .الزم نیست کودک از هر دو کلمه بلی یا نه استفاده کند. کند  دوبار پاسخ خود استفاده می

کهودک بها اشهارات و حرکهات خهود، مثهل سهر        . کنهد   سوال از کلمات بلی یا نهه اسهتفاده مهی    4کودک برای پاسخ به کمتر از : امتیاز ۰

 .اینکه از کلمات استفاده کند دهد، بدون  تکان دادن پاسخ می

 

24 

عبارتيک 
۱۷
 کند  ای را تقليد می کلمه دو 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

اگهر کهودک بطهور خودبخهود ههیچ گفتهه دو       . کنهد   ای را تقلیهد مهی   کلمهه  4آیها کهودک گفتهه    ( ببینیهد )حین آزمون، گهوش کنیهد کهه    

توانیهد بها صهحبت کهردن بها او بها لحهن بازیگوشهانه یها بها             شهما مهی  . کرد، سعی کنید او را تشویق به انجام آن کنیهد ای را تقلید ن کلمه

 .صدای آواز گونه او را به این کار وادار کنید

 یه؟ای عبارتند از مامان رفت، بابا خورد، نی نی خورد، بذار اینجا، توپ من، هاپوی بزرگ و این چ های معمول دو کلمه  گفته

                                                           
ولی جمله یا عبارت، (. باشد... صفت و + قید، اسم + فعل، اسم + تواند شامل دو اسم، اسم  گفته می. هر ترکیب دو کلمه ای است که لزوماً شامل فعل نبوده و منظور کودک را برساند عبارت) 6۳

 .حتماً باید شامل فعل باشد
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 1کنهد بهه او     ای را تقلیهد مهی   همچنهین اگهر کهودک یهک گفتهه چنهد کلمهه       . کنهد   ای را تقلیهد مهی   کودک یک گفته دو کلمه: امتیاز ۱

توانیهد کلمهاتی را کهه بهه درسههتی تلفهظ نشهده و از شهبه کلمهه اسهتفاده شهده اسهت بپذیریهد، بههه               شهما مهی  . امتیهاز دهیهد  

 .ن باشدشرطی که هدفمندی کودک در ادای آنها روش

 ههای بیهان شهده را تقلیهد      کهودک گفتهه  . بهرد   ای بکهار مهی   ههای تهک کلمهه     کند یا فقهط گفتهه   نمی کودک از کلمات استفاده: امتیاز ۰

 .کند نمی
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 کند  ای را ادا می کلمه دو عبارتيک 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

ههای معمهول از    مثهال . کنهد   ای را ادا مهی  ای یها چنهد کلمهه    ا کهودک بطهور خودبخهودی گفتهه دو کلمهه     حین آزمون، گوش کنید که آیه 

 .شوند  می... وام، بازم بده، تو بکن، الال کن، نی نی الال، الال نه، شکالت زیاد و میخبابا کو؟ ممه : اینگونه عبارات شامل

کلمهات  . ای دارد کنهد کهه ههر یهک از کلمهات مفههوم جداگانهه         دا مهی ای یها بیشهتر را ا   کلمهه  4کودک دست کم یک گفتهه  : امتیاز ۱

 .باید به طریق صحیح بکار بسته شوند و بین آنها نباید مکث مشخصی وجود داشته باشد

 ( مثل بای بای، نه نه، تمام شد. )کند  ای که مفهوم یکسانی را در بردارند، ادا می کودک دو کلمه: امتیاز ۰
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 شئ ۳  :را نام می برد ت اشيامجموعه سواال

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کتاب داستان، توپ کوصک، عروسک، قاشق،  یوان پالستیکی نشسته

 (شئ 3) 27، (شئ 1) 21 مجموعه سواالت

 

. مهورد جسهتجو قهرار دههد    بهه کهودک زمهان دهیهد تها اشهیاء را       . پنج شیئ مهورد نظهر را روی میهز و در دسهترس کهودک قهرار دهیهد       

 "تهو چهی داری؟  ": کنهد، از او بها پرسهیدن اینگونهه سهواالت، بخواهیهد کهه آن را نهام ببهرد           زمانی که کودک یکی از اشهیاء را بلنهد مهی   

اگر کودک خهود بهه جسهتجوی همهه اشهیاء نپرداخهت، آن شهیئ یها اشهیاء مهورد جسهتجو قهرار نگرفتهه را یکهی یکهی                 "اون چیه؟"یا 

 .از کودک بخواهید که آن را نام ببردبلند کنید و 

توانیهد کلمهاتی را کهه بهه درسهتی تلفهظ نشهده و یها مهواردی            شهما مهی  . بهرد   کودک به درستی دست کم سه شیئ را نام مهی : امتیاز ۱

 .را که از تقریب استفاده شده است، به شرطی که هدفمندی کودک در ادای آنها روشن باشد، بپذیرید

 ( من، نه، هام: مثل)کند کد نام اشیاء نیستند   لماتی استفاده میکودک از ک: امتیاز ۰
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 تصوير ۵ : را نام می برد مجموعه سواالت تصاوير 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (14تا  11صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 (ت ویر 4 ) 28، (ت ویر 1) 22 مجموعه سواالت

 

توجه کودک را به تصاویر سواالت . اب تصاویر را باز کنید و آن را روی میز ، مستقیماً جلوی کودک، قرار دهیدکت 11و  14صفحات 

به من ": توانید با گفتن جمالتی مثل  شما می. کنید، نام ببرد  از کودک بخواهید تصاویری را که شما به آنها اشاره می. آموزشی جلب کنید

زمانی که مطمئن شدید که کودک منظور از این کار را فهمیده است، به پرسیدن سواالت . را تشویق کنید او "این چیه؟"یا  "بگواین چیه

 (کتاب 1۵تا  14صفحات )آزمون بپردازید 

 سگ  -بچه :سواالت آموزشی

 : سواالت آزمون

 سیب  -۹   بادکنک –۵    کیک  -1

  ماشین -14   قاشق  -3    ماهی  -4

 کتاب -11    کفش –۳    توپ –6

   تخت –۸    (یا ممه )شیشه  -0

 

 .بر روی فرم ثبت اطالعات، مواردی را که کودک به درستی نام برده است، مشخص کنید

 .برد  تصویر را به درستی نام می ۵کودک دست کم : امتیاز ۱

 .برد  تصویر یا کمتر را به درستی نام می 0کودک : امتیاز ۰
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 کند  ای را ادا می چند کلمه عبارت

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

بابا رفت خونه، توپو بده من، من : های معمول عبارتند از مثال. حین آزمون، هر گفته کودک که حاوی دست کم سه کلمه باشد را ثبت کنید

 .وام، من توپ بیارم میخاونو 

صحیح ( گرامر)ضروری نیست که عبارات بیان شده از نظر دستور زبان . کند  ی را ادا میا کودک دست کم دو گفته چند کلمه: امتیاز ۱

 .باشند

 .کند  ای استفاده می ای یا دو کلمه کودک فقط از گفته تک کلمه: امتیاز ۰
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 استفاده از ضماير

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 اشیاء مورد عالقه نشسته

 .پرسیده شود تا تقدم و تاخر سواالت در کودکان ایرانی مشخص گردد ۴۸این گروه سنی تمامی سواالت تا آخر سوال  برای: توجه

من، منو، منه یا مال منه، : های معمول ضمایر مورد استفاده عبارتند از مثال. کند گوش کنید  حین آزمون به ضمایری که کودک استفاده می

اگر این ضمایر را در حین مشاهدات اتفاقی، مالحظه نکردید، سعی کنید با اجرای بازیهایی .... شینت، کیفتتو، اون، این، توپم، توپش، ما

 .کودک را به تشریح آن صحنه با استفاده از ضمایر، تشویق کنید

 کی انداخت؟ ": از کودک بپرسید. عروسک را بیاندازید"  
 سپس دوباره برج را بسازید و کودک را تشویق کنید . "چی شد؟": دک بپرسیداز کو. ها برج بسازید و سپس آن را خراب کنید با مکعب

  "کی اونو خراب کرد؟": از کودک بپرسید. که آن را خراب کند
 یک مکعب دیگر را به طرف کودک . "این مکعب مال منه": ها را بردارید و بگویید یکی از مکعب. ها را به کودک نشان دهید مکعب

 ".... این مکعب هم مال " :حرکت دهید و بگویید

 .صحیح باشد ضروری نیست که استفاده از ضمیر از نظر دستوری کامالً . برد  کودک دست کم یک ضمیر را بکار می: امتیاز ۱

 (.اسباب بازی مامان: مثالً)کند   ها استفاده می کودک به جای استفاده از ضمایر از اسم: امتیاز ۰
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 تصوير ۱: را نام می برد فعاليت شان دهنده تصاوير  نمجموعه سواالت 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (21 تا 12صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 (ت ویر 4) 37، (ت ویر 3 ) 34، (ت ویر 1) 31 مجموعه سواالت

 

از . توجه کودک را به تصاویر جلب کنید. رار دهیدکتاب تصاویر را باز کنید و آن را روی میز ، مستقیماً جلوی کودک، ق1۳و  13صفحات 

توانید با گفتن جمالتی   شما می. شود، توضیح دهد  کنید دیده می  هایی را که در تصاویری که شما به آنها اشاره می کودک بخواهید فعالیت

 .او را تشویق کنید "کنه؟  اون داره چکار می": مثل
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 ۱۱۱۸و  ۱۰صفحات  ۱۹و  ۱۸صفحات  ۱۷و  ۱۶صفحات 

 نماز خواندن -۹ بغل کردن - ۵ خوردن – 1

 تلفن کردن -14 دویدن - 3 بازی کردن-4

 دست شستن -11 (یا شوت کردن)لگد زدن -۳ خوابیدن-6

 جارو زدن -14 (یا تاب بازی کردن )تاب خوردن -۸ شنا کردن-0

 

 .مشخص کنیدبرد،   بر روی فرم ثبت اطالعات، بندهایی را که کودک به درستی نام می

 (هر شکل صرفی از انجام فعالیت مورد قبول است. )برد  کودک دست کم فعالیت مربوط به یک تصویر را به درستی نام می: امتیاز ۱

 .برد نمی کودک فعالیت مربوط به هیچک از تصاویر را به درستی نام: امتیاز ۰

32 

 پرسد  ای می سواالت چند کلمه

 مانز دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

. کنهد   ، کجها یها چهرا شهروع شهود، ادا مهی      (چهه زمهانی  )حین آزمون، گوش کنید که آیا کودک سواالتی که بها کلمهات کهی ، چهی، کهی      

ریههم؟ بههه عههالوه، کودکههان ممکههن اسههت   اون کیههه؟ اون چیههه؟ و کجهها مههی: پرسههند عبارتنههد از  معمههوال سههواالتی کههه کودکههان مههی

مامهان  : را بها تغییهر تهون صهدا بطهوری کهه حکایهت از یهک سهوال داشهته باشهد، ادا کننهد مثهل             ( خبهری )ظاهر غیرسوالی جمالت به 

 رفت؟ 

ضهروری نیسهت کهه سهوال از نظهر دسهتور زبهان        . کنهد   ای را بیهان مهی   ای یا چند کلمهه  کودک دست کم یک سوال دو کلمه: امتیاز ۱

 .شد که شما کمی قبل تر پرسیده ایدسوال ممکن است همانی با. صحیح باشد( گرامر)

چهرا؟ کهودک سهوالی را کهه شهما ههم اکنهون پرسهیده ایهد، بالفاصهله تقلیهد            : کنهد، مثهل    ای ادا مهی  کودک سوال یک کلمه: امتیاز ۰

 .کند  می

 

                                                           
 .به راهنمایی استاد خانم مهدی پور تغییر یافته اند............این عناوین بر اساس پایان نامه   6۸
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 تکميلیگفته 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

توسهط شهما یها خهود      ههای وابسهته حهاوی موضهوعی اسهت کهه قهباًل          گفتهه . ته کهودک گهوش دهیهد   ههای وابسه    حین آزمون، به گفته

 : مثالهایی از گفته وابسته عبارتند از. کودک بیان شده و به آن اطالعات مرتبط و معنی دار افزوده شده است

 سبز ماشین": دهد  کودک پاسخ می. "این ماشینه": به کودک یک ماشین را نشان دهید و بگویید"  
 (شب به خیر)خسته برو الال ": دهد  کودک پاسخ می. "نی نی خسته است": به کودک یک عروسک بدهید و بگویید" . 
        کهودک  . "ایان تاوپ تو اه   ": تهوپ بهزرگ را بهه او بدهیهد و بگوییهد     . به کهودک تهوپ بهزرگ و تهوپ کوچهک را نشهان دهیهد

 ."توپ بزرگ": دهد  پاسخ می

( گرامهر )ضهروری نیسهت کهه گفتهه وابسهته از نظهر دسهتور زبهان         . کنهد   ورد گفتهه وابسهته را ادا مهی   کودک دست کم یک مه : امتیاز ۱

 .صحیح باشد، یا اینکه یک جمله کامل باشد، ولی لزوماً باید مرتبط و معنی دار باشد

در حالیکههه  "ماشهین قرمهز  "گویهد    کهودک مههی : مهثالً . کهودک گفتهه وابسههته نهدارد یها معنهی ظهاهری آن صههحیح نیسهت       : امتیااز  ۰

 . ماشین مورد نظر آبی است

  



 

213 

 

32 

 استفاده از افعال استمراری

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (141صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

توجههه . جلههوی کههودک قههرار دهیههد بههاز کنیههد و آن را روی میههز و مسههتقیماً 60شههماره « بیههانی»کتههاب مشههوق را بههه صههفحه سههوال 

 .«کنه  این پسر داره بازی می. ببین»: یر باال و سمت راست صفحه جلب کنید و بگوییدکودک را به تصو

 ( غذا می خوره) کنه؟  بگو داره چکار می نی نیحاال درباره این ( سمت چپ صفحه): الف

 ( کنند  تلویزیون نگاه می)کنند؟   ها دارند چکار می حاال این نی نی( پایین و سمت راست صفحه: )ب

ههای نشهان داده    ای توصهیف دسهت کهم یکهی از فعالیهت     بهر  (در آغهاز فعهل   "مهی "بکهار بهردن   )کودک از فعل اسهتمراری  : زامتیا ۱

 .کند  شده در تصاویر استفاده می

 )نی نی نگاه : مثل. کند، ولی نه بصورت استمراری  کودک از فعل استفاده می: امتیاز ۰
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 تصوير ۳: ا نام می بردر فعاليتتصاوير نشان دهنده  مجموعه سواالت

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (21 تا 12صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 (ت ویر 4) 37، (ت ویر 3 ) 34، (ت ویر 1) 31 مجموعه سواالت

 

کههودک را بههه توجههه . بههاز کنیههد و آن را روی میههز ، مسههتقیماً جلههوی کههودک، قههرار دهیههد   1۳و  13کتههاب تصههاویر را بههه صههفحات  

شهود، توضهیح     کنیهد دیهده مهی     از کودک بخواهید فعالیهت ههایی را کهه در تصهاویری کهه شهما بهه آنهها اشهاره مهی          . تصاویر جلب کنید

 .او را تشویق کنید« کنه؟  اون چکار می»: توانید با گفتن جمالتی مثل  شما می. دهد

 ۱۱و  ۱۰صفحات  ۱۹و  ۱۸صفحات  ۱۷و  ۱۶صفحات 
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 نماز خواندن -۹ بغل کردن -۵ خوردن -1

 تلفن کردن -14 دویدن -3 بازی کردن -4

 دست شستن -11 (یا شوت کردن)لگد زدن  -۳ خوابیدن -6

 جارو زدن -14 (یا تاب بازی)تاب خوردن  -۸ شنا کردن -0

 

 .برد، مشخص کنید  بر روی فرم ثبت اطالعات، بندهایی را که کودک به درستی نام می

 .برد  دست کم فعالیت مربوط به سه تصویر را به درستی نام می کودک: امتیاز ۱

 .برد  کودک فعالیت مربوط به دو تصویر یا کمتر را به درستی نام می: امتیاز ۰
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 های مختلف کلمات  استفاده از ترکيب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد مشي  نشده

 

 .کند   ای را بیان می کودک عبارات یا جمالت دست کم دو کلمهحین آزمون، گوش کنید که آیا 

 ای در ذیل همخوانی دارد؟ های جمله توجه کنید که آیا جمالت کودک با یکی از ساختار

 .ها ممکن است از ضمائر استفاده شود به جای اسم

 (مامان رفت: مثل)فعل + اسم  -الف 

 (م مامانبریم پارک، بیا علی، بری: مثل)اسم + فعل  -ب 

   (توپ بزرگ، ماشین آبی: مثل)صفت + اسم  -ج 

  (بابا رفت بیرون: مثل)مکان  +اسم + فعل  -د 

 (خرس من، ماشین بابا، کفش مامان، مامان منم بازی: مثل)سایر  -و ( ماشین سبز را بده: مثل)فعل + صفت + اسم  -هه

 .کند را یادداشت کنید  ه میبر روی فرم ثبت اطالعات، جمالت و ساختاری که کودک استفاد

 .ای فوق الذکر همخوانی دارد های جمله  جمالت کودک دست کم با سه ساختار از ساختار: امتیاز ۱

 .ای فوق الذکر، همخوانی دارد های جمله جمالت کودک با دو ساختار یا کمتر از ساختار: امتیاز ۰
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 تصوير ۵  :می برد را نام فعاليت تصاوير نشان دهنده مجموعه سواالت 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (21 تا 12صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 (ت ویر 4) 37، (ت ویر 3 ) 34، (ت ویر 1) 31 مجموعه سواالت

از . به تصاویر جلب کنیدتوجه کودک را . کتاب تصاویر را باز کنید و آن را روی میز ، مستقیماً جلوی کودک، قرار دهید 1۳و  13صفحات 
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توانید با گفتن جمالتی   شما می. شود، توضیح دهد  کنید دیده می  کودک بخواهید فعالیتهایی را که در تصاویری که شما به آنها اشاره می

 .او را تشویق کنید« کنه؟  اون داره چکار می»یا « این چه کاریه؟»مثل 

 ۱۱و  ۱۰صفحات  ۱۹و  ۱۸صفحات  ۱۷و  ۱۶صفحات 

 نماز خواندن -۹ بغل کردن -۵ خوردن -1

 تلفن کردن -14 دویدن -3 بازی کردن -4

 دست شستن -11 (یا شوت کردن)لگد زدن  -۳ خوابیدن -6

 جارو زدن -14 (یا تاب بازی)تاب خوردن  -۸ شنا کردن -0

 

 .برد، مشخص کنید  بر روی فرم ثبت اطالعات، بندهایی را که کودک به درستی نام می

لزومی ندارد به شکل حال استمراری بیان شود و . برد  تصویر را به درستی نام می ۵کودک دست کم فعالیت مربوط به : امتیاز ۱

 .هر شکل صرفی از انجام فعالیت مورد قبول است

 .برد  کودک فعالیت مربوط به چهار تصویر یا کمتر را به درستی نام می: امتیاز ۰
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 کند  ه میاز کلمات جمع استفاد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (143صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

توجه کودک را به تصاویر . باز کنید و آن را روی میز و مستقیماً جلوی کودک قرار دهید 6۸شماره « بیانی»کتاب مشوق مربوط به سوال 

 "ها مال من هستند؟ چی "سپس بپرسید "نها مال من هستندای "ان دهید و بگویید را نش ویراتصاین  کودک به ،جلب کنید

 (جورابا) جورابها -ج   (توپا) توپها -ب   (کتابا) کتابها -الف

 (نی نیا) (نی نی ها)بچه ها  -و  (شیرینیا) شیرینی ها -ه   (اسبا) اسبها -د

 (کفشا) کفشها -ز

 .برد، مشخص کنید  یبر روی فرم ثبت اطالعات، تصاویری را که کودک به درستی نام م

 (مانند موارد ذکر شده در باال)کند   تصویر، از کلمات جمع به درستی استفاده می ۵کودک برای نامیدن دست کم  : امتیاز ۱

 .کند  تصویر یا کمتر از کلمات جمع استفاده می 0کودک برای نامیدن : امتیاز ۰
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 دهد  پاسخ می« کجا»و « چی»به سواالت 

 زمان دفعات آزمون رابزا وضعيت

 ندارد 1 (144صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 

 .ها یادداشت شوند در این سوال به پاسخ کودکان ایرانی توجه شده و پاسخ: توجه ⃰

 توجه کودک را به تصاویر. ارتباطی بیانی را باز کنید و آن را روی میز و مستقیماً جلوی کودک قرار دهید 6۹کتاب مشوق مربوط به سوال 

 : جلب کرده و سواالت زیر را بپرسید

 (بازی کنه یا سرسره بازی کنه) اون میخواد چکار کنه؟( سمت چپ) -الف
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 ( توپ) اون چی داره؟( سمت راست باال) -ب

 (توی ماشین) این پسر کجا است؟( سمت راست پایین) -ج

 کنید دهد مشخص  بر روی فرم ثبت اطالعات، سواالتی را که کودک به درستی پاسخ می

 .دهد  کودک دست کم به دو سوال به درستی جواب می: امتیاز ۱

 .دهد  کودک به کمتر از دو سوال به درستی جواب می : امتیاز ۰
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 کند  استفاده می( مالکيت)از عبارات ملکی 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (147صفحه )کتاب مشوق  نشسته
 

 : ارتباطی بیانی را باز کنید و آن را روی میز و مستقیما جلوی کودک قرار دهید و بگویید 04ال کتاب مشوق مربوط به سو

   این یکی گربه کیه؟. این گربه ی پسره است -الف

 این یکی غذای کیه؟. این غذای سگه است -ب

تاکید روی استفاده از واژبست . )کند  ده میدر بیان مالکیت استفا( گربه دختره)یا از یک اسم ( گربه او)کودک از یک ضمیر : امتیاز ۱

مال دختره، برای دختره، گربه ی دختره؛ : اسم یا ضمیر مثال+ اسم یا ضمیر و یا برای+ اسم یا ضمیر، یا مال + مالکیت کسره 

 ( مال اونه، برای اونه، گربه ی اونه

 .کند نمی ستفادهکودک از واژبست کسره، برای، یا مال به منظور بیان مالکیت ا: امتیاز ۰

 ( سگ یا اون دختره: )مثالً. کند نمی استفاده( ملکی)یا اسم بصورت بیان مالکیت / کودک از ضمیر 
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 برد  چهار رنگ را نام می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (149صفحه )کتاب مشوق  نشسته
 

توجه کودک را به تصویر . و آن را روی میز و مستقیماً جلوی کودک قرار دهید ارتباطی بیانی را باز کنید 01کتاب مشوق مربوط به سوال 

به من بگو »یا « این چه رنگیه؟»توانید با جمالتی مثل   شما می. ها را نام ببرد ها جلب کنید و از او بخواهید که هر یک از رنگ مداد شمعی

 .کودک را تشویق کنید« رنگ این مداد شمعی چیه؟

 .برد، مشخص کنید  بت اطالعات، رنگهایی را که کودک به درستی نام میبر روی فرم ث

 .برد  رنگ را به درستی نام می 0کودک دست کم  : امتیاز ۱
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 .برد  رنگ یا کمتر را نام می 6کودک : امتیاز ۰
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 (مرتبط با فعاليت)دهد   به سواالت پاسخ منطقی می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ردندا نشسته
 

برای تشویق کودک، « کنی؟  وقتی گرسنه باشی، چکار می»ابتدا از او بپرسید . واهید به چند سوال پاسخ دهدمیخبه کودک بگویید که از او 

 .توانید به عنوان نمونه خودتان تنها به همین سوال پاسخ دهید  می

 «کنی؟  وقتی خوابت بیاید، چکار می» -الف

 «کنی؟  ثیف باشند، چکار میوقتی دستهایت ک» -ب

 «کنی؟  وقتی سردت باشد، چکار می» -ج

 .دهد، مشخص کنید  بر روی فرم ثبت اطالعات، سواالتی را که کودک به آنها پاسخ منطقی می

را بر  وابم، چرت میز نم، پتویممیخروم   روم، می  به تخت خواب می: مثل)دهد   کودک دست کم به دو سوال پاسخ منطقی می: امتیاز ۱

پوشید، شلوار یا جوراب یا   کنم، صابون میز نم، یک ژاکت برمی دارم، شما یک ژاکت می  شویم، تمیز می  دارم؛ آنها را می  می

 (پوشم  لباس آستین بلند می

 (شم، کثیف، بیرون سرده  خواب آلود، بیدار می: مثل. )دهد کودک به کمتر از دو سوال پاسخ منطقی می: امتیاز ۰
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 کند  استفاده از يک شيئ را بيان میرز ط

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (23و  22صفحا  )کتاب ت اویر  نشسته

 

 .کتاب تصاویر را باز کنید و آن را روی میز و مستقیماً جلوی کودک قرار دهید 44صفحه 

اگر الزم شد، « تونی بکنی؟  تو با مداد شمعی چکار می. شمعی انداینها مداد »: بگویید. توجه کودک را به تصویر مداد شمعی جلب کنید
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 (.نقاشی کنی، رنگ کنی، بنویسی: مثل)به او سرنخ هایی برای دادن پاسخ صحیح بدهید 

دهد، توجه او را به تصویر بعدی جلب کرده، به کودک بگویید که آن تصویر چیست، واز   سپس، بدون توجه به اینکه کودک چه پاسخی می

 .تواند بکند  او بپرسید که با آن چکار می

  ریزیم  توش آب می -نوشابه خوردن -ی خوردنچا-یر خوردنش-خوردن آب-خوردن لیوان -الف

 چیدن -قیچی کردن -بریدن  قیچی  -ب

 دندان شستن-تمیز کردن دندان -مسواک زدن   مسواک  -ج

 ه بازی کردنسه چرخ -راندن -سوار شدن، سواری کردن، پازدن سه چرخه  -د

 راه رفتن -پوشیدن، به پا کردن، دویدن کفش  -هه

 .کند، مشخص کنید  ها یک فعالیت منطقی را بیان می بر روی فرم ثبت اطالعات، اشیایی که کودک برای آن

 .کند  کودک برای هر پنج شیئ، یک فعالیت منطقی را بیان می : امتیاز ۱

 .کند  ک فعالیت منطقی را بیان میکودک برای چهار شیئ یا کمتر، ی: امتیاز ۰
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 قيد مکان استفاده از 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 قاشق و  یوان پالستیکی نشسته

 

هر بار از کودک بخواهید . لیوان، روی لیوان، زیر لیوان و کنار لیوان قرار دهید( توی)قاشق را داخل . لیوان را در مقابل کودک قرار دهید

به من بگو که قاشقه »یا « قاشقه کجا است؟»: توانید به کودک بگویید  شما می. که محل قرار گرفتن قاشق را نسبت به لیوان، توضیح دهد

 "من قاشق را کجا گذاشته ام؟ "یا « .کجا است

 .کند  کودک دست کم از دو قید مکان به درستی استفاده می: امتیاز ۱

« اینجا»کودک با اشاره کردن و گفتن . کند نمی کند ویا از هیچ قید مکانی استفاده  ید مکان استفاده میکودک تنها از یک ق : امتیاز ۰

 .دهد  پاسخ می
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 استفاده از افعال مضارع استمراری

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 اشیاء مورد عالقه نشسته

 

ها باید با فعالیتی که  این جمله. را با افعال مضارع استمراری به عنوان نمونه بیان کنیدهمانطور که مشغول بازی با کودک هستید، جمالتی 

با گفتن جمله (. ورندمیخو خرسه دارند شام ( بچه ها)اندازم، نی نی   من دارم توپ را می: مثل)کودک مشغول انجام آن است، مرتبط باشد 

های او را ثبت  بیان. جع به آن چیزی که با آن مشغول بازی است، صحبت کند، کودک را تشویق کنید که را"کنی  تو داری چکار می"

 .کنید

. کند  های خودبخودی اش که نیاز به کاربرد افعال مضارع استمراری دارند، از آن استفاده می کودک دست کم در نیمی از صحتب: امتیاز ۱

 (.ذکر کندرا  "دارد"بایست کلمه   الزاماً می) "کنم  دارم بازی می": مثل

بازی، من بازی، اون : مثل. )کند نمی کودک در اغلب مواردی که نیاز به کاربرد افعال مضارع استمراری دارند، از آن استفاده: امتیاز ۰

 . کند نمی در جمله خود استفاده "دارد  "کودک از کلمه (. خواب
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 "کند  ای استفاده می لمهک ۵ - ۴از جمالت : " می دهدتوضيح را  مجموعه سواالت تصاوير 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (121-129صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 مجموعه سواالت
 28، (کند  از اف ال ماضی یا گذشته استفاده می) 27، (کند  ای استفاده می کلمه 4-2از جمال  ) 22

 (کند  از اف ال مستقبل یا آینده استفاده می)

 

باشد برای تشویق پاسخگویی به این سوال  0۸یا  0۳، 03توانید از هر یک از صفحات کتاب مشوق که مربوط به سواالت   شما می: توجه)

 .(استفاده کنید

را باز کنید و آن را روی میز مستقیماً روبروی کودک قرار  0۸یا  0۳، 03کتاب مشوق، صفحه مربوط به سواالت ارتباطی بیانی شماره 

 . «در مورد این تصویر یک داستان برای من بگو»: جه کودک را به تصاویر جلب کنید و بگوییدتو. دهید
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  این بچه قبالً چه کارهایی کرده است؟ "یا « ؟(ند)قبالً چکار کرد ( اونها)اون »: ، بپرسید(گذشته)برای تشویق کاربرد افعال ماضی" 
  کرد؟( خواهند)خواهد ( / می کنند)کند   بعداً چکار می( اونها)اون »: ، بپرسید(آینده)برای تشویق کار برد افعال مستقبل » 

 .کند  ای استفاده می کلمه ۵تا  0کودک دست کم دوبار در حین آزمون، از یک جمله : امتیاز ۱

 .کند نمی ای استفاده مهکل ۵تا  0کند؛ و یا اصالً از جمالت   ای استفاده می کلمه ۵تا  0کودک یک بار در حین آزمون، از جمالت : امتیاز ۰

 {.ای یادداشت کنید لطفا جمالت بیان شده توسط هر کودک را در برگه: قابل توجه آزمونگران محترم}

 .حروف اضافه به عنوان یک کلمه و افعال مرکب به عنوان دو کلمه محسوب خواهند شد
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 " کند  استفاده می (گذشته)از افعال ماضی : " می دهدتوضيح را  مجموعه سواالت تصاوير

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (121-129صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 مجموعه سواالت
، (کند  از اف ال ماضی یا گذشته استفاده می) 27، (کند  ای استفاده می کلمه 4-2از جمال  ) 22

 (کند  از اف ال مستقبل یا آینده استفاده می) 28

 

 (در کتاب مشوق برای تشویق پاسخگویی به این سوال استفاده کنید 0۸یا  0۳، 03توانید از هر یک از صفحات شماره   می شما: توجه)

را باز کنید و آن را روی میز و مستقیماً روبروی کودک قرار  0۸یا  0۳، 03کتاب مشوق، صفحه مربوط به سواالت ارتباطی بیانی شماره 

 «در مورد این تصویر یک داستان برای من بگو»: ر جلب کنید و بگوییدتوجه کودک را به تصاوی. دهید

  این بچه قبالً چه کارهایی کرده است؟ "یا  "؟(ند)قبالً چکار کرد ( اونها)اون ": ، بپرسید(گذشته)برای تشویق کاربرد افعال ماضی" 
  کرد؟( خواهند)خواهد ( / می کنند)کند   ار میبعداً چک( اونها)اون  ": ، بپرسید(آینده)برای تشویق کار برد افعال مستقبل" 

استفاده ( ماضی ساده یا نقلی و یا هر وجهی از فعل که در زمان گذشته باشد)کودک دست کم در سه مورد از افعال ماضی  : امتیاز ۱

 .کند  می

 .کند  کودک در دو مورد یا کمتر از افعال ماضی استفاده می: امتیاز ۰
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 "کند  استفاده می (آينده) از افعال مستقبل: " می دهدتوضيح  را صاويرمجموعه سواالت ت

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (121-129صفحه )کتاب مشوق  نشسته

 مجموعه سواالت
 28، (کند  از اف ال ماضی یا گذشته استفاده می) 27، (کند  ای استفاده می کلمه 4-2از جمال  ) 22

 (کند  ل مستقبل یا آینده استفاده میاز اف ا)

 

 (در کتاب مشوق برای تشویق پاسخگویی به این سوال استفاده کنید 0۸یا  0۳، 03توانید از هر یک از صفحات شماره   شما می: توجه)

اً جلوی کودک قرار را باز کنید و آن را روی میز ، مستقیم 0۸یا  0۳، 03کتاب مشوق، صفحه مربوط به سواالت ارتباطی بیانی شماره 

 .«در مورد این تصویر یک داستان برای من بگو»: توجه کودک را به تصاویر جلب کنید و بگویید. دهید

  این بچه قبالً چه کارهایی کرده است؟ "یا  "؟(ند)قبالً چکار کرد ( اونها)اون ": ، بپرسید(گذشته)برای تشویق کاربرد افعال ماضی" 
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  کرد؟( خواهند)خواهد (/کنند می)کند   بعداً چکار می( اونها)اون  ": ، بپرسید(آینده)مستقبل برای تشویق کار برد افعال" 

+ ب+ می خواهد ": بیان مستقبل توسط کودک به شکل. کند  کودک دست کم در سه مورد از افعال مستقبل استفاده می : امتیاز ۱

 "وابدمیخرود   بعداً می "، یا"ی خواهد برود بخوابدم": مثال. قابل قبول است "+ ...رود  می+ بعداً  "یا  "کسره

 .کند  کودک در دو مورد یا کمتر از افعال مستقبل استفاده می: امتیاز ۰
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 مقیاس حرکتی                              

 خرده آزمون حرکات ظریف                               

 

  1 

 ت شده اندحالت مشه ها ب دست

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1----  در آغوش گرفته یا نیمه نشسته

 

 های کودک را مشاهده کنید حین انجام آزمون، دست

 .های کودک بحالت مشت شده اند در اغلب اوقات دست: امتیاز ۱

 .های کودک مشت شده نیستند دست: امتیاز ۰

 

2 

 کنند  ت را دنبال میفرد در حال حرک، ها  چشم

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1----  طاقباز

 

دید کودک از سمت چپ به سمت راست کودک و سپس از سمت  میدانسپس در . از مراقب بخواهید در سمت پائین پای کودک بایستد

 .ددید کودک باقی بمان میدانمطمئن شوید که مراقب در . راست به سمت چپ راه برود

 .های کودک فرد متحرک را از خط وسط به چپ و راست دنبال کند چشم: امتیاز ۱
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 .کند نمی کند ولی چشمها بعد از خط وسط فرد را دنبال  کودک گهگاه نگاه می: امتیاز ۰

 

3 

 (افقی) کنند   حلقه را دنبال می ،ها  چشم

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ردندا 3 حلقه با ریسمان طاقباز

 

حلقه را بوسیله نخ آن طوری آویزان کنید که قسمت پائین حلقه در خط وسط و با . دید او قرار بگیرید میدانپشت کودک و خارج از 

 64)های کودک قرار گیرد، نگاه کودک را به حلقه جلب نموده و حلقه را به آهستگی   متر مستقیما باالی چشم سانتی 44ای حدود  فاصله

متر به سمت راست و سپس سمت چپ او حرکت  سانتی 1۵در یک مسیرافقی، از خط وسط کودک حدود ( ثانیه 6-0مدت متر در  سانتی

اگر نگاه کودک از حلقه برداشته شد، مجددا قبل از به پایان رساندن دور نگاه او (. این یک دور است)داده و مجددا به خط وسط بازگردید 

 . توانید این کار را تکرار کنید  ار میحداکثر سه ب. را به حلقه جلب نمائید

ها ی کودک در طی یک دور یک یا دو بار  ممکن است چشم. کند  های کودک حلقه را دنبال می  در طی یک دور کامل چشم: امتیاز ۱

 .بصورت مختصر از روی حلقه برداشته شود

 .های کودک در طی یک دور کامل حلقه را دنبال نکند  چشم: امتیاز ۰
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2 

 (عمودی)کنند   حلقه را دنبال می، ها  شمچ

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 حلقه با ریسمان طاقباز

 

حلقه را بوسیله نخ آن طوری آویزان کنید که قسمت پائین حلقه در خط وسط و با . دید او قرار بگیرید میدانپشت سر کودک و خارج از 

نگاه کودک را به حلقه جلب نموده و حلقه را بطور عمودی و به . های کودک قرار گیرد  ما باالی چشممتر مستقی سانتی 44ای حدود  فاصله

ها به سمت پیشانی و سپس به طرف سینه حرکت دهید و مجددا به  در خط وسط از چشم( ثانیه 6-0متر در مدت  سانتی 64)آهستگی 

از حلقه برداشته شد، مجددا قبل از به پایان رساندن نگاه او را به حلقه جلب اگر نگاه کودک (. این یک دور است)ها برگردانید  طرف چشم

 .توانید این کار را تکرار کنید  حداکثر تا سه بار می. نمائید

ها ی کودک یک یا دو بار بصورت  ممکن است در طی دور چشم. های کودک حلقه را دنبال کند  در طی دور کامل، چشم: امتیاز ۱

 .لقه برداشته شودمختصر از روی ح

 .های کودک در طی یک دور کامل حلقه را دنبال نکند  چشم: امتیاز ۰

 

 

4 

 کند دستش را به دهان ببرد  تالش می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1----  مشي  نشده

 

 .بیاوردکند دستش را به سمت دهان خود   آیا کودک تالش می  در طی انجام آزمون توجه کنید که

الزم نیست که حتما دستش را داخل دهان خود . کند دستش را به سمت دهان خود ببرد  کودک بصورت هدف دار تالش می: امتیاز ۱

 .کند

برای مثال وقتی )رسد که این کار بصورت هدفدار انجام شده باشد  نمی گیرد ولی بنظر  دست کودک در تماس با دهانش قرار می: امتیاز ۰

 .(وابیده، سرش روی پشت دستش بیفتدروی شکم خ
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2 

 دارد  حلقه را نگه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 2 1 حلقه با ریسمان طاقباز

 

های او بحالت مشت شده است، به انگشتان او ضربه وارد کنید تا منجربه باز شدن مشت  اگر دست. حلقه را در دست کودک قرار دهید

 اگر ضربه زدن به انگشتان نتیجه نداد، به آرامی انگشتان او را از حالت مشت شده خارج کنید. در دست او قرار دهید شود، سپس حلقه را

 .ثانیه حلقه را نگهدارد 4کودک حداقل برای : امتیاز ۱

 .ثانیه حلقه را نگهدارد 4کودک نتواند حداقل برای : امتیاز ۰
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7 

 (انیدور)کنند   حلقه را دنبال می، ها  چشم

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 حلقه با ریسمان طاقباز

 

ای  حلقه را بوسیله نخ آن طوری آویزان کنید که قسمت پائین حلقه در خط وسط و فاصله. دید او قرار بگیرید میدانپشت کودک و خارج از 

 ۹-14)کودک را به سمت حلقه جلب نموده و حلقه را به آهستگی نگاه . های کودک قرار گیرد  متر مستقیماً باالی چشم سانتی 44حدود 

این یک )دید کودک حرکت دهید  میدانمتر در یک سطح افقی در  سانتی 64بصورت یک دایره به قطر حدود ( ثانیه برای هر دایره کامل

توانید   بار می 6حداکثر . او را به حلقه جلب نمائیداگر نگاه کودک از حلقه برداشته شد، مجدداً قبل از به پایان رساندن دور نگاه (. دور است

 . این کار را تکرار کنید

ها یک یا  ممکن است در طی یک دور، چشم. های کودک حرکت دورانی حلقه را در نیمه فوقانی و تحتانی دایره دنبال کند چشم: امتیاز ۱

 .یمه فوقانی و تحتانی دایره، در یک بار تالش رخ دهدالزم نیست دنبال کردن حلقه در ن. دو بار از روی حلقه برداشته شود

 .های کودک حلقه را در نیمه فوقانی و تحتانی دایره دنبال نکند  چشم: امتیاز ۰

 

8 

 کند  کودک با حرکت دادن سرش، حلقه را دنبال می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 حلقه با ریسمان نشسته با کمک

 

حلقه را بوسیله نخ آن طوری آویزان کنید که قسمت پائین آن در خط وسط و هم . دید او قرار بگیرید میدانخارج از  پشت سر کودک و

نگاه کودک را به سمت حلقه جلب نموده و حلقه را . متری از سر او قرار گیرد سانتی ۵/6۳تا  64 تقریباًهای کودک و به فاصله   سطح چشم

در یک مسیر افقی از خط وسط به سمت گوش راست و گوش چپ حرکت داده و سپس به ( متر سانتی 64ی ثانیه برا 0تا  6)به آهستگی 

اگر نگاه کودک از روی حلقه برداشته شد، قبل از کامل کردن دور مجددا نگاهش را به طرف (. این یک دور است)خط وسط برگردانید 

 . رار کنیدتوانید این کار را تک  بار می 6حداکثر . حلقه جلب نمائید

ممکن است یک یا دو بار نگاه کودک از روی حلقه . برای یک دور کامل کودک سرش را برای دنبال کردن حلقه بچرخاند: امتیاز ۱

 .برداشته شود
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 .سر کودک برای یک دور کامل حلقه را دنبال نکند: امتیاز ۰

 

9 

 کند  توپ در حال غلتيدن را دنبال می، ها  چشم

 زمان ات آزموندفع ابزار وضعيت

 ندارد 1 توپ کوصک نشسته با کمک

 

بوسیله حرکت دادن توپ یا ضربه زدن به . متری از لبه میز و نزدیک به کودک و در سمت راست او قرار دهید سانتی 64توپ را در فاصله 

متر و بدون اینکه توپ  سانتی 64ی ثانیه برا 6-0حدود )توپ را به آهستگی . محلی نزدیک آن، توجه کودک را به سمت توپ جلب نمائید

 .مختصری مکث کنید و آنرا از سمت چپ به راست غلت دهید. به سمت چپ کودک بغلتانید( از مسیر خارج شود

های کودک، توپ   الزم نیست چشم. های کود ک آن را دنبال کند  کند چشم  وقتی توپ از خط وسط به هر دو طرف حرکت می: امتیاز ۱

 .ر تعقیب کند ولی باید هنگام حرکت از وسط به هر دو طرف آنرا دنبال نمایدرا در تمام مسی

چشمان کودک فقط در یک جهت از خط . های کودک بمدت کوتاه ولی نه در هنگام عبور از خط وسط، توپ را دنبال کند  چشم: امتیاز ۰

 .وسط عبور کند
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 دارد  دستها را باز نگه می

 زمان وندفعات آزم ابزار وضعيت

 ندارد 1----  مشي  نشده

 

 .های او نگاه کنید در طی انجام آزمون وقتی کودک در حال تالش برای انجام کاری نیست به دست

 .دارد  وقتی کودک در حال تالش برای انجام کاری نیست، اغلب اوقات دستهایش را باز نگه می: امتیاز ۱

 .رت مشت شده استهای کودک در اغلب اوقات بصو دست: امتیاز ۰
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 چرخاند  مچ دست را می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب، جغجغه، زنگو ه یا سایر اشیاء کوصک مشي  نشده

 

در طی انجام آزمون به حرکات مچ دست کودک توجه کنید و مشاهده کنید آیا هنگام دستکاری کردن اشیاء کوچک، مچ دست خود را 

 .چرخاند  می

چرخاند طوری که کف دستش از طرف پائین به سمت باال   کوچک، کودک براحتی مچ خود را می هنگام دستکاری کردن اشیاء: امتیاز ۱

 .قرار گیرد

 .چرخاند تا کف دستش از سمت پائین به طرف باال قرار گیرد نمی کودک مچ دست خود را: امتیاز ۰
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 گيرد  حلقه آويزان شده را می

 زمان دفعات آزمون زاراب وضعيت

 ثانیه 2 2 حلقه با ریسمان طاقباز

 

متر مستقیما باالی  سانتی 44-4۵های حدود  حلقه را بوسیله نخ آن طوری آویزان کنید که قسمت تحتانی آن در خط وسط و با فاصل

حلقه را به آهستگی حرکت دهید برای جلب توجه کودک، (. الزم نیست که شما پشت سر کودک بایستید)های کودک قرار گیرد   چشم

اگر کودک حلقه را نگرفت برای ایجاد عالقه نسبت به آن، حلقه را در دستش قرار دهید و اجازه دهید برای . سپس آن را ثابت نگهدارید

 .پس از جلب توجه، مجددا این عمل را برای انجام این فعالیت تکرار کنید. مدت کوتاهی آنرا دستکاری کند

 .ثانیه، برای گرفتن حلقه استفاده کند 1-4ودک از حداقل یک دست خود و حداقل بمدت ک: امتیاز ۱

 .ثانیه حلقه را بگیرد 4کودک برای مدتی کمتر از : امتیاز ۰
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 را می گيرد مکعب: مجموعه سواالت مکعب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 حفره بدون  مک ب نشسته

 سواالتمجموعه 

برداشتن ) 14، ( مس کردن مک ب) 12، (دراز کردن دست برای گرفتن مک ب) 13

بوسیله  برداشتن) 22، (تقابل نسبی شست با سایر انگشتان) 18، (مک ب با تمام دست

 (نوک انگشت و شست

 

اگر . یدن به مکعب تالش کندبه کودک فرصت دهید برای رس. یک مکعب را روی میز مستقیما جلوی کودک و در دسترس او قرار دهید

کودک دستش را به سمت مکعب درازنکرد، آن را در دستش دهید و برای ایجاد عالقه، به او فرصت دهید تا برای مدت کوتاهی آن را 

 .پس از ایجاد توجه، این سوال را تکرار کنید. دستکاری کند

 .الزم نیست که کودک حتما مکعب را در دست خود بگیرد. کند  یکودک یک یا هر دو دستش را برای رسیدن به مکعب دراز م: امتیاز ۱

 .کودک دستش را به سمت مکعب دراز نکند: امتیاز ۰
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  می کندلمس  را مکعب: مجموعه سواالت مکعب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 حفره بدون مک ب نشسته

 مجموعه سواالت

برداشتن مک ب با ) 14، ( مس کردن مک ب) 12، (فتن مک بدراز کردن دست برای گر) 13

بوسیله نوک انگشتان و  برداشتن) 22، (تقابل نسبی شست با سایر انگشتان) 18، (تمام دست

 (شست

 

اگر . به کودک فرصت دهید برای رسیدن به مکعب تالش کند. یک مکعب را روی میز ، مستقیما جلوی کودک و در دسترس او قرار دهید

دک دستش را به سمت مکعب دراز نکرد، آن را در دستش قرار دهید و برای ایجاد عالقه به او فرصت دهید تا برای مدت کوتاهی آن را کو

 .پس از ایجاد توجه، مجددا این سوال را تکرار کنید. دستکاری کند

 کند   ز هر یک از دستانش آن را لمس میکند و با هر قسمتی ا  کودک یک یا دو بازوی خود را به طرف مکعب دراز می: امتیاز ۱

 .کند نمی کودک مکعب را لمس: امتیاز ۰
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 برداشتن با تمام دست: مجموعه سواالت مکعب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 حفره بدون  مک ب نشسته

 مجموعه سواالت
برداشتن مک ب با تمام ) 14، (ن مک ب مس کرد) 12، (دراز کردن دست برای گرفتن مک ب) 13

 (بوسیله نوک انگشت و شست برداشتن) 22، (تقابل نسبی شست با سایر انگشتان) 18، (دست
 

به کودک فرصت دهید برای رسیدن به . یک مکعب را روی میز مستقیما جلوی کودک و در دسترس او قرار دهید
از نکرد، آن را در دستش قرار دهید و برای ایجاد عالقه، اگر کودک دستش را به سمت مکعب در. مکعب تالش کند

 .پس از ایجاد توجه، این سوال را تکرار کنید. به او فرصت دهید تا برای مدت کوتاهی آن را دستکاری کند

تواند از   او می. را برداردمکعب کودک بوسیله یک یا دو دست خود : امتیاز ۱
 (به شکل توجه کنید)ده کند استفا مکعبدستش برای گرفتن ( کف) تمام

را به بدن یا دست آزاد خود بفشارد و سپس آن را  مکعبکودک : امتیاز ۰
 .بردارد

 

12 

 می رسانداشياء به طرف دستش را از يک 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مورد عالقه اشیاء نشسته
 

دهید آیا تمایل دارد با یک دستش آنها را بردارد  تی اشیاء را در دسترس او قرار میحین انجام آزمون کودک را تحت نظر بگیرید تا ببینید وق
 (.بجای استفاده از هر دو دست)

ممکن است کودک به تناوب هر یک از دو دستش را بکار . کودک بیشتر تمایل دارد از یک دستش استفاده کند تا هر دو دست: امتیاز ۱
 .گیرد

 .کند نمی کودک بطور کل تالشی برای گرفتن اشیا. گیرد  و دستش اشیا را میکودک فقط با هر د: امتیاز ۰
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 گرفتن شن کشی: های خوراکی  مجموعه سواالت تکه
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 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 های خوراکی  تکه نشسته

 مجموعه سواالت
، (نسبی شست و سایر انگشتانتقابل ) 22، (برداشتن با تمام دست) 21، (گرفتن شن کشی) 17

 (برداشتن بوسیله نوک انگشتان و شست) 22

 .قبل از اینکه به کودک اجازه دهید آن را بخورد رضایت مراقب او را بگیرید. های خوراکی از غالت تهیه شده است  به مراقب اطالع دهید که تکه: توجه

توجه . به میز و جلوی کودک قرار دهیدمتر از ل سانتی 44-4۵های خوراکی را در فاصله حدود   تکه
 برای مثال کنار )کودک را به آن جلب کنید 

 (های خوراکی ضربه بزنید و سپس دست خود را بردارید  تکه

کند آن را بردارد، حتی اگر در   های خوراکی را چنگ میز ند و تالش می  کودک تکه: امتیاز ۱
 . برداشتن آن موفق نشود

های خوراکی را به دست   م دستش استفاده کند و با حرکت شن کشی سعی کند تکهممکن است کودک از تما
مثال برداشتن )را به او بدهید  1تری استفاده کند امتیاز  اگر کودک از حرکت پیشرفته(. به شکل نگاه کنید)بیاورد 

 (.با تمام دست، تقابل نسبی شست و سایر انگشتان، برداشتن بوسیله نوک انگشت و شست

های خوراکی بزند ولی هیچ حرکت شن کشی برای بدست آوردن آن انجام   کودک با دست روی تکه: متیازا ۰
 .ندهد
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 تقابل نسبی شست با ساير انگشتان: مجموعه سواالت مکعب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 حفره بدون مک ب نشسته

 مجموعه سواالت
برداشتن مک ب با تمام ) 14، ( مس کردن مک ب) 12، (ی گرفتن مک بدراز کردن دست برا) 13

 (بوسیله نوک انگشتان و شست برداشتن) 22، (تقابل نسبی شست با سایر انگشتان) 18، (دست

 

به کودک فرصت دهید برای رسیدن . را روی میز مستقیما جلوی کودک و در دسترس او قرار دهید مکعبیک 

 دراز نکرد، آن را در دستش قرار  مکعبکودک دستش را به سمت  اگر. تالش کندمکعب به 

پس از ایجاد توجه، این . دهید و برای ایجاد عالقه، به او فرصت دهید تا برای مدت کوتاهی آن را دستکاری کند

 .سوال را تکرار کنید

قرار گیرد  کودک مکعب را برمی دارد طوری که شست او بصورت نسبی مقابل سایر انگشتانش: امتیاز ۱

اگر کودک از حرکت پیشرفته تری . تواند از کف دست خود نیز استفاده کند  کودک می(. به شکل توجه کنید)
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 .را منظور کنید 1باز هم امتیاز ( مثال برداشتن با نوک انگشت و شست)استفاده کند 

تا کرده و )کند   یک میکودک برای برداشتن مکعب کامال انگشتان خود را خم کرده و به هم نزد: امتیاز ۰

 (. آورد  به طرف هم می

 

 19 

 دهد  حلقه را از يک دست خود به دست ديگرش می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (بدون نخ)حلقه  نشسته

 

ست به دست دیگرش در حین انجام آزمون کودک را تحت نظر داشته باشید و مشاهده کنید هنگام بازی با حلقه آیا آن را از یک د

 .توانید حلقه را به کودک بدهید و او را تشویق کنید آن را نگه دارد  اگر چنین چیزی را مشاهده نکردید، می. دهد  می

 .کودک حلقه را از یک دست به دست دیگرش منتقل کند: امتیاز ۱

 .اردکودک حلقه را از یک دست خود رها کرده و بعد آن را با دست دیگرش برد: امتیاز ۰

یا هنگام دست به دست کردن ( مثل دهان یا تنه)کودک برای تسهیل دست به دست کردن حلقه از یک قسمت دیگر بدنش استفاده کند 

 .آن، دست خود و یا حلقه را روی میز تکیه دهد
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 برداشتن با تمام دست: های خوراکی  مجموعه سواالت تکه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 های خوراکی  تکه ستهنش

 مجموعه سواالت
 22، (تقابل نسبی شست و سایر انگشتان) 22، (برداشتن با تمام دست) 21، (گرفتن شن کشی) 17

 (برداشتن بوسیله نوک انگشتان و شست)

 زه دهید آن را بخورد رضایت مراقب او را بگیریدقبل از اینکه به کودک اجا. های خوراکی از غالت تهیه شده است  تکه به مراقب اطالع دهید که: توجه

متر از لبه ی میز و جلوی کودک قرار  سانتی 44-4۵های خوراکی را در فاصله حدود   تکه

 برای مثال )توجه کودک را به آن جلب کنید . د هید

 (.های خوراکی ضربه بزنید و سپس دست خود را بردارید  کنار تکه

وقتی . کند  ت خود برای برداشتن تکه خوراکی استفاده میکودک از تمام دس: امتیاز ۱

صاف شده و )آورد انگشتان باید بحالت باز و دور از هم باشند   دستش را به طرف آن می

و سپس وقتی آن را گرفت و در مقابل کف دستش قرار داد، انگشتانش باید خم شده و بهم نزدیک ( با فاصله از هم

مثل تقابل نسبی شست و )اگر از روش پیشرفته تری برای برداشتن استفاده کرد (. به شکل نگاه کنید)شوند 

 .را منظور کنید 1باز هم امتیاز ( انگشت دیگر و یا برداشتن با نوک انگشت و شست

. کند  کودک از هر دو دست برای برداشتن آن استفاده می. های خوراکی را بردارد  تواند تکه نمی کودک: امتیاز ۰

کند و یا دست بازشده خود را روی تکه خوراکی گذاشته وآن را روی میز   روش شن کشی استفاده میکودک از 

 .کشد  می
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 دهد  مکعب را از يک دست خود به دست ديگرش می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب بدون حفره نشسته

 

تحت نظر داشته باشید تا ببینید آیا مکعب را از یک دست خود به دست دیگرش در حین انجام آزمون کودک را حین بازی کردن با مکعب 

 .اگر چنین رفتاری را حین انجام آزمون مشاهده نکردید به کودک یک مکعب بدهید واو را تشویق کنید که آنرا نگه دارد. دهد  می
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 .دهد  کودک مکعب را از یک دست خود به دست دیگرش می: امتیاز ۱

 .دارد  کند و سپس با دست دیگرش آن را بر می  دک مکعب را از یک دست خود رها میکو: امتیاز ۰

یا هنگام دست ( مثل دهان یا تنه)کند   کودک برای تسهیل دست به دست کردن مکعب، از یک قسمت دیگر بدنش استفاده می

 .دهد  های خود را روی میز تکیه می به دست کردن آن، دست
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 و شست انبرداشتن با نوک انگشت: ت مکعبمجموعه سواال

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 حفره بدون مک ب نشسته

 مجموعه سواالت

برداشتن مک ب با ) 14، ( مس کردن مک ب) 12، (دراز کردن دست برای گرفتن مک ب) 13

بوسیله نوک انگشتان و  نبرداشت) 22، (تقابل نسبی شست با سایر انگشتان) 18، (تمام دست

 (شست

 

به کودک . را روی میز مستقیما جلوی کودک و در دسترس او قرار دهید مکعبیک 

 مکعباگر کودک دستش را به سمت . تالش کند مکعبفرصت دهید برای رسیدن به 

 دراز نکرد، آن را در دستش قرار 

. اهی آن را دستکاری کنددهید و برای ایجاد عالقه، به او فرصت دهید تا برای مدت کوت

 .پس از ایجاد توجه، این سوال را تکرار کنید

کودک از برجستگی نوک انگشت شست و یکی از انگشتان دیگر خود برای برداشتن مکعب : امتیاز ۱

 (.به شکل توجه کنید)کند   استفاده می

 .دارد  کودک بجای نوک انگشتان، مکعب را با کف دست خود گه می: امتیاز ۰

23 

 آورد  ها را به خط وسط می ها يا مکعب قاشق

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب بدون حفره 2قاشق یا  2 نشسته

 

ها را به کودک بدهید و او را تشویق کنید  سپس آن. ها را به هم بکوبید یک قاشق یا مکعب را در هر یک از دستان خود نگه دارید و آن

 . آورد  نگاه کنید که آیا کودک آن اشیا را در خط وسط به طرف هم می. وبدها را به هم بک آن

 .ها را در خط وسط به طرف هم بیاورد ها یا مکعب کودک قاشق: امتیاز ۱

هم ها را به طرف هم بیاورد ولی باهم تماس پیدا نکنند یا اشیاء به طرف  کودک یک یا هر دو شی ء را بیندازد، یا سعی کند آن: امتیاز ۰

 .بیایند ولی نه در خط وسط
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 تقابل نسبی شست و ساير انگشتان: های خوراکی  مجموعه سواالت تکه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 های خوراکی  تکه نشسته

 مجموعه سواالت
تقابل نسبی شست و سایر ) 22، (برداشتن با تمام دست) 21، (گرفتن شن کشی) 17

 (برداشتن بوسیله نوک انگشتان و شست) 22، (انگشتان

 .قبل از اینکه به کودک اجازه دهید آن را بخورد رضایت مراقب او را بگیرید. های خوراکی از غالت تهیه شده است  تکه به مراقب اطالع دهید که: توجه

متر از لبه ی میز و جلوی  سانتی 44-4۵های خوراکی را در فاصله حدود   تکه

های   برای مثال کنار تکه)توجه کودک را به آن جلب کنید . ر دهیدکودک قرا

 (.خوراکی ضربه بزنید و سپس دست خود را بردارید

های خوراکی را طوری برمی دارد که شست او حداقل بطور   کودک تکه: امتیاز ۱

تواند از   کودک می(. به شکل توجه کنید)نسبی در مقابل سایر انگشتانش قرار گیرد 

اگر کودک از روش پیشرفته تری برای برداشتن . ست خود استفاده کندکف د

 .را منظور کنید 1امتیاز ( مثل برداشن با نوک انگشت و شست)استفاده کرد 

کودک دست بازشده . کودک با تمام دستش یا با استفاده از حرکت شن کشی یا با آن را بردارد: امتیاز ۰

 .کشد  را روی میز میخود را روی تکه خوراکی گذاشته و آن 

 

24 

 کند  فنجان را با گرفتن دسته آن بلند می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 فنجان دسته دار نشسته

 .به او فرصت دهید تا فنجان را بردارد. فنجان را طوری در دسترس کودک قرار دهید که دسته آن بطرف او باشد

 .به دور دسته گره بخورند( ها)الزم نیست انگشت . دست خود دسته فنجان را بگیرد و آن را بلند کند کودک با استفاده از یک: امتیاز ۱

کودک دسته را . کودک فنجان را بلند کند ولی نه بوسیله دسته آن، کودک از دو دست خود برای برداشتن فنجان استفاده کند: امتیاز ۰

 .بگیرد ولی فنجان را بلند نکند
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 برداشتن بوسيله نوک انگشت و شست: های خوراکی  ه سواالت تکهمجموع

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 های خوراکی  تکه نشسته

 مجموعه سواالت
 22، (تقابل نسبی شست و سایر انگشتان) 22، (برداشتن با تمام دست) 21، (گرفتن شن کشی) 17

 (شستبرداشتن بوسیله نوک انگشتان و )

 .قبل از اینکه به کودک اجازه دهید آن را بخورد رضایت مراقب او را بگیرید. های خوراکی از غالت تهیه شده است  تکه به مراقب اطالع دهید که: توجه

توجهه کهودک   . متهر از لبهه ی میهز و جلهوی کهودک قهرار دهیهد        سهانتی  44-4۵های خوراکی را در فاصله حدود   تکه

ههای خهوراکی ضهربه بزنیهد و سهپس دسهت خهود          برای مثهال کنهار تکهه   ) را به آن جلب کنید

 (.را بردارید

ههای خهوراکی اسهتفاده      کودک از برجسهتگی شسهت و یکهی از انگشهتان دیگهرش بهرای برداشهتن تکهه        : امتیاز ۱

 (به شکل توجه کنید)کند 

 .کودک از نوک انگشت و شست خود برای برداشتن استفاده نکند: امتیاز ۰

 

27 

 ات کتاب را ورق ميز ندصفح

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کتاب م ور نشستن اجتماعی

 

صههفحه اول کتههاب را بههاز کنیههد و کههودک را تشههویق کنیههد آن را نگههه دارد، ورق بزنههد و بههه  . کتههاب را در مقابههل کههودک قههرار دهیههد

توانیهد بهه او نشهان دهیهد چگونهه صهفحات را ورق         نگهه دارد و یها مهی    توانید به او کمک کنیهد کهه کتهاب را     شما می. تصاویر نگاه کند

 .بزند

کند در هر بار، یهک یها چنهد صهفحه را ورق بزنهد اگهر چهه ممکهن اسهت ایهن تهالش ناشهیانه باشهد و یها                 کودک تالش می: امتیاز ۱

 .را ورق بزند( ها)نتواند بطور کامل صفحه 

 .مثال با کوبیدن روی کتاب یا با دست زدن روی صفحات آن)بزند  کودک بصورت تصادفی صفحات را ورق: امتیاز ۰
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 گرفتن با کف دست: مجموعه سواالت گرفتن

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مداد شم ی یا مداد و ورق کاغذ سفید و بدون خط نشسته

 مجموعه سواالت
گرفتن با انگشتان میانی مرحله ) 37، (با انگشتانگرفتن  مرحله ابتدایی) 32، (با کف دست) 28

 (پویا) 28، ({سه انگشتی}

 

کودک را تشویق کنید روی کاغذ عالمت بگذارد . مداد شمعی یا مداد را وسط کاغذ بگذارید. کاغذ را روی میز و جلوی کودک قرار دهید

توانید بوسیله یک مداد شمعی یا مداد دیگر به او   را نگرفت، می اگر کودک مداد شمعی یا مداد. مثال خط خطی کند، نقاشی بکشد یا بنویسد

 .نشان دهید چگونه یک عالمت روی کاغذ بکشد

با تمام دست و بصورت )کودک هنگام عالمت گذاشتن روی کاغذ، با استفاده از کف دست خود مداد شمعی و یا مداد را بگیرد : امتیاز ۱

های  تواند از هر یک از دو انت  فتن مداد یا مداد شمعی صحیح باشد، کودک میدر صورتی که نحوه در دست گر(. مشت شده

قسمت نوک مداد شمعی یا مداد ممکن است نزدیک انگشت کوچک . مداد شمعی یا مداد برای عالمت گذاشتن استفاده کند

اشاره باشد وچرخش  یا ممکن است نزدیک انگشت( گرفتن با چرخش کف دست رو به باال، شکل سمت چپ را ببنید)باشد 

گرفتن با کف دست و متقاطع با رادیوس، شکل سمت راست را )کف دست طوری باشد که، شست به طرف پائین قرار گیرد 

را نشان داد نیز ( مانند استفاده از انگشتان و هرگونه تقابل با شست)در صورتی که کودک شکل پیشرفته تری از گرفتن (. ببنید

 .یدبه او یک امتیاز را بده

 .انگشتان کودک دور مداد شمعی حلقه بخورند ولی کودک نتواند وسیله نوشتن را محکم در کف دست بگیرد: امتیاز ۰
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 کند  انگشت اشاره باز شده خود را از بقيه انگشتان جدا می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 پگ بورد نشسته

 

های پگ   ها بوسیله یک انگشت خود، توجه کودک را به سوراخ با دستکاری کردن سوراخ. قرار دهیدپگ بورد را روی میز و مقابل کودک 

های   اگر کودک تالش کرد که پگ بورد را بلند کند، شما گوشه. به هیچ عنوان دست یا انگشتان کودک را هدایت نکنید. بورد جلب کنید

 .آن را نگه دارید

ممکن است کودک با انگشت اشاره باز شده . ا در حالی باز کند که سایر انگشتانش خمیده هستندکودک انگشت اشاره خود ر: امتیاز ۱

 .خود، پگ بورد را لمس کند ولی نیازی نیست که انگشت خود را در یک سوراخ فرو کند

 .های کودک بحالت مشت شده باقی بمانند دست. کودک تمام انگشتان خود را یکباره باز کند: امتیاز ۰

31 

 کند  ودش خط خطی میخ

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مداد شم ی یا مداد و یک ورق کاغذ سفید بدون خط و نوشته نشده نشسته

 

کودک را تشویق کنید روی کاغذ عالمت بگذارد . مداد شمعی یا مداد را وسط کاغذ بگذارید. کاغذ را روی میز و جلوی کودک قرار دهید

 .کند، نقاشی بکشد یا بنویسد مثال خط خطی

 .کودک خودبخود و هدفمند کاغذ را خط خطی کند: امتیاز ۱

 .کند بصورت تصادفی روی کاغذ عالمت بگذارد  هنگامی که کودک با مداد شمعی بازی می: امتیاز ۰
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 مکعب 2: مجموعه سواالت روی هم گذاشتن مکعب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 مک ب 12 ستهنش

 (مک ب 8) 42، (مک ب 2) 38، (مک ب 2) 31 مجموعه سواالت

 

مکعب جلوی  6 "به برج من نگاه کن"سه مکعب را روی هم قرار دهید و بگوئید . مکعب را روی میز و جلوی خودتان بگذارید 14تمام 

بگذارید برج شما . روی میز نزدیک برج خودتان اشاره کنید به یک محل. "حاال تو یک برج بزرگ درست کن"کودک بگذارید و بگوئید 

مکعب  6اگر کودک یک برج با . های برج شما استفاده کند  مثل یک مدل برای کودک باقی بماند ولی اگر خواست، اجازه دهید از مکعب

اجازه . "توانی آنرا بزرگ بساز  ی که میتا جا . یک برج دیگر درست کن"مکعب باقیمانده را به طرف او هل دهید و بگوئید  ۹درست کرد 

 .هیچ مکعبی به دست کودک ندهید و به هیچ ترتیبی برای ساخت برج او را هدایت یا راهنمایی نکنید. بار تالش کند 6دهید 

 .های بکار رفته در بلندترین برج کودک را مشخص کنید در فرم ثبت امتیازات، تعداد مکعب

تا زمانی که کودک مکعب را رها . پایه باید شامل یک مکعب باشد. مکعب را روی هم بگذارد 4ودک حداقل در هر بار تالش، ک: امتیاز ۱

اگر مکعبی باعث شود که برج فرو بریزد آنرا . نکرده تا مکعب بصورت متعادل باقی بماند، آن را بعنوان یک قسمت نشمارید

 .حساب نکنید

کودک . های برج استفاده کند  کودک از دو یا چند سری مکعب به عنوان پایه. اضافه کندها را به برج شما  کودک فقط مکعب: امتیاز ۰

 .ها نزدیک هم برج بسازد بجای ساختن یک برج از مکعب ها، با قرار دادن مکعب
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 تصادفی: صاف مجموعه سواالت تقليد خط

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 سفید بدون خطمداد شم ی و ورق کاغذ  2 نشسته

 (حلقوی) 23، (عمودی) 21، (افقی) 21، (در هر جهت) 32 مجموعه سواالت

 

با استفاده از مداد شمعی دیگر، یک خط عمودی صاف . یک مداد شمعی را روی کاغذ بگذارید. کاغذ را روی میز و جلوی کودک قرار دهید

به کودک . "حاال تو این کارو بکن. ببین؟ ویژ رفت"د و در همان حال بگوئید مداد شمعی را سریعا بطرف کودک حرکت دهی. رسم کنید

 .صرفنظر از کارایی کودک، یک خط افقی روی کاغذ بکشید. زمان بدهید تا یک خط بکشد

. "بکنتو این کارو . ویژ. حاال اینوری بکش "مداد شمعی را از سمت راست خود به سمت چپ خود حرکت دهید و در همان حال بگوئید 

اگر کودک یک خط در هر جهتی کشید، خطوط مدوری روی کاغذ بکشید و بگوئید . شما ممکن است کاغذ را برای کودک نگه دارید

 ."حاال اینوری بکش، تو این کار را بکن"

 کودک یک خط در هر جهتی بکشد: امتیاز ۱

 .کودک نتواند یک خط روی کاغذ بکشد: امتیاز ۰

 

33 

 (ثانيه ۶۱)گذارد   شيشه میتکه خوراکی را در ۱۱

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 21 1 های خوراکی، قوطی بدون در و کرونومتر  تکه 12 نشسته

 

قبل از اینکه به کودک اجازه دهید آن را بخورد رضایت مراقب او را . به مراقب اطالع دهید تکه خوراکی از غالت تهیه شده است: توجه

 .بگیرید

کند، یک تکه خوراکی را بردارید و داخل قوطی   در حالیکه کودک تماشا می. های خوراکی و قوطی را جلوی خودتان روی میز بگذارید  تکه

می خواهم بدانم تو ". تکه خوراکی را طوری جلوی کودک قرار دهید که با یکدیگر و یا با قوطی تماس نداشته باشند 14. بیندازید

قوطی را برای . "حرکت... آماده . گویم چه موقع توقف کنی  من می. ی را با سرعت تمام در داخل قوطی بیندازیتوانی چند تکه خوراک  می
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تکه خوراکی را در قوطی  14وقتی کودک . وقتی کودک اولین تکه خوراکی را برداشت، شمارش زمان را شروع کنید. کودک نگه دارید

اگر کودک . کودک باید در هر بار یک تکه خوراکی را در قوطی بیندازد. ن را متوقف کنیدثانیه، شمارش زما 34انداخت و یا پس از گذشت 

اگر . " نه، هر بار فقط یکی"به شمردن ادامه دهید ولی بگوئید . تالش کرد در یک نوبت بیشتر از یک تکه خوراکی را در قوطی بیندازد

اندازید و دستور العمل   دارید و در قوطی می  گری را از جلوی خودتان بر میکودک تکه خوراکی را برنداشت، در حالیکه شما تکه خوراکی دی

ها را بیرون آورد، در حالیکه مجددا قوطی را به  اگر کودک قوطی را انداخت و یا تکه خوراکی. کنید به شمارش زمان ادامه دهید  را تکرار می

 .ت کنید چند تکه خوراکی در قوطی باقیمانده استحالت اول برمی گردانید، شمارش زمان را ادامه دهید و یادداش

 (در هر نوبت فقط یک تکه خوراکی)تکه خوراکی را در قوطی بیندازد  14ثانیه و یا کمتر  34کودک در مدت : امتیاز ۱

های   یک تکه کودک بطور مکرر در هر نوبت بیشتر از. ثانیه در قوطی بیندازد 34تکه خوراکی یا کمتر را در مدت  ۹کودک : امتیاز ۰

 .خوراکی را در قوطی بیندازد
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 (گرفتن با انگشتان)انتقالی گرفتن مرحله : مجموعه سواالت گرفتن

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مداد شم ی یا مداد و ورق کاغذ سفید و بدون خط نشسته

 مجموعه سواالت
گرفتن با  میانیمرحله ) 37، (ا انگشتانب مرحله ابتدایی گرفتن) 32، (دست با کف) 28

 (پویا) 28، ({سه انگشتی}انگشتان 

 

 . کاغذ را روی میز و جلوی کودک قرار دهید

 کودک را تشویق کنید روی کاغذ عالمت بگذارد. مداد شمعی یا مداد را وسط کاغذ بگذارید

 . مثال خط خطی کند، نقاشی بکشد یا بنویسد

 مداد را نگرفت، اگر کودک مداد شمعی یا 

 می توانید بوسیله یک مداد شمعی یا مداد دیگر 

  .به او نشان دهید چگونه یک عالمت روی کاغذ بکشد

کودک مداد شمعی یا مداد را با انگشتان خود و بوسیله تقابل نسبی شست بگیرد و روی کاغذ یک عالمت : امتیاز ۱

تواند بطرف هر قسمتی از   شست و اشاره باشد و سر دیگر آن مینوک مداد شمعی یا مداد باید در طرف انگشت . بگذارد

معموالً مداد شمعی از قسمت . یا نزدیکی کف دست قرار گیرد/ و حتی در( چرخش انگشت به داخل)انگشت کوچک 

 .شود  انی تا ابتدایی آن گرفته می می

 .ه کندکودک از گرفتن با کف دست یا هر روش ابتدائی تر دیگری استفاد: امتیاز ۰
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 اندازد  چند سکه را در سوراخ قلک می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 سکه کوصک 4قلک و  نشسته

یری از نزدیک مراقب نحوه استفاده کودک از این اجسام ریز باشید تا از به دهان بردن سکه توسط کودک جلوگ. شود  در این سوال از اجسام ریز استفاده می: توجه

 .مطمئن شوید که در قلک کامال بسته است. ها را در یک جای امن، دور از کودک قرار دهید باشید، سکه وقتی در حال اجرای این سوال نمی. کنید
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یک سکه را در مقابل او قرار دهید و در حالیکه به سوراخ روی قلک اشاره . سکه را به کودک نشان دهید ۵. قلک را جلوی کودک بگذارید

سکه در قلک،  4توانید با انداختن حداکثر   اگر کودک تالش نکرد سکه را در آن بیندازد می. کنید به او بگویید آن را در قلک بیندازد  یم

 .ها را باهم به او بدهید باقیمانده سکه. انجام این کار را به او نشان دهید 

 .سکه را در سوراخ قلک بیندازد 6کودک حداقل : امتیاز ۱

 .سکه یا کمتر را در سوراخ قلک بیندازد 4کودک : یازامت ۰
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 جدا کردن از هم: لگو

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1  گو نشسته

 .م وصل کنیدها را از هم جدا کرده و مجددا به به منظور سهولت انجام کار برای کودک، قبل ازاینکه برای اولین بار ازلگو استفاده کنید چند بار آن: توجه

 

واحد را به کودک نشان دهید و جدا کردن یک . ها را به کودک بدهید، آنها را بصورت یک واحد فشرده بهم متصل کنید لگوقبل از اینکه 

ها را مجددا روی هم بگذارید و بصورت یک مجموعه به کودک بدهید واز او بخواهید  لگو. بزرگ و کوچک را برای او نمایش دهید لگو

 .نها را جدا کندهمه آ

 .ها را از هم جدا کند لگوکودک تمام : امتیاز ۱

 .ها را جدا کند و یا قبل از اینکه تمام آنها را از هم جدا کند، کارش را متوقف نماید لگوکودک نتواند تمام : امتیاز ۰
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 (سه انگشتی) ،گرفتنميانی مرحله : مجموعه سواالت گرفتن

 زمان ندفعات آزمو ابزار وضعيت

 ندارد 1 مداد شم ی یا مداد و ورق کاغذ سفید و بدون خط نشسته

 مجموعه سواالت
انی گرفتن با انگشتان  مرحله می) 37، (مرحله ابتدایی گرفتن با انگشتان) 32، (با کف دست) 28

 (پویا) 28، ({سه انگشتی}

 

کودک را تشویق کنید روی کاغذ عالمت بگذارد . ا وسط کاغذ بگذاریدمداد شمعی یا مداد ر. کاغذ را روی میز و جلوی کودک قرار دهید

توانید بوسیله یک مداد شمعی یا مداد دیگر به او   اگر کودک مداد شمعی یا مداد را نگرفت، می. مثال خط خطی کند، نقاشی بکشد یا بنویسد

 .نشان دهید چگونه یک عالمت روی کاغذ بکشد

انگشت  4شست و )مداد را به حالت ثابت سه انگشتی کودک مداد شمعی یا : امتیاز ۱

و روی ( به شکل نگاه کنید)گیرد   می( انگشت دیگر 6شست و )یا چهارانگشتی ( دیگر

مفاصل وجود ندارد، دست  حرکات ظریف و موضعی. گذارد  کاغذ یک عالمت می

فقط ( انگشتری یا کوچک)کند و انگشتان دیگر   بصورت یک واحد ثابت حرکت می
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آن و  4/1تا  6/1حد فاصل )مداد شمعی باید حدودا از قسمت باالتری گرفته شده باشد . اندکی خمیده هستند

کودک باید با برجستگی انگشت اشاره و شست، مداد شمعی یا مداد را گرفته باشد و قسمت (. نزدیک به نوک

انگشتی دینامیک مداد را بگیرد هم اگر کودک بصورت سه . انتهایی آن باید از بین انگشتانش بیرون زده باشد

 .را به او بدهید 1امتیاز 

 .های ابتدائی تر استفاده کند کودک از مرحله ابتدایی گرفتن با انگشتان یا سایر روش: امتیاز ۰
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 مکعب ۶: مجموعه سواالت روی هم گذاشتن مکعب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 مک ب 12 نشسته

 (مک ب 8) 42، (مک ب 2) 38، (مک ب 2) 31 مجموعه سواالت

 

مکعب جلوی  6 "به برج من نگاه کن"سه مکعب را روی هم قرار دهید و بگوئید . مکعب را روی میز و جلوی خودتان بگذارید 14تمام 

بگذارید برج شما . دتان اشاره کنیدبه یک محل روی میز نزدیک برج خو. "حاال تو یک برج بزرگ درست کن"کودک بگذارید و بگوئید 

مکعب  6اگر کودک یک برج با . های برج شما استفاده کند  مثل یک مدل برای کودک باقی بماند ولی اگر خواست، اجازه دهید از مکعب

اجازه . "زرگ بسازتوانی آنرا ب  تا جا ی که می. یک برج دیگر درست کن"مکعب باقیمانده را به طرف او هل دهید و بگوئید  ۹درست کرد 

 .هیچ مکعبی به دست کودک ندهید و به هیچ ترتیبی برای ساخت برج او را هدایت یا راهنمایی نکنید. بار تالش کند 6دهید 

 .های بکار رفته در بلندترین برج کودک را مشخص کنید در فرم ثبت امتیازات، تعداد مکعب

تا زمانی که کودک مکعب را رها . پایه آن باید شامل یک مکعب باشد. بگذاردمکعب را در یک دور روی هم  3کودک حداقل : امتیاز ۱

اگر مکعبی باعث شود که برج فرو بریزد آنرا . نکرده تا مکعب بصورت متعادل باقی بماند، آن را بعنوان یک قسمت نشمارید

 .حساب نکنید

کودک . های برج استفاده کند  ا چند سری مکعب به عنوان پایهکودک از دو ی.. ها را به برج شما اضافه کند کودک فقط مکعب: امتیاز ۰

 .ها نزدیک هم برج بسازد بجای ساختن یک برج از مکعب ها، با قرار دادن مکعب
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 کند  از دستش برای نگهداشتن کاغذ در جای خود استفاده می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 بدون خط ید سف ، ورق کاغذ  مداد شم ی یا مداد نشسته

 

در حین انجام آزمون وقتی کودک در حال رنگ کردن بوسیله مداد شمعی یا نقاشی کشیدن با مداد است، توجه کنید که آیا با استفاده از 

سپس  .اگر چنین چیزی را مشاهده نکردید، کاغذ را جلوی کودک روی میز بگذارید. دارد  یک دستش کاغذ را در جای خود، ثابت نگه می
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مثال . کودک را تشویق کنید روی کاغذ چیزی بکشد. مداد شمعی یا مداد را طوری وسط کاغذ قرار دهید که نوک آن دور از کودک باشد

 .خط خطی کند، شکل بکشد و یا بنویسد

در جای خود  کشد با دست دیگرش کاغذ را  کند یا نقاشی می  کودک در حالیکه با یک دست خود روی کاغذ خط خطی می: امتیاز ۱

 .نگهدارد

 .کودک برای نگهداشتن کاغذ روی آن تکیه داده یا خم شود. کودک هنگام عالمت گذاشتن روی کاغذ، آن را نگه ندارد: امتیاز ۰
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 افقی :صاف  خطمجموعه سواالت تقليد 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 اردند 1 مداد شم ی و ورق کاغذ سفید بدون خط 2 نشسته

 (حلقوی) 23، (عمودی) 21، (افقی) 21، (درهر جهت) 32 مجموعه سواالت

 

با استفاده از مداد شمعی دیگر، یک خط عمودی صاف . یک مداد شمعی را روی کاغذ بگذارید. کاغذ را روی میز و جلوی کودک قرار دهید

به کودک . "حاال تو این کارو بکن. ببین؟ ویژ رفت"وئید مداد شمعی را سریعا بطرف کودک حرکت دهید و در همان حال بگ. رسم کنید

 .صرفنظر از کارایی کودک، یک خط افقی روی کاغذ بکشید. زمان بدهید تا یک خط بکشد

. "تو این کارو بکن هویژ. حاال اینوری بکش"رکت دهید و در همان حال بگوئید مداد شمعی را از سمت راست خود به سمت چپ خود ح

اگر کودک یک خط در هر جهتی کشید، خطوط مدوری روی کاغذ بکشید و بگوئید . کاغذ را برای کودک نگه داریدشما ممکن است 

 . " حاال اینوری بکش، تو این کارو بکن"

 با خط افقی شما تفاوت داشته باشد 64راستای خط افقی کودک حداکثر تا حدود ْ : امتیاز ۱

 .کودک خط افقی رسم نکند: امتیاز ۰
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 عمودی : صاف جموعه سواالت تقليد خطم

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مداد شم ی و ورق کاغذ سفید بدون خط 2 نشسته

 (حلقوی) 23، (عمودی) 21، (افقی) 21، (درهر جهت) 32 مجموعه سواالت

 

با استفاده از مداد شمعی دیگر، یک خط عمودی صاف . یدیک مداد شمعی را روی کاغذ بگذار. کاغذ را روی میز و جلوی کودک قرار دهید

به کودک . "حاال تو این کارو بکن. رفت هببین؟ ویژ"بطرف کودک حرکت دهید و در همان حال بگوئید  مداد شمعی را سریعاً. رسم کنید

 .صرفنظر از کارایی کودک، یک خط افقی روی کاغذ بکشید. زمان بدهید تا یک خط بکشد

. "تو این کارو بکن. هویژ. حاال اینوری بکش "ا از سمت راست خود به سمت چپ خود حرکت دهید و در همان حال بگوئید مداد شمعی ر
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اگر کودک یک خط در هر جهتی کشید، خطوط مدوری روی کاغذ بکشید و بگوئید . شما ممکن است کاغذ را برای کودک نگه دارید

 . "حاال اینوری بکش، تو این کارو بکن "

 .با خط عمودی شما تفاوت داشته باشد 64راستای خط عمودی کودک تا حداکثر حدود ْ : متیازا ۱

 .کودک خط عمودی رسم نکند: امتیاز ۰
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 متصل کردن به هم : لگو

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1  گو نشسته روی زمین

 .ها را از هم جدا کرده و مجددا بهم وصل کنید ه برای اولین بار ازلگو استفاده کنید چند بار آنبه منظور سهولت انجام کار برای کودک، قبل ازاینک: توجه

 

 6هها را جلهوی خودتهان روی میهز بگذاریهد و بها اسهتفاده از         لگهو . ها را به کهودک بدهیهد، آنهها را از ههم جهدا کنیهد       لگوقبل از این که 

را بهه کهودک بدهیهد و بهه او بگوئیهد آنهها را کنهار         لگهو  3از ههم جهدا کنیهد و ههر      سپس آنهها را . ها را نشان دهید نحوه اتصال آن لگو

 .هم بگذارد

بهه درسهتی در یهک راسهتا     )بایهد   لگهو برجسهتگی رابهط روی ههر     4حهداقل  . کنهد   ها را بهه ههم متصهل مهی     لگوکودک همه : امتیاز ۱

یها یهک قطعهه روی ههم سهوار شهوند        هها بصهورت یهک ردیهف    لگوالزم نیسهت  . بعهدی متصهل شهود    لگوبه ( قرار گرفته و

 .ولی باید همه به هم متصل شوند

 .را به بقیه وصل نکند لگوکودک یک یا چند : امتیاز ۰
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 حلقوی: صاف مجموعه سواالت تقليد خط

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مداد شم ی و ورق کاغذ سفید بدون خط 2 نشسته

 (حلقوی) 23، (عمودی) 21، (افقی) 21، (درهر جهت) 32 مجموعه سواالت

 

بها اسهتفاده از مهداد شهمعی دیگهر، یهک خهط        . یهک مهداد شهمعی را روی کاغهذ بگذاریهد     . کاغذ را روی میز و جلوی کودک قرار دهیهد 

حهاال تهو   . ببهین؟ ویهژ رفهت   "مداد شهمعی را سهریعا بطهرف کهودک حرکهت دهیهد و در همهان حهال بگوئیهد          . عمودی صاف رسم کنید

 .صرفنظر از کارایی کودک، یک خط افقی روی کاغذ بکشید. به کودک زمان بدهید تا یک خط بکشد. "این کارو بکن

تهو ایهن   . ویهژ . حهاال اینهوری بکهش    "مداد شمعی را از سمت راست خود به سمت چهپ خهود حرکهت دهیهد و در همهان حهال بگوئیهد        

اگهر کهودک یهک خهط در ههر جهتهی کشهید، خطهوط مهدوری روی          . ه داریهد شما ممکن است کاغهذ را بهرای کهودک نگه    . "کارو بکن
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 . "حاال اینوری بکش، تو این کارو بکن "کاغذ بکشید و بگوئید 

متهر   سهانتی  ۵/4ههای دایهره بیشهتر از     نبایهد بهین ابتهدا و انهت    . کودک یک شکل بکشهد کهه بیشهتر بصهورت حلقهوی باشهد      : امتیاز ۱

حلقهوی کشهید بعهد روی آن را خهط خطهی کهرد و یها بهه کشهیدن یهک سهری             اگر کودک ابتهدا یهک شهکل   . فاصله باشد

 .را به او بدهید 1دایره بصورت مارپیچ ادامه داد باز هم امتیاز 

و یها یهک شهکل منحنهی رسهم کنهد       ( مثال گوشه یا زاویه داشهته باشهد یها غیرقرینهه باشهد     )کودک یک شکل نامنظم بکشد : امتیاز ۰

 .متر باشد سانتی ۵/4که فاصله دو سرآن بیشتر از 
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 سازد  ها قطار می با مکعب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب 11 نشسته

 

چهار مکعب را بصورت یک ردیف و  "کنم  ببین من چطور یک قطار مثل این و مثل این واین واین درست می"گوئید   در حالیکه می

قطار را . مکعب پنجم را روی اولین مکعب بگذارید "رود  اینجا موتور است ببین چطور می"ید گوئ  در حالیکه می. مماس باهم قرار دهید

درست مثل ( چو، چو)یک قطار "مکعب باقیمانده را در دسترس کودک قرار دهید و بگوئید  ۵. "چو، چو، چو"روی میز هل دهید و بگوئید 

 ."مال من درست کن

های مجاور باهم   ت ردیف قرار دهد، تمام مکعبمکعب را بصور 0کودک حداقل : امتیاز ۱

 .، مکعب پنجم را روی آنها قرار دهد1مماس باشد، الزم نیست برای گرفتن امتیاز 

کودک چهار . ها را در اطراف میز هل دهد کودک تنها بصورت ساده مکعب: امتیاز ۰

فاصله  مترمیلی  3معکب را بصورت ردیف قرار ندهد یا بین دو مکعب مجاور بیشتر از 

 .باشد
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 کند  مکعب را نخ می ۳

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب حفره دار 3بند کفش و  نشسته

 .ها از آن به بیرون سر نخورند یک سر بند کفش را یک گره بزرگ بزنید تا مکب: توجه

 

ها را از بند کفش خارج کنید و هر سه مکعب  مکعب. وبت او استمکعب را نخ کند و بگوئید که دفعه بعد ن 6به کودک نشان دهید چگونه 

اگر کودک توقف کرد و یا قبل از اینکه . مکعب را داخل بند کفش کند 6او را تشویق کنید که هر . را با بند کفش جلوی کودک بگذارید

 "توانی نخ کنی  بده چند تا می نشان. های بیشتری را نخ کن  مکعب"مکعب را نخ کند آنها را زمین گذاشت، بگوئید  6هر 

ها  الزم نیست کودک مکعب. ها هم زمان داخل بند کفش باشد الزم نیست مکعب. مکعب را داخل بند کفش کند 6کودک هر : امتیاز ۱

 .متر از ابتدای بند کفش جلو ببرد سانتی ۵/4های بند کفش سر دهد ولی الزم است آنها را تا فاصله  را تا انت
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 .مکعب یا کمتر را نخ کند یا نخ را داخل آنها بکند ولی بالفاصله خارج کند 4ودک ک: امتیاز ۰
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 کند  حرکات دست را تقليد می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1----  نشسته

 

بعد . هر بار دست زدن صبر کنیدثانیه بین  1سه بار دست بزنید و حدود  "ما میخواهیم با دستهایمان بازی کنیم من را نگاه کن"بگوئید 

 1های   اگر کودک درست پاسخ داد وضعیت. "همان کاری را که من کردم انجام بده"یا  "حاال تو انجام بده"یا  "نوبت توست"بگوئید 

کنید،  صرفنظر از عملکرد کودک، بدون اینکه کمک بیشتری. اگر کودک درست پاسخ نداد نمایش را تکرار کنید. را ارائه کنید 6تا 

 .را ارائه نمایید 6تا  1های  وضعیت

دست . دستهایتان را جلوی خود نگاه داشته و با انگشت اشاره خویش، شست همان دست را لمس کرده، یک دایره ایجاد کنید :۱وضعیت 

 ."حاال تو انجام بده"خود را پائین بیاورید و بگوئید 

دستهایتان را پائین بیاورید و به . با دست چپ گوش چپ خود را لمس کنیدبطور همزمان با دست راست گوش راست خود و  :۱وضعیت 

 "حاال تو انجام بده": کودک بگوئید

ای کوچک ایجاد کنید  های خود را باز کرده اید آنها را جلوی خودتان نگه دارید و با دستهایتان حرکات دایره در حالیکه دست :۱وضعیت 

های ساعت و دست راست خود را در خالف جهت حرکت   چپ خود را در جهت حرکت عقربه دست( متر سانتی 1۵محیط دایره حدود )

 ."حاال تو انجام بده"های خود را پائین بیاورید و به کودک بگوئید  های ساعت حرکت دهید، سپس دست  عقربه

 .روی فرم ثبت امتیازات هر وضعیتی را که کودک به درستی تقلید کرد ثبت کنید

ای  ، کودک باید حرکات دایره6از وضعیت  1برای گرفتن امتیاز . وضعیت را به درستی تقلید کند 6مورد از  4ک حداقل کود: امتیاز ۱

 .های خود را در همان جهتی که شما به او نشان داده اید حرکت دهد ایجاد کند ولی الزم نیست دست

 .کودک فقط یک وضعیت را به درستی تقلید کند: امتیاز ۰
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27 

 ز ند را برش میکاغذ 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 و قیچی بی خطر( cm4/12*4/7)دو کار  سفید بدون خط  نشسته

زمانی که در حال . در حین انجام این فعالیت از نزدیک مراقب کودک باشید. کند احتیاط الزم را بکار ببرید  حتی اگر کودک از قیچی بی خطر استفاده می: توجه

 .نجام این فعالیت نیستید قیچی را در یک محل امن و دور از دسترس کودک قرار دهیدا

 

کارت (. برش 0یا  6)سانتی روی لبه کارت ایجاد کند  ۵/1های   قیچی و یک کارت را به کودک نشان دهید و به او یاد دهید چگونه برش

کودک را تشویق کنید تا چند  ."نوبت تو است که بچینی"یا "بچینمثل من "بگوئید . دیگر و قیچی را روی میز جلوی کودک قرار دهید

توانید بصورت کالمی او را تشویق کنید یا یادآوری کنید که شست خود را باالی   نباید دست او را هدایت کنید اما می. برش ایجاد کند

 .قیچی بگذارد

کودک نتوانست کارت را برش دهد ولی از حرکات مداوم برشی اگر . متر ایجاد کند سانتی ۵/1برش به طول حداقل  4کودک : امتیاز ۱

 .را منظور کنید 1استفاده نمود، نیز امتیاز 

 .کودک بدون ایجاد یک برش کارت را پاره یا مچاله کند: امتیاز ۰
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 (ديناميک) پيشرفتهگرفتن : مجموعه سواالت گرفتن

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ی یا مداد و ورق کاغذ سفید و بدون خطمداد شم  نشسته

 مجموعه سواالت
انی گرفتن با انگشتان  مرحله می) 37، (مرحله ابتدایی گرفتن با انگشتان) 32، (با کف دست) 28

 (پویامرحله ) 28، ({سه انگشتی}

 

کودک را تشویق کنید روی کاغذ عالمت بگذارد . مداد شمعی یا مداد را وسط کاغذ بگذارید. کاغذ را روی میز و جلوی کودک قرار دهید

توانید به وسیله یک مداد شمعی یا مداد دیگر به   اگر کودک مداد شمعی یا مداد را نگرفت، می. مثال خط خطی کند، نقاشی بکشد یا بنویسد

 .او نشان دهید که چگونه یک عالمت روی کاغذ بکشد

یا مداد یا مداد شمعی را بگیرد و با آن روی کاغذ عالمت کودک بصورت کامل، کنترل شده و پو: امتیاز ۱

مرحله پیشرفته گرفتن شامل حرکت شست، انگشت اشاره و (. به شکل توجه کنید)بگذارد 

انی بصورت یک سیستم سه انگشتی عملکردی، متحرک و هماهنگ است که باعث  می

تر انگشتان و حرکات در مفاصل کوچک . شود  ایجاد حرکات کوچک و بسیار ظریف می

دهد بنابراین در مقایسه با حرکات ناکامل تر و ابتدائی تر گرفتن، همه   شست رخ می

 .مفاصل کوچکتر حالت خمیده تری دارند

کودک . مچ دست کودک قفل شده و او برای حرکات نقاشی کشیدن تمام بازوی خود را حرکت دهد: امتیاز ۰

 .های ابتدائی تر عمل کند  از سایر روش برای گرفتن بصورت سه انگشتی یا با استفاده
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 دهد  اشياء را با لمس کردن؛ افتراق می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 قط ه مربع آبی و کیسه بند دار 2مک ب بدون حفره،  2میله صوبی زرد،  2 نشسته
 

با حرکت از سمت راست . دید کودک قرار دهید میداناز  چوبی و یک قطعه مربع شکل را روی پای خود و خارج میلهیک مکعب، یک 

 .چوبی و یک مربع را در یک ردیف روبروی کودک روی میز قرار دهید میلهکودک به طرف چپ او یک مکعب، یک 

از به هر یک ) ها را در کیسه پنهان کنم ز شبیه یکی از اینچیمن میخواهم یک "کیسه بنددار را به کودک نشان دهید و بگوئید 
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چوبی را از روی پای خود بردارید آن را در مشت  میلهبدون اینکه کودک اشیاء روی پای شما را ببیند،  "(.جلوی کودک اشاره کنید اشیاء

دستت را داخل کن و چیزی که در آن هست را در دست بگیر ولی آن را نگاه ": بگوئید. خود پنهان کنید و آن را در کیسه بنددار بگذارید

دک را تشویق کنید که آن را لمس کند و اجازه دهید برای چند ثانیه آن را دستکاری کند ولی اجازه ندهید آن را از کیسه بنددار کو. "نکن

آن اسباب بازی را که شبیه چیزی است که در کیسه  "کنید بگوئید  سپس در حالیکه به هر یک از اشیاء جلوی او اشاره می. خارج کند

. اگر کودک به درستی شی ء را تشخیص داد، این کار رابا استفاده از مکعب و قطعه مربع شکل تکرار کنید. "بدهپنهان شده به من نشان 

بگذار . این چیزی است که داخل کیسه است"بگوئید میله چوبی جلوی کودک اشاره کنیدوچوبی را تشخیص بدهد، به  میلهاگر نتوانست 

 ."کنیم دوباره امتحان

 .و قطعه مربع تکرار کنیداین کار را با مکعب 

 روی فرم ثبت امتیازات، هر کدام از اشیاء را که کودک به درستی تشخیص داد، ثبت کنید

 (.به آن اشاره کند، نام ببرد یا به دست شما دهد)شی ء را به درستی تشخیص دهد  4کودک حداقل : امتیاز ۱

 .نها را به درستی تشخیص دهدکودک هیچیک از اشیا را نشناسد و یا فقط یکی از آ: امتیاز ۰

 

41 

 سازد  ديوار می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب 8 نشسته

 

ها را روی هم  مکعب را روی میز و جلوی خودتان قرار دهید و در حالیکه مکعب 0

. "سازم  نگاه کن، من دارم یک دیوار می"گذارید تا یک دیوار درست کنید بگویید   می

حاال تو یک دیوار درست مثل مال  "کعب دیگر را جلوی کودک بگذارید و بگوئید م 0

 ."من درست کن

های مدل شما استفاده   اگر او خواست از مکعب. اجازه دهید دیوار شما مثل یک مدل برای کودک باقی بماند

مل شده اجازه دهید با تا زمانی که کودک اظهار کند که ساختمانش کا. کند، اجازه این کار را به او بدهید

 .ها کار کند مکعب

یا کمی اختالف در ( میلی متر 3 تقریباً)ها  وجود کمی فاصله بین مکعب. کودک مشابه دیواری را که شما ساخته اید، بسازد: امتیاز ۱

 .را نادیده بگیرید( میلی متر 3حدود )راستای آنها 
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 .باشد میلی متر 3 ها بیشتر از فواصل یا اختالف راستای مکعب: امتیاز ۰
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 می چيندکاغذ را 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 و قیچی بی خطر( cm4/12*4/7)کار  سفید بدون خط  2 نشسته

زمانی که در حال . شیددر حین انجام این فعالیت از نزدیک مراقب کودک با. کند احتیاط الزم را بکار ببرید  حتی اگر کودک از قیچی بی خطر استفاده می: توجه

 .انجام این فعالیت نیستید قیچی را در یک محل امن و دور از دسترس کودک قرار دهید

 

قیچی و یک کارت را به کودک نشان دهید و با بریدن کاغذ از سمت بلندتر آن و تا جائی که نصف آن را ببرید، به او یاد دهید چگونه 

. "نوبت تو است که قیچی کنی"یا  "مثل من بچین"بگوئید . لوی کودک روی میز قرار دهیدیک کارت و قیچی را ج. کاغذ را قیچی کند

توانید بصورت کالمی او را تشویق کنید یا   شما نباید دست او را هدایت کنید ولی می. کودک را تشویق کنید نصف کاغذ را قیچی کند

 .یادآوری کنید که چگونه شست خود را باالی قیچی بگذارد

الزم نیست برش بصورت یک خط صاف . متر یا بیشتر ایجاد کند سانتی 14کودک تا وسط کارت را قیچی کند یا برشی به طول : ازامتی ۱

 .باشد ولی باید مداوم باشد

 .برش کوتاه و غیرمداوم باشد. متر باشد سانتی 14طول برش کمتر از . کودک بجای بریدن کاغذ آن را پاره کند: امتیاز ۰
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 سازد  یپل م

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب 2 نشسته

 

گذارید تا   ها را روی هم می مکعب را روی میز جلوی خودتان قرار دهید و در حالیکه مکعب 6

مکعب دیگر را جلوی  6. "سازم  نگاه کن، من دارم یک پل می"یک پل درست کنید بگوئید 

اجازه دهید پل شما . "و یک پل درست مثل مال من درست کنحاال ت"کودک بگذارید و بگوئید 

 .مثل یک مدل برای کودک باقی بماند

تا زمانی که کودک . های مدل را انتخاب کرد اجازه این کار را به او بدهید  اگر کودک مکعب  

 .ها کار کند اظهار کند کارش تمام شده بگذارید با مکعب

مکعب باالیی باید روی هر دو مکعب زیرین قرار گیرد ولی الزم نیست کامال . ساخته اید، بسازد کودک مشابه پلی را که شما: امتیاز ۱

 .فاصله دو مکعب زیرین باید کامال قابل مشاهده باشد ولی لزومی ندارد که بزرگ باشد. وسط آنها باشد

. باالیی روی هر دو مکعب زیرین قرار نگیرد مکعب. ای بین دو مکعب پائین وجود نداشته باشد در ساختمان کودک، فاصله: امتیاز ۰

 .مکعب استفاده کند 6کودک از بیشتر از 
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 کند  کشيدن عالمت جمع را تقليد می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مداد شم ی یا مداد و ورق کاغذ بدون خط سفید نشسته

 

من یک خط "گویید   در حالیکه می "کشم، تماشا کن یک عالمت جمع می من دارم"بگوئید . کاغذ را جلوی کودک روی میز بگذارید

حاال من یک خط "گوئید   بعد در حالیکه می. متر رسم کنید سانتی ۵یک خط عمودی به طول حدود  "رود  کشم که از این طرف می  می

 ۵یک خط افقی به طول تقریبی  "ین کار را بکنحاال تو ا. کنند  آنها باهم یک عالمت جمع درست می. رود  کشم که از این طرف می  می

 .مداد را روی کاغذ بگذارید طوری که نوک آن دور از کودک قرار گیرد. متر رسم کنید که خط عمودی را به دو قسمت تقسیم کند سانتی
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با خط عمودی تفاوت  64ر تا ْبا خط افقی و یکی از آنها حداکث 64کودک دو خط متقاطع رسم کند که یکی از آنها حداکثر تا ْ: امتیاز ۱

دار باشند ولی نباید شکسته باشند و نباید طوری یکدیگر را قطع کنند که خط عمودی به  خطوط ممکن است موج. داشته باشد

 .الزم نیست محل تقاطع درست در وسط هر یک از دو خط باشد. وضوح باال یا پائین خط افقی قرار گیرد

 .با خط افقی یا عمودی تفاوت داشته باشند 64خطوط بیشتر از ْ. نکنندخطوط همدیگر را قطع : امتیاز ۰
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 مکعب ۸: مجموعه سواالت روی هم گذاشتن مکعب

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 مک ب 12 نشسته

 (مک ب 8) 42، (مک ب 2) 38، (مک ب 2) 31 مجموعه سواالت

 

مکعب جلوی  6 "به برج من نگاه کن"سه مکعب را روی هم قرار دهید و بگوئید . خودتان بگذارید مکعب را روی میز و جلوی 14تمام 

بگذارید برج شما . به یک محل روی میز نزدیک برج خودتان اشاره کنید. "حاال تو یک برج بزرگ درست کن"کودک بگذارید و بگوئید 

مکعب  6اگر کودک یک برج با . های برج شما استفاده کند  هید از مکعبمثل یک مدل برای کودک باقی بماند ولی اگر خواست، اجازه د

اجازه . "توانی آنرا بزرگ بساز  تا جائی که می. یک برج دیگر درست کن"مکعب باقیمانده را به طرف او هل دهید و بگوئید  ۹درست کرد 

 .ساخت برج او را هدایت یا راهنمایی نکنیدهیچ مکعبی به دست کودک ندهید و به هیچ ترتیبی برای . بار تالش کند 6دهید 

 .های بکار رفته در بلندترین برج کودک را مشخص کنید  در فرم ثبت امتیازات، تعداد مکعب

تا زمانی که کودک مکعب را رها . پایه باید شامل یک مکعب باشد. مکعب را روی هم بگذارد ۸کودک در هر بار آزمون حداقل : امتیاز ۱

اگر مکعبی باعث شود که برج فرو بریزد آنرا . بصورت متعادل باقی بماند، آن را بعنوان یک قسمت نشماریدنکرده تا مکعب 

 .حساب نکنید

کودک . های برج استفاده کند  کودک از دو یا چند سری مکعب به عنوان پایه. ها را به برج شما اضافه کند کودک فقط مکعب: امتیاز ۰

 .ها نزدیک هم برج بسازد ، با قرار دادن مکعببجای ساختن یک برج از مکعب ها
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 کند  از روی خط قيچی می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته
، قیچی بی خطر و مداد شم ی (cm4/12*4/7)کار  سفید بدون خط  2

 یا مداد
 ندارد 1

زمانی که در حال . در حین انجام این فعالیت از نزدیک مراقب کودک باشید. ریدکند احتیاط الزم را بکار بب  حتی اگر کودک از قیچی بی خطر استفاده می: توجه

 .انجام این فعالیت نیستید قیچی را در یک محل امن و دور از دسترس کودک قرار دهید
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دک نشان قیچی و خط روی یک کارت را به کو. کارت رسم کنید4با استفاده از مداد شمعی یک خط پررنگ و مستقیم در تمام طول هر 

بگوئید . سپس کارت دیگر و قیچی را روی میز و مقابل کودک قرار دهید. به او نشان دهید چگونه کارت را از روی خط قیچی کند. دهید

. ، کودک را تشویق کنید کارت را از روی خط و در تمام طول کارت، قیچی کند"نوبت تو است که قیچی کنی"یا  "مثل من قیچی کن"

توانید بطور کالمی او را تشویق کنید یا به او یادآوری کنید که شست خود را باالی قیچی   ودک را هدایت کنید ولی میشما نباید دست ک

 .قرار دهد

متری از خط  سانتی ۵/1برش باید حداکثر در فاصله . متر یا بیشتر قیچی کند سانتی 14 تقریباًکودک کارت را از روی خط، برای : امتیاز ۱

 .گیردرسم شده صورت 

 .متر از خط رسم شده فاصله داشته باشد سانتی ۵/1برش کودک بیشتر از . متر باشد سانتی 14طول برش کودک کمتر از : امتیاز ۰
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 سازد  می Tشکل 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب 11 نشسته

 

ا طوری قرار آنها ر مکعب را روی میز و جلوی خودتان بگذارید و در حالیکه ۵

درست  Tمن دارم یک . نگاه کن"را بسازد بگوئید  Tدهید که شکل   می

شکل  Tها باید شکل  کند مکعب  از طرفی که کودک نگاه می) "کنم  می

مکعب دیگر را جلوی کودک بگذارید، به یک نقطه روی میز و  ۵(. باشند

ت شکل درس Tحاال تو یک "نزدیک ساختار خودتان اشاره کنید و بگوئید 

های   اگر او مکعب. شما بعنوان مدل برای کودک باقی بماند Tاجازه دهید . "مال من درست کن

تا زمانی که کودک اظهار کند . مدل را برای استفاده انتخاب کرد اجازه دهید این کار را بکند

 .ها کار کند ساختمانش کامل شده به او اجازه دهید با مکعب

یا کمی اختالف در ( میلی متر 3حدود )ها  وجود کمی فاصله بین مکعب. که شما ساخته اید را بسازد Tکودک مشابه شکل : امتیاز ۱

 .را نادیده بگیرید( میلی متر 3حدود )ارستای آنها 

را  ها نباشد یا کودک مکعب Tساختمان کودک شبیه . باشد میلی متر 3ها یا اختالف راستای آنها بیشتر از  فاصله بین مکعب: امتیاز ۰

 .روی هم بگذارد
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 بندد  يک دکمه را می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 پارصه دکمه دار نشسته

 

بینی چطور کار   بینی ؟ می  دکمه را می"کنید بگوید   در حالیکه دکمه را باز و بسته می. پارچه دکمه دار را جلوی کودک نگه دارید

پارچه را نگه دارید و به کودک اجازه دهید تا زمانی که موفق شود و یا بگوید که . "تو دکمه را ببند. حاال تو امتحان کن کند؟  می

توانید کمک کنید   اگر کودک خسته شد، شما می. اگر کودک اصرار دارد، اجازه دهید که پارچه را نگه دارد. کارش تمام شده با آن کار کند

 .ولی به او امتیاز ندهید
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 .دکمه را ببندد کودک: امتیاز ۱

 .کودک نتواند بدون کمک دکمه را وارد جادکمه کند: امتیاز ۰
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 سازد  پله می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 مک ب 12 نشسته

 

ها را جلوی خودتان روی میز بگذارید و در حالیکه برای درست کردن پله آنها  تا از مکعب 3

 مکعب دیگر  3. "کنم  نگاه کن، من دارم پله درست می"ید گذارید بگوئ  را روی هم می

اجازه .  "حاال تو، درست مثل مال من، پله درست کن "را جلوی کودک قرار دهید و بگوئید 

 . های شما بعنوان مدل جلوی کودک بماند  دهید پله

. ام دهدهای مدل استفاده کند به او اجازه دهید این کار را انج  اگر کودک خواست از مکعب

 .ها کار کند تا زمانیکه کودک اظهار کند ساختنش تمام شده اجازه دهید با مکعب

یا کمی اختالف در ( میلی متر 3حدود )ها  وجود کمی فاصله بین مکعب. کودک مشابه پله هایی را که شما ساخته اید، بسازد: امتیاز ۱

 .را نادیده بگیرید( میلی متر 3حدود )راستای آنها 

 .ساختمان کودک شبیه پله نباشد. باشد میلی متر 3ها یا اختالف راستای آنها بیشتر از  فاصله بین مکعب: زامتیا ۰
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 کند  می دنبالاشکال را 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (در فرم ثبت امتیازا )های ردیابی   مداد و طرح نشسته

 

یک خط بین یک جفت  "نگاه کن"بگوئید . ت را برداشته یا باز کنید و جلوی کودک قرار دهیدهای کپی موجود در فرم ثبت امتیازا  طرح

مداد را طوری روی کاغذ  "کنم  من دارم بین این دو خط نقاشی می"دایره که در سمت چپ صفحه کودک قرار دارند رسم کنید و بگوئید 

کنید   فت دایره که در سمت راست صفحه کودک قرار دارند اشاره میبگذارید که نوک آن دور از کودک باشد بعد در حالیکه به یک ج

صرفنظر از نحوه عملکرد کودک، با . "یادت باشد بین خطوط حرکت کن"بگو ید  "ها نقاشی کن حاال تو بین این خط"بگوئید 

یادت . حاال این راامتحان کن"و بگوئید  ردیابی کردن را برای هر کدام نمایش دهید. های مربع و لوزی نیز این کار را انجام دهید  عالمت
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 ."باشد بین خطوط حرکت کن

کند   در یک ردیابی صحیح، خطی که کودک رسم می(. دایره، مربع، لوزی)کودک حداقل دو شکل را به درستی ردیابی کند : امتیاز ۱

تواند   خط باید نسبتا مداوم باشد ولی می. ها خارج شود های ردیابی مماس شود یا از آن  های داخلی یا خارجی طرح نباید با مرز

 .موج دار بوده و شامل چندین خط متصل به هم باشد

های خط  مثال بین دو انت)خط کودک بطور کامل طرح را ردیابی نکند . ها خارج شود خطی که کودک کشیده از خطوط طرح: امتیاز ۰

 (فاصله باشد( ها)
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21 

 کند  کشيدن شکل مربع را تقليد می

 زمان دفعات آزمون ابزار ضعيتو

 ندارد 1 مداد شم ی یا مداد و ورق کاغذ سفید بدون خط نشسته

 

 ۵یک خط عمودی به طول حدود  "کشم  می( چهارگوش)ببین، من دارم یک مربع "بگوئید . کاغذ را روی میز و مقابل کودک بگذارید

سه خط دیگر هم به همان اندازه رسم کنید که تشکیل یک . "رود  طرف می کشم که از این  اول یک خط می"بگوئید . متر رسم کنید سانتی

 "رود  کشم که از این طرف می  حاال من یک خط می"کشید بگوئید   هر بار که یک خط می. مربع بدهند

به ) "بینی؟  این چهارگوشه را می. کنند  ها یک چهارگوش درست می دیدی؟ این خط"بعد از این که شکل مربع را کشیدید بگوئید 

 "حاال تو یک چهارگوش بکش"بگوئید . مداد را طوری روی کاغذ بگذارید که نوک آن از کودک دور باشد(. ها اشاره کنید گوشه

 میلی متر 3ها بیش از  کودک یک شکل با چهار ضلع و چهار گوشه مشخص تولید کند که فاصله خطوط تشکیل دهنده گوشه: امتیاز ۱

دهند ممکن است   خطوطی که اضالع را تشکیل می. نباید بیشتر از دو برابر طول کوتاهترین خط باشدبلندترین خط . نباشد

 .موج دار باشند ولی نباید بصورت شکسته باشند

 .ها گرد باشد، کودک یک زاویه قائمه یا شکلی بکشد که کامال چهار ضلع نداشته باشد گوشه: امتیاز ۰
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 کند  می تقليدعالمت جمع را 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته
در )های ترسیمی با عالمت جمع   مداد شم ی یا مداد و صفحه طرح

 (فرم گزارش
 ندارد 1

 

صفحه دارای عالمت جمع را طوری جلوی کودک قرار د هید که نیمه . های ترسیمی موجود در فرم گزارش را خارج کرده یا باز کنید  طرح

نحوه کشیدن را به او  "از تو میخواهم که مثل این را بکشی"به عالمت جمع اشاره کنید و بگوئید . تر باشد و نزدیکنوشته نشده کاغذ به ا

 .نشان ندهید

با خط عمودی تفاوت  64با خط افقی و دیگری حداکثر تا حدود ْ 64خط متقاطع رسم کند که یکی حداکثر تا حدود ْ 4کودک : امتیاز ۱
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است موج دار باشند ولی نباید شکسته بوده و یا طوری یکدیگر را قطع کنند که خط عمودی کامال خطوط ممکن . داشته باشد

 .الزم نیست نقطه تقاطع در نقطه وسط هر یک از خطوط باشد. باال یا پائین خط افقی قرار گیرد

 .گرفته باشنداز خط افقی یا عمودی قرار ن 64خطوط یکدیگر را قطع نکنند و یا در فاصله حدود ْ: امتیاز ۰
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22 

 با انگشتش ضربه ميز ند

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 14 1 کرونومتر نشسته

 

دست خودت را مثل من "بگوئید . انگشت خود را روی میز تکیه دهید ۵ساعد خود را روی میز گذاشته و برجستگی کف دست و تمام 

در حالیکه . در صورت نیاز وضعیت او را اصالح کنید. را در همان وضعیت قرار دهد صبر کنید تا کودک دست خودش "روی میز قرار بده

نگاه کن چطور با این انگشت خودم و نه با "بگوئید . ساعد خود را روی میز ثابت نگه داشته اید با انگشت اشاره خود روی میز ضربه بزنید

توانی با این انگشت خودت روی میز ضربه بزنی بدون اینکه بقیه   ه میاز تو میخواهم با بیشترین سرعتی ک. چیز دیگری، ضربه میز نم

 "!برو... آماده . گویم کی توقف کنی  من به تو می. انگشتانت را حرکت دهی

 .کودک را وادار کنید با هر دو دست خود این کار را انجام دهد

 .بزندبار ضربه  44ثانیه با هر دو دست خود حداقل  1۵کودک در طی : امتیاز ۱

کودک . ضربه بزند 44ثانیه فقط با یک دست خود حداقل  1۵کودک در طی . بار ضربه بزند 44ثانیه کمتر از  1۵کودک در طی : امتیاز ۰

 .همراه با انگشت اشاره خود با سایر انگشتانش نیز ضربه بزند
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 گذارد  می بطری تکه خوراکی را در  2۱

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 14 1 و کرونومتر( بدون در)های خوراکی، قوطی   تکه شستهن

 .قبل از اینکه اجازه دهید کودک تکه خوراکی را بخورد رضایت مراقب او را جلب کنید. های خوراکی از غالت تهیه شده است  به مراقب اطالع دهید که تکه: توجه

 

های خوراکی را   کند یک تکه  در حالیکه کودک تماشا می. س قرار دهیدتکه خوراکی روی میز و در دستر 44-64قوطی را به همراه 

گویم   من به تو می. توانی با سرعت در قوطی بیندازی  من میخواهم بفهمم چند تکه خوراکی را می"بگوید . برداشته و در قوطی بیندازید

 44زمانی که کودک . رداشت، شمارش زمان را شروع کنیدموقعی که کودک اولین تکه خوراکی را ب "!برو... آماده . چه موقع توقف کنی

کودک باید در هر نوبت فقط یک تکه . ثانیه، شمارش زمان را متوقف کنید 1۵تکه خوراکی را در قوطی انداخت و یا اینکه پس از گذشتن 

زد به شمارش ادامه دهید ولی بگوئید اگر کودک سعی کرد در هر نوبت بیشتر از یک تکه را در قوطی بیندا. خوراکی را در قوطی بیندازد
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اگر کودک هیچ تکه خوراکی را برنداشت، یک تکه دیگر در قوطی بیندازید و دستورالعمل بار دیگر برای کودک . "نه هر بار فقط یکی"

گیری را ادامه دهید و ها را بیرون آورد، قوطی را مجددا به حالت اول برگردانده و زمان  اگر کودک قوطی را انداخت یا تکه. تکرار کنید

 .های باقی مانده داخل قوطی را یادداشت نمایید  تعداد تکه

 .تکه را یکی یکی در قوطی بیندازد 44ثانیه  1۵کودک در مدت : امتیاز ۱

 .ازدکودک مکررا بیشتر از یک تکه را در شیشه بیند. تکه یا کمتر از آن را در قوطی بیندازد 1۹ثانیه  1۵کودک در مدت : امتیاز ۰

  



 

276 

 

 

22 

 کند  شکل دايره را قيچی می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

های برشی با شکل دایره   قیچی بی خطر، طرح نشسته
⃰⃰ 

 ثانیه 21 1 و کرونومتر

 .که دایره و مربع از هم جدا شوند صفحه را به دو نیم کنید طوری. های برشی را تکثیر کند  موجود در کتابچه راهنما صفحه طرح Gآزمونگر باید از ضمیمه : توجه⃰

 

وقتی کودک . دهید دایره را قیچی کند  از کودک بخواهید با قیچی که شما به او می. قطعه کاغذ حاوی شکل دایره را جلوی کودک بگذارید

 .قیچی را برداشت شمارش را شروع کنید

خط برش ممکن است نامنظم باشد ولی باید . از آن قیچی کند متر فاصله سانتی 4۵/1کودک دایره را از روی خطی تا حداکثر : امتیاز ۱

 .بهم متصل باشد تا یک خط برش مداوم ایجاد کند

کودک در . متر از دایره فاصله داشته باشد سانتی 4۵/1ای بیش از  خط برش در هر نقطه. کودک بجای بریدن، کاغذ را پاره کند: امتیاز ۰

 .ه را قیچی کندثانیه، بتواند دایر 34مدتی بیشتر از 
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 کند  شکل مربع را قيچی می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 نشسته 1 و کرونومتر ⃰های برشی با شکل مربع  قیچی بی خطر، صفحه طرح نشسته

 .ید طوری که دایره و مربع از هم جدا شوندصفحه را به دو نیم کن. های برشی را تکثیر کند  موجود در کتابچه راهنما صفحه طرح Gآزمونگر باید از ضمیمه : توجه ⃰

 

وقتی کودک . دهید مربع را قیچی کند  از کودک بخواهید با قیچی که شما به او می. قطعه کاغذ حاوی شکل مربع را جلوی کودک بگذارید

 .قیچی را برداشت شمارش را شروع کنید

خط برش ممکن است نامنظم باشد ولی باید . اصله از آن قیچی کندمتر ف سانتی 4۵/1کودک مربع را از روی خطی تا حداکثر : امتیاز ۱

 .بهم متصل باشد تا یک خط برش مداوم ایجاد کند

کودک در . متر از مربع فاصله داشته باشد سانتی 4۵/1ای بیش از  خط برش در هر نقطه. کودک بجای بریدن، کاغذ را پاره کند: امتیاز ۰
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 .ربع را قیچی کندثانیه، بتواند م 34مدتی بیشتر از 
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 کند  می تقليدشکل مربع را 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 (در فرم گزارش)های تقلیدی با شکل مربع   مداد شم ی یا مداد و صفحه طرح نشسته

 

ی کودک قرار دهید که نیمه صفحه دارای شکل مربع را طوری جلو. های ترسیمی موجود در فرم گزارش را خارج کرده یا باز کنید  طرح

نحوه کشیدن را به او . "از تو میخواهم که مثل این را بکشی "به شکل مربع اشاره کنید و بگوئید. تر باشد نوشته نشده کاغذ به او نزدیک 

 .نشان ندهید

طول . نباشد میلی متر 3 کودک یک شکل با چهار ضلع و چهار زاویه مشخص بکشد که فاصله بین خطوط زوایای آن بیشتر از: امتیاز ۱

دار باشند  دهند ممکن است موج  خطوطی که اضالع را تشکیل می. بلند ترین ضلع نباید بیشتر از دو برابر کوتاهترین ضلع باشد

 .ولی نباید شکسته باشند

 .کودک یک زاویه قائمه یا شکلی رسم کند که دقیقا چهار ضلع نداشته باشد. زوایا گرد باشند: امتیاز ۰
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 خرده آزمون حرکات درشت                           

 

 
1 

 (حرکت پاها)دست و پا ميز ند 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (روی سطح صاف)طاقباز 

 

 .های کودک را زیر نظر بگیرید و دقت نمایید که نوع پوشش حرکات وی را محدود نکند حین آزمون، حرکات پا

 .کند  کودک چندین بار، به طور اتفاقی پاها را باز می: امتیاز ۱

 .دهد  کودک به شکل نامتقارن و فقط در یک طرف حرکاتی از خود نشان می: امتیاز ۰

 

2 

 (دست هاحرکت )دست و پا ميز ند 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (روی سطح صاف)طاقباز 

 

 . های کودک را زیر نظر بگیرید و دقت نمایید که نوع پوشش حرکات وی را محدود نکند ت بازوحین آزمون، حرکا

 .کند  کودک چندین بار، به طور اتفاقی بازوها را باز می  :امتیاز ۱

 .دهد  کودک به شکل نامتقارن و فقط در یک طرف حرکاتی از خود نشان می: امتیاز ۰
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 کند  سر را از روی شانه بلند می: می کند قائم کنترل در وضعيترا مجموعه سواالت سر 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کرونومتر گیرد  سر روی شانه مادر قرار می

 (ثانیه 14)  9، (ثانیه 3) 2، (کند  سر را بلند می) 3 مجموعه سواالت

 

در حالیکه سر او را کامالً نگه داشته اید، با احتیاط . تکیه داده است، نگه داریدکودک را در وضعیت قائم در حالی که سرش را به شانه شما 

 .دست خود را از سر کودک، متناسب با توان وی برای بلند کردن سر و صاف نگه داشتن، بردارید

 .دارد، ثبت کنید  در فرم ثبت امتیازات مدت زمانی که کودک سرش را صاف نگه می

 .کند  وب سرش را بدون کمک از روی شانه شما بلند میکودک به تنا: امتیاز ۱

 .کند نمی کودک سرش را از روی شانه شما بلند: امتیاز ۰
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 ثانيه ۳ :می کند در وضعيت قائم کنترلرا مجموعه سواالت سر 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 3 1 کرونومتر گیرد  سر روی شانه مادر قرار می

 (ثانیه 14 ) 9، (ثانیه 3) 2، (کند  میسر را بلند ) 3 ه سواالتمجموع

 

در حالیکه سر او را کامالً نگه داشته اید، با احتیاط . کودک را در وضعیت قائم در حالی که سرش را به شانه شما تکیه داده است، نگه دارید

 .نگه داشتن، برداریددست خود را از سر کودک، متناسب با توان وی برای بلند کردن سر و صاف 

 .دارد، ثبت کنید  در فرم ثبت امتیازات، مدت زمانی که کودک سرش را صاف نگه می

 .دارد  ثانیه صاف نگه می 6کودک سرش را بدون کمک حداقل به مدت : امتیاز ۱

 .دارد نمی ثانیه صاف نگه 6کودک سرش را حداقل به مدت : امتیاز ۰

 

 

4 

 چرخاند  سرش را به طرفين می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شی مورد عالقه دمر

 

اگر این حرکات را مشاهده نکردید، . چرخاند  کند و آیا آنرا بطرفین می  هنگام انجام آزمون، مشاهده کنید که آیا کودک سرش را بلند می

 .جغجغه را در هر طرف تکان دهید. بگذارید مثالً، یک جغجغه را در کنار سر کودک. توجه کودک را به یک شیئ جلب کنید

باید بتواند به . چرخاند  کودک سر را از سطح اتکا، بطوری که بینی اش با سطح اتکا تماس نداشته باشد، بلند کرده و بطرفین می: امتیاز ۱

 .هر دو طرف بچرخد

 .کند نمی ح اتکا بلندچرخاند، یا در هنگام چرخش سر، سر را از سط نمی کودک سر را بطرفین: امتیاز ۰
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 دهد  انجام میچهار دست و پايی حرکات 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد دمر

 

 .دهد  هنگام انجام آزمون کودک را مشاهده کنید تا ببینید که آیا کودک حرکات متناوب با پا شبیه خزیدن را انجام می

 .دهد  بیه خزیدن را ا انجام میها ش کودک حرکات متناوب پا: امتیاز ۱

 .دهد  حرکات کودک شبیه حرکات خزیدن نیست و یا فقط بازووانش را تکان می: امتیاز ۰
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 کند  کنترل می معلق به پشتسر را در وضعيت 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (نیمه نشسته)طاقباز 

 

نگه داشته اید، با دقت دست خود را از پشت ( نیمه نشسته)ز همانطور که کودک را در وضعیت طاقبا

اجازه (. مطابق شکل)، متناسب با توان نگه داشتن سر، بدون اینکه سر او به عقب سقوط کند بردارید  سرش

 .ندهید سر به عقب بیافتاد

 .کند  یکودک قدری سر را بلند م. دارد  انی بدن نگه می کودک سر را در امتداد خط می: امتیاز ۱

شود   سر همانطور که اتکای آن کم می. دارد نمی انی بدن نگه کودک سر را در امتداد خط می :امتیاز ۰

  . افتد  بطرف عقب می
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 کند  سر را در وضعيت معلق رو به شکم کنترل می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد دمر

 

که انگشتان شست در پشت و باالی زیر بغل باشد قرار دهید هر دو دست را در زیر کودک، بشکلی 

متر از روی سطح معاینه بلند کرده و در وضعیت دمر  سانتی 44-4۵به آرامی کودک را (. مطابق شکل)

 : و معلق نگه دارید

 .کند  کودک سر را قدری بلند می. دارد  انی بدن نگه می کودک سر را در امتداد خط می: امتیاز ۱

با باال نگه داشتن کودک، . انی بدن نیست کودک قادر به نگه داشتن سر در امتداد خط می: ازامتی ۰

 .کند  سر شروع به پایین آمدن می
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 ثانيه ۱۵: می کند در وضعيت قائم کنترل سر را مجموعه سواالت

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 14 1 کرونومتر گیرد سر روی شانه مادر قرار می

 (ثانیه 14 ) 9، (ثانیه 3) 2، (کند  سر را بلند می) 3 مجموعه سواالت

 

در حالیکه سر او را کامالً نگه داشته اید، با احتیاط . کودک را در وضعیت قائم در حالی که سرش را به شانه شما تکیه داده است، نگه دارید

 .لند کردن سر و صاف نگه داشتن، برداریددست خود را از سر کودک، متناسب با توان وی برای ب

 .دارد، ثبت کنید  در فرم ثبت امتیازات مدت زمانی که کودک سرش را صاف نگه می

 .دارد  ثانیه ثابت نگه می 1۵کودک سرش را بدون کمک : امتیاز ۱

 .شود نمی دارد، یا سر ثابت نگه داشته  ثانیه صاف نگه می 1۵کودک سرش را کمتر از : امتیاز ۰

11 

 دارد  سر را در امتداد خط وسط نگه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 4 1 شیئ مورد عالقه و کرونومتر (روی سطح صاف)طاقباز 

 

تواند   کودک را بدون اینکه سرش تکیه گاه داشته باشد، در حالیکه روی سطح معاینه دراز کشیده است مشاهده کنید، که آیا کودک می

یک شیئ را (. بدون تکیه گاه)کنید سر او را در راستای خط وسط نگه دارید  نمی اگر این حالت را مشاهده. ا در خط وسط نگه داردسرش ر

سانتیمتری در باالی سینه او قرار دهید بطوری که کودک بتواند آنرا نگاه کند و سعی کند سر را در راستای خط وسط  64در فاصله حدود 

 .بدن نگه دارد

 .دارد  ثانیه در راستای خط وسط نگه می ۵کودک سرش را : متیازا ۱

 .دهد  ثانیه این کار را انجام می ۵دارد و یا کمتر از  نمی کودک سرش را در راستای خط وسط نگه: امتیاز ۰
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 دارد  کنيد سرش را قائم نگه می  وقتی در آغوش او را جا به جا می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد گیرد سر روی شانه مادر قرار می

 

اگر سر کودک . کودک را در اتاق جابجا کنید یا به آرامی به عقب و جلو ببرید. کودک را بدون حمایت کردن گردنش، در آغوش بگیرید

 .متوقف کنیدهای تند و سریع شد و ناپایدار بنظر رسید سرش را با دستتان نگه دارید و این فعالیت را  دچار تکان

 .دارد  کودک در حال حرکت، بدون کمک سر را صاف و ثابت نگاه می: امتیاز ۱

 .آید  های تند و سریع شده و یا بنظر ناپایدار می سر کودک در حال حرکت، دچار تکان: امتیاز ۰
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 درجه ۴۵: می کند در وضعيت دمر کنترل را مجموعه سواالت سر

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه دمر

 (درجه 91) 17، (درجه 24) 12 مجموعه سواالت

 

زمانی که کودک دمر روی سطح معاینه قرار دارد، مشاهده کنید که آیا 

تواند سرش را از روی سطح معاینه باال بیاورد، حتی ممکن است   می

 دن سر را مشاهدهاگر بلند کر. کودک سینه را با بازوهایش باال بیاورد

 کنید، در روبروی کودک  نمی

سانتیمتری باالی سطح معاینه بگیرید یا برای اینکه توجه او را  64بایستد و یک شیئ را در ارتفاع 

  .برای بلند کردن سرش جلب کنید، با او صحبت نمایید

یازات با ذکر مدت زمان نگه داشتن سر در این زاویه درجه از سطح معاینه بلند کرد، آن را در فرم ثبت امت ۹4اگر کودک سرش را حداقل 

 .ثبت کنید

 .دارد  ثانیه از سطح معاینه باال نگه می 4درجه برای حداقل  0۵کودک سر را در زاویه  : امتیاز ۱
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 .شود  داشته میثانیه باال نگه  4سر کودک کمتر از . کند  درجه از سطح معاینه بلند می 0۵کودک سر را در زاویه کمتر از : امتیاز ۰

13 

 دارد  سر را راست نگه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد قائم

 

درجه به جلو  0۵او را به آرامی . کودک را قائم، باالی سطح آزمایش نگه دارید

چند ثانیه صبر کنید سپس او را به . خم نموده و دوباره به وضعیت قائم برگردانید

 .ه به عقب کج کرده و بعد به وضعیت قائم برگردانیددرج 0۵آرامی 

کودک را به سمت راست و چپ کج کنید، در هر صورت برای هر حرکت ابتدا به 

 .وضعیت قائم برگردانده و چند لحظه قبل از حرکت به جهت دیگر صبر کنید

دارد، یا به صورت   کودک سر را در موازنه و هم راستای بدن نگه می : امتیاز ۱

ها موازی با سطح  طوریکه چشم. ) آورد  رانی سر را بطرف محور اول بدن میجب

 (افق قرار گیرند

چرخد، با موقعیت تطبیق   سر کودک، در زمانی که از یک طرف به طرف دیگر یا از جلو به عقب می: امتیاز ۰

 .رسد  سر کودک ناپایدار به نظر می.کند نمی پیدا
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 از پهلو به پشت غلت ميز ند

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد یا دمر( روی سطح صاف)طاقباز 

 

کند و کودک در موقعیت  نمی مطمئن شوید دستش زیر شکم گیر نکرده، لباسش حرکت وی را محدود. کودک را به یک سمت بچرخانید

اگر الزم . ش در جهت چرخش به پشت اطمینان حاصل کنیددستتان را پشت کودک بگذارید تا از انقباض عضالت او برای تال. ثابتی است

 .در طرف دیگر نیز تکرار کنید. دیدید، به آهستگی یک یا هر دو زانوی کودک را بمنظور جلوگیری از غلتیدن غیرفعال خم کنید
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میزند، در حال انقباض  عضالت پشت در صورتی که کودک فعاالنه غلت. گردد  کودک فعاالنه از هر دو سمت به پشت بر می: امتیاز ۱

 .هستند

 (.شوند نمی عضالت پشت منقبض. )افتد  کودک بدون شواهدی از غلتیدن فعال، به پشت می: امتیاز ۰
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 آرنج و ساعد: می آورددر وضعيت دمر باال  را مجموعه سواالت تنه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه دمر

 (با بازوان کشیده) 21، (کند  وزن را جابجا می) 18، (آرنج و ساعد) 14 موعه سواالتمج

 

کشد به شکلی که سر و   در هنگام آزمایش دقت کنید که کودک خود را با استفاده از بازوانش باال می

داده و شیئ کنید، خود را در مقابل کودک قرار  نمی اگر این را مشاهده. سینه از سطح معاینه بلند شوند

را چند سانتیمتر باالتر از سطح معاینه نگه دارید، با این منظور که توجه کودک را جلب کنید که خود را 

دقت کنید که آیا کودک وزن خود را از روی یک بازو به بازوی دیگر، به منظور گرفتن شیئ . بلند کند

 .کند  جابجا می

های کودک روی سطح باقی  شکم، لگن و ران. کند  شار آوردن به آرنج و ساعد بلند میرا با ف( سینه)کودک سر و باال تنه : امتیاز ۱

 .کشد یک امتیاز بدهید  اگر کودک تنه را با استفاده از بازوان کشیده باال می.مانند  می

 .کند  کند یا از پاها برای باال آوردن شکم استفاده می نمی کودک تنه را بلند: امتیاز ۰
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 چند لحظه: می نشيند واالت با کمکمجموعه س

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کرونومتر نشسته

 (ثانیه 31) 19، (صند  حظه) 12 مجموعه سواالت

 

ک در بنابر توانایی کود. کودک را در وضعیت نشسته قرار دهید و برای حمایت ناحیه لگن، دستهایتان را را به دور پائین تنه حلقه کنید

 . نشستن به تنهایی، حمایت خود را تدریجاً کم کنید

 .است را ثبت کنید( با کمکی اندک)در فرم ثبت امتیازات، مدت زمانی که کودک قادر به ادامه این وضعیت 

لکه تنها کودک نیازی به ماندن در وضعیت نشسته ندارد ب.کند  کودک عضالتش را به منظور حفظ وضعیت نشسته، منقبض می : امتیاز ۱
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 .باید سعی در انقباض عضالت را نشان دهد

 .دهد نمی کند یا سعی در نگه داشتن حالت نشسته از خود نشان نمی کودک عضالتش را منقبض : امتیاز ۰
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 درجه ۹۱: می کند در وضعيت دمر کنترلرا  مجموعه سواالت سر 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 4 1 ثانیه 4: کرونومتر شیئ مورد عالقه دمر

 (درجه 91) 17، (درجه 24) 12 مجموعه سواالت

 

زمانی که کودک در وضعیت دمر روی سطح معاینه قرار دارد، مشاهده کنید 

تواند سرش را از روی سطح معاینه باال بیاورد، حتی ممکن است   که آیا می

 ردن سر را مشاهدهاگر بلند ک. کودک سینه را با بازوهایش باال بیاورد

 کنید،  نمی

سانتیمتری باالی  64در روبروی کودک بایستد و یک شیئ را در ارتفاع 

در .سطح معاینه بگیرید یا برای اینکه توجه او را برای بلند کردن سرش جلب کنید، با او صحبت نمایید

 .ستشکل مقابل دقت کنید که چگونه وزن بشکل یکسان در هر دو اندام منتشر گردیده ا

های کودک باید  شکم، لگن و ران. دارد  ثانیه باال نگه می ۵درجه از روی سطح معاینه، حداقل بمدت  ۹4کودک سرش راحداقل : امتیاز ۱

 .روی سطح معاینه باقی بماند

 .دارد  ثانیه باال نگه می ۵کند و یا کمتر از  نمی درجه از روی سطح معاینه بلند ۹4کودک سر را حداقل : امتیاز ۰

 

 

18 

 کند  وزن را جابجا می: می آورددر وضعيت دمر باال  را مجموعه سواالت تنه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه دمر

 (با بازوان کشیده) 21، (کند  وزن را جابجا می) 18، (آرنج و ساعد) 14 مجموعه سواالت

 

کشد به   نه خود را با استفاده از هر دو دست باال میحین آزمون دقت کنید که آیا کودک ت

 شکلی که سر و سینه از سطح معاینه بلند شوند؟ 
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کنید، خود را در مقابل کودک قرار داده و یک شیئ را چند سانتیمتر  نمی اگر این را مشاهده

. کنید باالتر از سطح معاینه نگه دارید، با این منظور که توجه کودک را برای بلند شدن جلب

دقت کنید که آیا کودک وزن خود را از روی یک بازو به بازوی دیگر، به منظور گرفتن شیئ 

 .کند  جابجا می

 .در شکل مقابل دقت کنید که چگونه وزن به سمت راست انتقال یافته است

 .کند  کودک وزن خود را از یک بازو به بازوی دیگر جا به جا می: امتیاز ۱

 .کند نمی خود را از یک بازو به بازوی دیگر جا به جاکودک وزن : امتیاز ۰
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 ثانيه ۳۱: می نشيند مجموعه سواالت با کمک

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 31 1 کرونومتر نشسته

 (ثانیه 31) 19، (صند  حظه) 12 سواالت مجموعه

 

بنابر توانایی کودک در . ناحیه لگن، دستهایتان را را به دور پائین تنه حلقه کنید کودک را در وضعیت نشسته قرار دهید و برای حمایت

 . نشستن به تنهایی، حمایت خود را تدریجاً کم کنید

تواند   کودک ممکن است تعادل خود را یک یا دو بار از دست بدهد ولی می. نشینید  ثانیه می 64کودک با اندک کمک حداقل   :امتیاز ۱

 (.با اندک کمک شما)ف کند خود را صا

 .دهد و قادر نیست راست بنشیند  کودک تعادل خود را مکرراً از دست می. نشیند  ثانیه می 64کودک با اندک کمک، کمتر از  : امتیاز ۰

21 

 (نيم غلت)غلتد   از پشت به طرفين می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 زنگو ه یا جغجغه (روی سطح صاف)طاقباز 

کنید، کودک را طاقباز روی سطح معاینه  نمی اگر این را مشاهده. چرخد  در حین آزمون، مالحظه کنید که آیا کودک از پشت به طرفین می

یک زنگوله یا جغجغه را خارج از دسترس در یک طرف سر تکان دهید، فقط . خوابانده و مطمئن شوید که چیزی مانع از حرکتش نیست

 . در طرف دیگر نیز تکرار کنید. کودک به یک طرف چرخیده و اسباب بازی را بگیردبرای این که 

 . غلتد  چپ و راست می( پهلوی )کودک طاقباز به هر دو سمت : امتیاز ۱

 .غلتد  فقط به یک طرف می. چرخد نمی کودک به طرفین: امتیاز ۰
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 بازوان کشيدهبا : می آورددر وضعيت دمر باال  را مجموعه سواالت تنه

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه دمر

 مجموعه سواالت
 (با بازوان کشیده) 41، (کند  وزن را جابجا می) 1۸، (آرنج و ساعد) 1۵

 

از کشد به شکلی که سر و سینه   در حین آزمون دقت کنید که کودک خود را با استفاده از هر دو دست باال می

 کنید، خود را در مقابل کودک قرار  نمی اگر این را مشاهده.سطح معاینه بلند شوند

داده و شیئ را چند سانتیمتر باالتر از سطح معاینه نگه دارید، با این منظور که توجه کودک را جلب کرده و بدین 

 .ترتیب تنه خود را بلند کند

در حالیکه باسن و پاها روی سطح معاینه است، سر و تنه از کند   کودک وزن را روی دو دست تحمل می: امتیاز ۱

 .سطح معاینه باید باال باشد

 .شود نمی کند که سر و تنه را بلند کند، یا تنه از روی سطح معاینه بلند نمی کودک بازوانش را باز: امتیاز ۰
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 ثانيه ۵: می نشيند مجموعه سواالت بدون کمک

 زمان زموندفعات آ ابزار وضعيت

 ثانیه 4 1 کرونومتر نشسته

 (ثانیه 31) 22، (ثانیه 4) 22 مجموعه سواالت

 

بنابر توانایی کودک در نشستن . کودک را در وضعیت نشسته قرار دهید و برای حمایت ناحیه لگن دستهایتان را به دور پائین تنه حلقه کنید

 . به تنهایی، حمایت خود را تدریجاً کم کنید

 .فرم ثبت امتیازات، مدت زمانی که کودک بدون کمک نشسته است را ثبت کنید در

 .نشیند  ثانیه می ۵کودک بدون کمک حداقل : امتیاز ۱

 .کند  کودک از دستانش به عنوان تکیه گاه استفاده می. نشیند  ثانیه بدون از دست دادن تعادل و یا افتادن می ۵کودک کمتر از : امتیاز ۰

 

23 

 کشد تا بنشيند  باال می خودش را

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (روی سطح صاف)طاقباز 

 

انگشت شست خود را در کف دست او گذاشته و سایر انگشتان خود را بروی . در مقابل پای کودک قرار گیرید

. وضعیت نشسته به باال بکشدبه کودک اجازه بدهید که خود را به طرف (. مطابق شکل)دست او حلقه کنید 

 آهسته وقتیکه کودک 

توانید در ابتدا برای   شما می. کشد دستان خود را بطرف باال ببرید اما کودک را نکشید  خود را به طرف باال می

 .شروع پاسخ کودک دست او را به آرامی بکشید

 .ر آیددارد تا به وضعیت نشسته د  کودک انگشتان شست شما را نگه می: امتیاز ۱

 .شود  با شما بطرف باال کشیده می تقریباًکشد، تا بنشیند ولی  نمی کودک خود را بطرف باال: امتیاز ۰
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 گيرد  پاهايش را با دستانش می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 دستمال کاغذی (روی سطح صاف)طاقباز 

 

کند   ست، مشاهده کنید که آیا از یک یا هر دو دست برای گرفتن یک پا استفاده میوقتی کودک به پشت روی سطح معاینه دراز کشیده ا

یک دستمال کاغذی روی یک پای او  : بعنوان مثال. دهد، توجه او را به پاهایش جلب کنید نمی اگر خود اینکار را خودبخود انجام. یا خیر

 .توانید پای کودک را بطرف سرش باال آورده و بعد رها کنید  همینطور می. کنید بیاندازید، یا جوراب را از پایش در آورید یا با پای او بازی

 .گیرد  آورد و پا را می  باال می( باالتر از باسن)کودک یک یا هر دو پا را بطرف سر : امتیاز ۱

 .گیرد نمی کودک هیچکدام از پاها را: امتیاز ۰
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 غلتد  از پشت به روی شکم می

 زمان ات آزموندفع ابزار وضعيت

 ندارد 1 زنگو ه یا جغجغه (روی سطح صاف)طاقباز 

 

. کنید نمی اگر این حرکات را مشاهده. غلتد  در طول آزمون دقت کنید که آیا کودک از پشت بطرف شکم، از طرف راست و یا چپ می

 .طرف مخالف تکرار کنیداگر جواب نداد، در . زنگوله و یا جغجغه را در یک طرف، دور از دسترس وی، تکان دهید

 .غلتد  کودک از پشت به شکم از هر دو سمت می: امتیاز ۱

 .غلتد  کودک فقط به یک سمت می. غلتد نمی کودک از پشت به شکم : امتیاز ۰
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 ثانيه ۳۱: می نشيند مجموعه سواالت بدون کمک
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 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه31 1 کرونومتر نشسته

 (ثانیه 31) 22، (ثانیه 4) 22 موعه سواالتمج

 

بنابر توانایی کودک در بدون . کودک را در وضعیت نشسته قرار دهید و برای حمایت ناحیه لگن دستهایتان را را به دور پائین تنه حلقه کنید

 . کمک نشستن، حمایت خود را تدریجاً کم کنید

ممکن است یک یا دو بار تعادل خود را از دست بدهد ولی دوباره .نشیند  ه تنهایی میثانیه بدون کمک ب 64کودک برای حداقل : امتیاز ۱

 (.افتد نمی)نشیند   صاف می

 .نشیند  ثانیه قبل از عدم تعادل یا افتادن به تنهایی می 64کودک کمتر از : امتیاز ۰

 

27 

 دارد  نشيند و شيی را نگه می  بدون کمک می

 انزم دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 21 1 کرونومتر شیئ مورد عالقه نشسته

 

اگر کودک بدون . کند  در طول آزمون مشاهده کنید که آیا کودک در حالت نشستن بدون کمک روی سطح معاینه شی را دستکاری می

 .کنیدگیرد محاسبه   وقت را از زمانی که شی را در دستش می. توانید شیئ به دست او بدهید  کمک نشسته است، می

 . نشیند  ثانیه به تنهایی می 34کند حداقل   کودک همانطور که با شیئ بازی می: امتیاز ۱

 .دهد  هنگام بازی با شیئ، تعادل خود را از دست می. نشیند  ثانیه به تنهایی می 34کودک کمتر از : امتیاز ۰
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 چرخاند  در وضعيت نشسته تنه را می

 انزم دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 زنگو ه یا شیئ مورد عالقه نشسته

 

نشسته است زنگوله را به صدا در آورید و یا یک شیئ را برای جلب توجه ( بدون کمک)هنگامی که کودک 

 شیئ را در فاصله . وی به او نشان دهید

شیئ . ق کنیداو را به گرفتن شیئ تشوی. سانتیمتری در پهلوی کودک و متمایل به پشت قرار د هید 1۵-44

 .را در هر دو طرف کودک قرار دهید

کودک ممکن است از یک بازو برای . یابد  چرخاند و به شیئ دست می  کودک باال تنه را می : امتیاز ۱

 .تعادل استفاده کند

 (.می افتد)شود   به منظور گرفتن شیئ، از وضعیت نشسته خارج می  کودک: امتیاز ۰

 

29 

 دهد  نجام میحرکات قدم برداشتن را ا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ایستاده

 

. روی کف زمین، در حالیکه دستان خود را زیر بغل او گذاشته اید نگه دارید( در حالت ایستاده)کودک را 

 .کودک را بطرف جلو متمایل کرده تا او را تشویق به قدم برداشتن کنید

دهد، حتی اگر   انجام می( راند  که او را بطرف جلو می)رکت قدم برداشتن را ح 4کودک حداقل   :امتیاز ۱

 .وزن خود را بطور کامل تحمل نکند

دهد، یا حرکت قدم برداشتن را انجام   حرکت قدم برداشتن را انجام می 4کودک کمتر از  : امتیاز ۰

 .گیرد نمی حرکتی به طرف جلو صورت ، اما(کند  مثال پاها را بطرف باال و پایین جمع و باز می)دهد   می
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 (رود  با استفاده از دستها سينه خيز می)روی شکم : می رود مجموعه سواالت چهار دست و پا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه دمر

 (دست و پایی حرکت صهار) 32، (وض یت صهار دست و پایی) 31، (روی شکم) 31 مجموعه سواالت

 

اگر به نظر . بگذارید( خارج از دسترس)سانتیمتری در مقابل وی  64شیئ مورد عالقه او را در فاصله . کودک را در وضعیت دمر قرار دهید

 .او را تشویق به گرفتن شیئ نمایید. تواند بخزد، شیئی را دورتر بگذارید  رسد می  می

حرکات فعال (. رود  سینه خیز می)کند   استفاده می( سانتیمتر ۹4در حدود  )به جلو روی شکم  کودک از هر دو بازو برای حرکت: امتیاز ۱

در صورتیکه کودک وضعیت چهار دست و پایی گرفت و  .باال تنه و پاها ممکن است برای کمک به حرکت کردن استفاده شود

 .یک امتیازبدهید یا اگر واقعاً حرکت روی دستها و زانوان به طرف جلو انجام گرفت به او

 .رود  کودک بدون استفاده از بازوان به طرف جلو می: امتیاز ۰
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 وضعيت چهار دست و پايی: می رود مجموعه سواالت چهار دست و پا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه دمر

 (حرکت صهار دست و پایی) 32، (ییوض یت صهار دست و پا) 31، (روی شکم) 31 مجموعه سواالت

 

اگر به . قرار دهید( خارج از دسترس)سانتیمتری در مقابل وی  64شیئ مورد عالقه او را در فاصله . کودک را در وضعیت دمر قرار دهید

 .او را تشویق به گرفتن شیئ نمایید. تواند بخزد، شیئی را دورتر بگذارید  رسد می  نظر می

 .احتیاجی به حرکت به طرف جلو را ندارد. گیرد  حالت دمر، روی دستان و زانوانش قرار میکودک از : امتیاز ۱

 .شود تنه کودک از روی سطح بلند نمی. کند  کودک بر روی شکم به جلو حرکت می: امتیاز ۰

 

32 

 روی دستان و زانوان در می آيداز حالت نشسته به 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه زمیننشسته روی 

 

اگر این حرکت را .گیرد  مشاهده کنید که کودک از وضعیت نشسته بر روی دستان و زانوانش قرار می

کنید، یک شیئ مورد عالقه او را دور از دسترس قرار داده و او را تشویق به گرفتن آن  نمی مشاهده

 .کنید

 .گیرد  و زانوان قرار می کودک از حالت نشسته بر روی دستان: امتیاز ۱

 .گیرد نمی دهد، و یا از حالت نشسته به روی دستان و زانوان قرار  کودک در زمان تغییر وضعیت، تعادل خود را از دست می: امتیاز ۰
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 نمايد  وزنش را روی پاها تحمل می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ایستاده

 

 .ها باشد نگه دارید ین در وضعیت ایستاده وبه شکلی که بازوانش کشیده در امتداد شانهکودک را بر روی زم

. تواند وزنش را تحمل کند به آهستگی دستان خود را از اطرافش شل کنید  اگر احساس کردید که کودک در این وضعیت ایستاده می

 .برای تعادل او بکار بگیرید نه برای نگهداشتنش ای بایستد، دستان خود را تواند لحظه  مشاهده کنید که اگر کودک می

 .دستان خود را به دلیل احتمال از دست دادن تعادل کودک نزدیک به او نگه دارید

 .کند  کند، از دستان شما فقط برای تعادل استفاده می  ثانیه روی پاها تحمل می 4کودک وزن خود را حد اقل به مدت : امتیاز ۱

 .کند و یا برای ایستادن نیاز به حمایت بیشتری ازطرف بزرگساالن دارد  ثانیه حفظ می 4ود را کمتر از کودک وزن خ: امتیاز ۰
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 حرکت چهار دست و پايی: می رود مجموعه سواالت چهار دست و پا

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه دمر

 (حرکت صهار دست و پایی) 32، (وض یت صهار دست و پایی) 31، (روی شکم) 31 مجموعه سواالت

 

اگر به . قرار دهید( خارج از دسترس)سانتیمتری در مقابل وی  64شیئی مورد عالقه او را در فاصله . کودک را در وضعیت دمر قرار دهید

 .فتن شیئ نماییداو را تشویق به گر. تواند چهار دست و پا برود، شیئی را دورتر بگذارید  رسد می  نظر می

 .رود  سانتیمتر با استفاده از دستان و زانوانش چهار دست و پا می1۵4کودک حداقل : امتیاز ۱

 .کند  رود، و یا با خزیدن روی شکم به سمت جلو حرکت می  سانتیمتر چهار دست و پا می 1۵4کودک کمتر از : امتیاز ۰

 

 

34 

 دهد  میخود را باال کشيده و در وضعيت ايستاده قرار 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه نشسته

 

پایه  -در طول آزمون کودک را مشاهده کنید که آیا او از وضعیت نشسته با کمک صندلی 

اگر این را مشاهده . کشد  میز و یا هر شیئ دیگری خود را به وضعیت ایستاده باال می

 ین بنشیند، که او بتواند از شما برای بلند شدن نکردید، در کنار او روی زم

او را تشویق به بلند شدن کنید، یا او را نزدیک یک صندلی محکم قرار دهید، . استفاده کند

 .شیئ را روی لبه صندلی گذاشته که به این ترتیب تشویق به بلند شدن شود

د را باال کشیده و در کودک با استفاده از صندلی و یا هر شیئ مناسب دیگر خو: امتیاز ۱

 .دهد  وضعیت ایستاده قرار می

دهد و یا برای باال   کودک تعادل خود را از دست می. کشد نمی کودک خود را به وضعیت ایستاده باال: امتیاز ۰
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 .کشیدن خود نیاز به کمک بزرگترها دارد
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 کند  حين ايستادن زانوان را خم و راست می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ایستاده

 

آید   اگر بنظر می. ها کشیده شده بگیرید کودک را بر روی زمین در وضعیت ایستاده بگذارید و دستان او را در حالیکه بازوانش در امتداد شانه

او را . تادن بدون کمک، شل کنیدکند آهسته دستان خود را از دور او مطابق با تواناییش برای ایس  که در حالت ایستاده وزنش را تحمل می

های خود و یا با باال و پایین حرکت دادن دستهایش تشویق به بشین و پا شو نمودن،  برای خم و راست کردن زانوانش از طریق حرکات پا

 .کنید

 .تواند کمک بگیرد  می. دهد  بار بشین و پاشو را از طریق خم و راست کردن متناوب زانوانش انجام می 4کودک حداقل  : امتیاز ۱

 کند، ولی آنها را برای بلند شدن صاف  فقط زانوان را برای پایین آمدن خم می. کند نمی کودک زانوان را برای بشین و پاشو خم: امتیاز ۰

 .کند نمی
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 با کمک: می رودمجموعه سواالت راه 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ایستاده

 (به تنهایی و هماهنگ) 23، (به تنهایی) 22، (با کمک) 37 ه سواالتمجموع

 

رود نیازی به ادامه انجام دستورالعمل ندارید و از مشاهده اتفاقی خود   اگر کودک به تنهایی راه می

 رود، او را بر روی زمین قرار داده و دستان او را بگیرید، نمی اما اگر کودک به تنهایی راه.امتیاز بدهید

 . به طوریکه بازوان در حد شانه باز باشد

رود، آهسته   های هماهنگ راه می اگر کودک با قدم. کودک را تشویق نمایید که بطرف شما راه برود

 .دستان خود را مطابق با توانایی او آزاد کنید تا بدون کمک راه برود



 

312 

 

یک امتیاز . مکن است یک یا هر دو دست شما را برای حمایت بگیردم. رود  ان راه می های هماهنگ و یکی در می کودک با قدم: امتیاز ۱

 .رود  بدهید اگر به تنهایی راه می

به کمک بیشتری نیاز ( بزرگساالن)به جز دست شما . کند نمی کودک بطرف جلو حرکت. دارد  کودک فقط با یک پا قدم بر می: امتیاز ۰

 .دارد
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 رود  با کمک به طرفين راه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه ایستاده

 

؛ و مشاهده کنید که آیا کودک از یک نقطه به نقطه دیگر از طرفین (دو صندلی در کنار هم : مثل)کودک را در کنار سطح اتکا قرار دهید 

شیئ مورد عالقه را در نقطه دور از دسترس روی صندلی  رود، یک نمی تواند در کنار سطح اتکا بایستد ولی راه  اگر کودک می. رود  راه می

 .قرار دهید او باید از طرفین برای رسیدن به طرف شیئ مورد عالقه راه برود

کودک باید یک پا را بلند کرده و آن را . رود  کودک با گرفتن دستش به وسایل اتاق برای حمایت و حفظ تعادل از طرفین راه می : امتیاز ۱

یک امتیاز به او . ای تکیه داده است بعد پای دیگر را بلند کرده حرکت داده و در کنار پای قبلی بگذارد در حالیکه به وسیلهحرکت دهد، 

 .کند  بدهید اگر از طرفین بدون کمک حرکت می

 .رود نمی کودک به طرفین راه: امتیاز ۰
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 نشيند  با کنترل می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ستادهای

 

 .اگر کودک حین تالش به نشستن بی ثبات است، برای نگه داشتن او آماده باشید: توجه
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 .گیرد  مشاهده کنید که چگونه پائین آمده و در حالت نشسته قرار می( با و یا بدون کمک)وقتی کودک ایستاده است 

 .گیرد  ستاده به نشسته، قرار میکودک هدفمند و به شکل کنترل شده از وضعیت ای : امتیاز ۱

 .افتد  کودک به وضعیت نشسته می: امتیاز ۰
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21 

 ايستد  به تنهايی می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ایستاده

 

به اهستگی دستان . دکودک را در وضعیت ایستاده روی زمین بگذارید ودستانش را در حالیکه بازوانش در امتداد شانه باز شده است بگیری

 .های کودک رها نمایید خود را از روی دست

 .ایستد  ثانیه به تنهایی می 6کودک، بعد از آن که شما دستش را رها کردید، حداقل : امتیاز ۱

 .کند نمی ایستد، یا دستان شما را رها  ثانیه به تنهایی می 6کودک کمتر از : امتیاز ۰

 

  

21 

 به تنهايی :مجموعه سواالت بر خاستن

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (روی سطح صاف) طاقباز 

 مجموعه سواالت
 (کامل) 22، (به تنهایی) 21

 

او را تشویق برای . در حین بازی کودک را به پشت دور از اشیا و لوازمی که بتواند برای کمک از آنها استفاده کند، روی زمین قرار دهید

 .ادن نماییدایست

و بعد بدون ( دستها و پاها روی زمین است)گیرد   کودک بدون کمک، ابتدا دمر شده یا وضعیت چهار دست و پا به خود می: امتیاز ۱

نمایش )اگر کودک به یک طرف غلتید و بدون کمک ایستاد به او یک امتیاز بدهید .گیرد  کمک، در وضعیت ایستاده قرار می

 (.تهتکنیک ایستادن پیشرف

 .ایستد  ایستد و یا فقط با کمک می نمی کودک: امتیاز ۰
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22 

 به تنهايی: می رودمجموعه سواالت راه 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ایستاده

 مجموعه سواالت
 (به تنهایی و هماهنگ) 23، (به تنهایی) 22، (با کمک) 37

 

 رود نیازی به ادامه انجام دستورالعمل ندارید و از مشاهده اتفاقی خود امتیاز بدهید؛ اما اگر کودک به تنهایی راه  میاگر کودک به تنهایی راه 

کودک را تشویق نمایید که بطرف شما . ها باشند رود، او را بر روی زمین قرار داده و دستان او را بگیرید، طوریکه بازوها هم سطح شانه نمی

 .رود، آهسته دستان خود را مطابق با توانایی او آزاد کنید تا بدون کمک راه برود  های هماهنگ راه می ک با قدماگر کود. راه برود

ها و یا تلوتلو خوردن  دارد، حتی اگر در راه رفتن قدری حالت سفتی و سختی در قدم  قدم بدون کمک بر می 6کودک حداقل : امتیاز ۱

 .داشته باشد

 .نماید نمی کودک تالشی برای راه رفتن بدون کمک. دارد  ز سه قدم بدون کمک بر میکودک کمتر ا: امتیاز ۰
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 به تنهايی و هماهنگ: می رودمجموعه سواالت راه 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ایستاده

 (به تنهایی و هماهنگ) 23، (به تنهایی) 22، (با کمک) 37 مجموعه سواالت

 

 رود نیازی به ادامه انجام دستورالعمل ندارید و از مشاهده اتفاقی خود امتیاز بدهید؛ اما اگر کودک به راحتی راه  اگر کودک براحتی راه می

شما  کودک را تشویق نمایید که بطرف. رود، او را بر روی زمین قرار داده و دستان او را بگیرید، به طوریکه بازوان در حد شانه باز باشد نمی

 .رود، آهسته دستان خود را مطابق با توانایی او آزاد کنید تا بدون کمک راه برود  های هماهنگ راه می اگر کودک با قدم. راه برود

 .دارد، هماهنگی و تعادل قابل مشاهده است  کودک بطور مستقل حداقل پنج قدم بر می: امتیاز ۱

 .دارد، راه رفتن کودک نااستوار و سخت است  بر می کودک چهار یا کمتر به طور مستقل قدم: امتیاز ۰

 

22 

 کند  توپ را به طرف جلو پرتاب می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 توپ کوصک ایستاده

 

اگر کودک ان  .اجازه بدهید آن را بردارد. با استفاده از کف دست، توپ را به طرف کودک طوری پرتاب کنید که در جلوی او به زمین بیافتد

اگر کودک توپ را پرتاب نکرد، توپ را . را بر نداشت، توپ را به دست او دهید و او را تشویق کنید تا توپ را به طرف جلو پرتاب نماید

 .گرفته و دوباره آن را به طرف او پرتاب کنید و او را برای پرتاب توپ ترغیب نمایید

 .کند  رتاب میکودک عامداً توپ را به طرف جلو پ :امتیاز ۱

 .اندازد  غلتاند یا به طرف عقب می  یا می( کند  ول می)کند   کودک توپ را رها می: امتیاز ۰
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 ز ند بدون کمک چمباتمه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 شیئ مورد عالقه ایستاده

 

 .و او را برای برداشتن آن تشویق کنید در حالیکه کودک ایستاده است، یک شیئ را روی زمین قرار داده

گردد، در حالیکه تعادل خود را بدون هیچ کمکی، به خوبی حفظ   کودک از وضعیت ایستاده به چمباتمه و دوباره به ایستاده بر می: امتیاز ۱

 .کند  می

 .نشیند  کودک برای بدست آوردن شیئ روی زمین می: امتیاز ۰
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 کامل: مجموعه سواالت بر خاستن

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد (روی سطح صاف) طاقباز 

 (کامل) 22، (به تنهایی) 21 مجموعه سواالت

 

او را تشویق برای . در حین بازی، کودک را به پشت دور از اشیائ و لوازمی که بتواند برای کمک از آنها استفاده کند، روی زمین قرار دهید

 .ن نماییدایستاد

اگر کودک بدون غلتیدن به روی شکم و گرفتن وضعیت چهار دست و . ایستد  کودک به پهلو غلت زده و بدون هیچ کمکی می: امتیاز ۱

 .، قبل از ایستادن صاف نشست، به او یک امتیاز بدهید(دستها و پاها روی زمین)پایی 

 .آید  ل از ایستادن به وضعیت دمر یا چهار دست و پایی در میکودک قب. کودک برای ایستادن به کمک نیاز دارد: امتیاز ۰
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 هر دو پا در هر پله، با کمک: می رودمجموعه سواالت از پلکان باال 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 پلکان ایستاده

 (تفاده متناوب از پاها، به تنهاییاس)  22، (هر دو پا، به تنهایی) 47، (هر دو پا، با کمک) 27 مجموعه سواالت

 

ها باال  اگر کودک خودبخود از پلکان باال نرفت، از پله. کودک را پای پلکان قرار دهید

ها پایین آمده و نزدیک کودک  از پله. رفته و کودک را تشویق به تقلید از خود کنید

 بایستید تا در صورت 

 .تشویق برای باال رفتن را ادامه دهید. ریدکاهش تعادل مراقبش باشید، اما دستانش را نگی

اگر کودک قادر به باال رفتن از پله با استفاده از دیوار یا نرده است، از او بخواهید بدون 

 .استفاده از دیوار یا نرده دوباره باال رود
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کودک قبل از رفتن به . رود  کودک با استفاده از نرده یا دیوار به عنوان کمک، حداقل سه پله را باال می: امتیاز ۱

اگر . رود باید راست ایستاده باشد  کودک وقتی که از پلکان باال می.گذارد  پله بعدی هر دو پا را در کف هر پله می

 .کودک از پلکان بدون استفاده از دیوار یا نرده باال رفت یک امتیاز دهید

 .رود  ها باال می نشستن و جهیدن از پله کودک با. رود  کودک دو یا کمتر از دو پله را باال می: امتیاز ۰
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 رود  دو قدم به عقب راه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ایستاده

 

دست . کنید، راه رفتن به طرف عقب او را نگاه کنید  همانطوریکه دست کودک را گرفته اید و او را به عقب رفتن در کنار خود تشویق می

 . ک را آزاد کرده و او را برای ادامه قدم برداشتن به عقب تشویق کنیدکود

 .رود  کودک بدون کمک، حداقل دو قدم به عقب می: امتیاز ۱

. دهد  رود یا کودک پس از یک یا دو قدم راه رفتن به عقب تعادلش را از دست می  کودک کمتر از دو قدم به طرف عقب می: امتیاز ۰

 .یگران برای رفتن به عقب داردکودک نیاز به کمک د
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 هر دو پا روی يک پله، با کمک: می آيدمجموعه سواالت از پلکان پايين 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 پلکان ایستاده

 (نهاییاستفاده متناوب از پاها، به ت)  27، (هر دو پا، به تنهایی) 48، (هر دو پا، با کمک) 29 مجموعه سواالت

 

در صورت عدم تعادل جهت مراقبت . پس از اینکه کودک حداقل سه قدم از پلکان باال رفت، او را تشویق به پایین آمدن از پلکان نمایید

 . نزدیک کودک بایستید، اما دست او را نگیرید

ید، به او بگویید بدون استفاده از دیوار یا نرده دوباره نما  اگر کودک قادر به پایین آمدن از پلکان است در حالیکه از دیوار یا نرده استفاده می

 .پایین بیاید

آید و قبل از رفتن به پله بعدی هر دو پا را در کف   کودک با استفاده از دیوار یا نرده به عنوان کمک، حداقل از سه پله پایین می: امتیاز ۱

 .ها پایین آمد به او یک امتیاز دهید ز پلهاگر کودک بدون استفاده از دیوار یا نرده ا. گذارد  هر پله می

ها  کودک از روی پله. آید  کودک پشت و رو شده و با دستها و زانوها از پلکان پایین می. آید  کودک دو پله یا کمتر را پایین می: امتیاز ۰



 

311 

 

 .کند  توسط نشستن و کشیدن خود به طرف پایین حرکت می

 

41 

 دود  متعادل و هماهنگ می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 توپ بزرگ ایستاده

 

 .توپ را روی زمین بغلتانید و کودک را برای دویدن و گرفتن توپ تشویق کنید

 .راه رفتن کودک باید سریع و منظم، با یک قاعده باریک باشد. دود  کودک با تعادل و هماهنگ می  :امتیاز  ۱

 .دود  ها باز شده اند، می با پاهایی که بیش از عرض شانههای نامنظم و کودک با قدم: امتیاز ۰
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 با کمک: می کند حفظ را مجموعه سواالت تعادل روی پای راست

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کرونومتر ایستاده

 مجموعه سواالت
 (اییثانیه، به تنه 8) 29، (ثانیه، به تنهایی 2) 21، (با کمک) 41

 

توانید با باال آوردن پای چپ   شما می. از کودک بخواهید که پای چپش را باال بیاورد. در کنار کودک بایستید و یک دست او را بگیرید

کید شما ممکن است با اشاره به پایی که باید باال کشیده شود بر آن تا. کنید به او نشان دهید  خودتان در حالیکه او را تشویق به اینکار می

بطوریکه کودک به تنهایی روی یک پا تعادل پیدا ( براساس توانایی کودک در حفظ تعادلش)سعی کنید دست کودک را رها کنید . نمایید

 .نماید

ثبت ( اگر به وقوع پیوست)در فرم ثبت امتیازات، طول زمانی را که کودک قادر به حفظ تعادل روی پای راست با و بدون کمک است 

 .نمایید

در صورتیکه به تنهایی روی پای راست ایستاد یک . ایستد  وقتی که شما یک دست کودک را گرفته اید، روی پای راست می: تیازام ۱

 .امتیاز دهید

 .تعادل کودک روی یک پا نیاز به حمایتی بیش از گرفتن دستش توسط شما دارد. کودک روی یک پا تعادل ندارد: امتیاز ۰
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 با کمک: می کند حفظ را ل روی پای چپمجموعه سواالت تعاد

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کرونومتر ایستاده

 (ثانیه، به تنهایی 8) 71، (ثانیه، به تنهایی 2) 21، (با کمک) 42 مجموعه سواالت

 

توانید با باال آوردن پای راست   شما می. بیاورد از کودک بخواهید که پای راستش را باال. در کنار کودک بایستید و یک دست او را بگیرید

شما ممکن است با اشاره به پایی که باید باال کشیده شود بر آن تاکید . کنید به او نشان دهید  خودتان در حالیکه او را تشویق به اینکار می
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که کودک به تنهایی روی یک پا تعادل پیدا بطوری( براساس توانایی کودک در حفظ تعادلش)سعی کنید دست کودک را رها کنید . نمایید

 .نماید

 .ثبت نمایید( اگر به وقوع پیوست)در فرم ثبت امتیازات، طول زمانی را که کودک قادر به حفظ تعادل روی پای چپ با و بدون کمک است 

ی روی پای چپ ایستاد یک امتیاز در صورتیکه به تنهای. ایستد  وقتی که شما یک دست کودک را گرفته اید، روی پای چپ می: امتیاز ۱

 .دهید

 .تعادل کودک روی یک پا نیاز به حمایتی بیش از گرفتن دستش توسط شما دارد. کودک روی یک پا تعادل ندارد: امتیاز ۰
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 رود  به طرفين بدون کمک راه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ایستاده

 

دست . کنید  نمایش دهید در حالیکه دست کودک را گرفته و او را تشویق به راه رفتن به طرفین در کنار خودتان می راه رفتن به طرفین را

 . کودک را رها کنید و او را تشویق برای ادامه قدم برداشتن به طرفین نمایید

 دارد  کودک بدون کمک حداقل دو قدم به طرفین بر می: امتیاز ۱

 .کودک برای اینگونه راه رفتن نیاز به حمایت دارد. دارد  ن کمتر از دو قدم بر میکودک به طرفی: امتیاز ۰
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 پرد  از پايين ترين پله می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 پلکان ایستاده

 

برای گرفتن کودک در صورت . تشویق نماییددر جلو کودک بایستید و او را به پایین پریدن از پله . کودک را در آخرین پله پلکان قرار دهید

 .توانید پریدن را نمایش دهید  شما می. عدم تعادل او آماده باشید، ولی دست او را نگیرید

کودک ممکن است جفت پا بپرد و یا با یک پا شروع نموده و سپس پای دیگر را باال آورد، در . پرد  کودک به روی زمین می: امتیاز ۱

 .طع از زمان هر دو پا در هوا هستندحالیکه در یک مق

 .آید تا بپرد  ها پایین می کودک بیشتر، از پله .آید  پرد و یا پریده ولی روی همان پله فرود می نمی کودک از پله به روی زمین: امتیاز ۰
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 به توپ لگد ميز ند

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 توپ بزرگ ایستاده

 

کامالً پای خود را به عقب کشیده و سپس برای . ی خودتان روی زمین قرار دهیدتوپ را جلو

 کودک را برای لگد زدن . توپ را برداشته و در جلوی کودک قرار دهید. لگد زدن به توپ به جلو آورید

تواند تا سه دفعه   کودک می. به توپ تشویق کنید، لگد زدن کامل و صحیح را یادآوری نمایید

 .زدن به توپ تالش کندبرای لگد 

کند و آن را حداقل   کودک هنگام لگد زدن به توپ تعادل خود را به خوبی حفظ می: امتیاز ۱

 .کند  سانتیمتر به طرف جلو پرتاب می 34

. کند  سانتیمتر به طرف جلو پرتاب می 34دهدد و یا آن را کمتر از  کودک هنگام لگد زدن به توپ تعادل خود را از دست می: امتیاز ۰

کودک لگد میز ند، ولی نیاز به کمک برای حفظ . دهد ولی پایش تماسی با توپ ندارد  کودک حرکت لگد زدن را انجام می

 .تعادلش دارد
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 رود  روی نواربه طرف جلو راه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 نوار جا پا ایستاده

 

های کوچک راه رفته و هر دو پا را در مسیر نوار  در تمام طول نوار جا پا به طرف جلو راه روید، با گام. نوار جا پا را روی زمین قرار دهید

شما باید به کودک یادآوری نمایید، تا در هنگام راه رفتن هر دو پایش . به کودک بگویید با هر دو پا روی نوار مثل شما راه رود. قرار دهید

 .را روی نواربگذارد

مثال پای راست همیشه روی نوار است  )دارد   سانتیمتر در امتداد نوار جا پا قدم بر می1۵4کودک حداقل با یک پایش به فاصله : امتیاز ۱

 (.گیرد  در حالیکه پای چپ در موازات آن قرار می

 .نماید  ار جا پا طی میسانتیمتر را روی نو 1۵4دهد، یا مسافتی کمتر از  نمی کودک یک پایش را روی نوار جا پا قرار: امتیاز ۰
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 هر دو پا در هر پله، به تنهايی: می رودمجموعه سواالت از پلکان باال 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 پلکان ایستاده

 (هاییاستفاده متناوب از پاها، به تن) 22، (هر دو پا، به تنهایی) 47، (هر دو پا، با کمک) 27 مجموعه سواالت

از . ها باال رفته و کودک را تشویق به تقلید از خود کنید اگر کودک خودبخود از پلکان باال نرفت، از پله. کودک را پای پلکان قرار دهید

دامه تشویق برای باال رفتن را ا. ها پایین آمده و نزدیک کودک بایستید تا در صورت کاهش تعادل مراقبش باشید، اما دستانش را نگیرید پله

 .دهید

 .داگر کودک قادر به باال رفتن از پله با استفاده از دیوار یا نرده است، از او بخواهید بدون استفاده از دیوار یا نرده دوباره باال رو

پا را در کف  کودک قبل از رفتن به پله بعدی هر دو. رود  کودک بدون استفاده از دیوار یا نرده به عنوان کمک، سه پله را باال می: امتیاز ۱

 .در صورت عدم استفاده از نرده یا دیوار برای باال رفتن یا باال رفتن با هر پا در هر پله یک امتیاز دهید. گذارد  هر پله می

 .گیرد  کودک از نرده یا دیوار کمک می. رود  کودک از دو پله یا کمتر باال می: امتیاز ۰
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 هر دو پا در هر پله، به تنهايی: می آيدمجموعه سواالت از پلکان پايين 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 پلکان ایستاده

 (استفاده متناوب از پاها، به تنهایی) 27، (هر دو پا، به تنهایی) 48، (هر دو پا، با کمک) 29 مجموعه سواالت

 

نزدیک کودک جهت مراقبت در . ه پایین آمدن از پلکان نماییدپس از اینکه کودک حداقل سه قدم از پلکان باال رفت، او را تشویق ب

 . صورت عدم تعادل بایستید، اما دست او را نگیرید

نماید، قادر به پایین آمدن از پلکان است، به او بگویید بدون استفاده از دیوار یا نرده دوباره   اگر کودک در حالیکه از دیوار یا نرده استفاده می

 .پایین بیاید

آید و قبل از رفتن به پله بعدی هر دو پا را در   کودک بدون استفاده از دیوار یا نرده به عنوان کمک، حداقل سه پله پایین می: متیازا ۱

ها پایین آمد به او یک امتیاز  اگر کودک بدون استفاده از دیوار یا نرده و استفاده متناوب از پاها از پله. گذارد  کف هر پله می

 .دهید

 .گیرد  کودک از دیوار و یا نرده کمک می. آید  کودک دو پله یا کمتر را پایین می: یازامت ۰
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 سانتيمتر ۱۱: می پرد مجموعه سواالت به طرف جلو

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 نوار جا پا ایستاده

 (سانتیمتر 21) 72، (سانتیمتر 11) 49 مجموعه سواالت

 

 ۱آزمون 

مطمئن شوید که هر دو پای کودک ) دقیقاً همین جا بایستبه ابتدای نوار جا پا اشاره کرده و بگویید . نوار جا پا را روی زمین قرار دهید

. یدبار نمایش ده 6توانید این فعالیت را حداکثر   شما می. توانی بپر  و تا آنجایی که می( جفت، در کنار هم و در ابتدای نوار جا پا قرار دارد

 .اگر کودک قادر به پریدن نیست، فعالیت را متوقف کنید
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این فاصله را در جای مناسب روی فرم ثبت امتیازات، . بعد از پریدن کودک، فاصله ابتدای نوار تا پاشنه پای نزدیکتر را اندازه بگیرید

 .یادداشت نمایید

 ۱و  ۱آزمون 

 .هر پرش را اندازه بگیرید و طول آن را ثبت کنید. پری  قدر میببینم چ. دوباره انجام بدهبرای هر آزمایش، بگویید، 

کودک ممکن است جفت پا پریده یا با یک پا فرود آید در حالیکه در طی . پرد  سانتیمتر می 14کودک در هر دفعه آزمون حداقل : امتیاز ۱

 .پرش هر دو پا در هوا قرار دارد

 .پرد نمی کودک در اولین دفعه آزمون. پرد  سانتیمتر می 14کودک در تمام دفعات آزمون کمتر از : امتیاز ۰
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 ثانيه، به تنهايی 2: می کند حفظ را مجموعه سواالت تعادل روی پای راست

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 کرونومتر ایستاده

 (به تنهایی ثانیه، 8) 29، (ثانیه، به تنهایی 2) 21، (با کمک) 41 مجموعه سواالت

 

توانید با باال آوردن پای چپ   شما می. از کودک بخواهید که پای چپش را باال بیاورد. در کنار کودک بایستید و یک دست او را بگیرید

ر آن تاکید شما ممکن است با اشاره به پایی که باید باال کشیده شود ب. کنید به او نشان دهید  خودتان در حالیکه او را تشویق به اینکار می

بطوریکه کودک به تنهایی روی یک پا تعادل پیدا ( براساس توانایی کودک در حفظ تعادلش)سعی کنید دست کودک را رها کنید . نمایید

 .نماید

ثبت ( اگر به وقوع پیوست)در فرم ثبت امتیازات، طول زمانی را که کودک قادر به حفظ تعادل روی پای راست با و بدون کمک است 

 .دنمایی

 . ایستد  ثانیه می 4کودک به تنهایی روی پای راست برای حداقل : امتیاز ۱

 .کودک نیاز به کمک برای حفظ تعادل دارد. ایستد  ثانیه می 4کودک به تنهایی روی پای راست کمتر از: امتیاز ۰

 

 

21 

 ثانيه، به تنهايی 2: می کند حفظ را مجموعه سواالت تعادل روی پای چپ

 زمان دفعات آزمون زاراب وضعيت

 ندارد 1 کرونومتر ایستاده

 (ثانیه، به تنهایی 8) 71، (ثانیه، به تنهایی 2) 21، (با کمک) 42 مجموعه سواالت

 

 توانید با باال آوردن پای راست  شما می. از کودک بخواهید که پای راستش را باال بیاورد. در کنار کودک بایستید و یک دست او را بگیرید

شما ممکن است با اشاره به پایی که باید باال کشیده شود بر آن تاکید . کنید به او نشان دهید  خودتان در حالیکه او را تشویق به اینکار می

بطوریکه کودک به تنهایی روی یک پا تعادل پیدا ( براساس توانایی کودک در حفظ تعادلش)سعی کنید دست کودک را رها کنید . نمایید

 .نماید

 .ثبت نمایید( اگر به وقوع پیوست)در فرم ثبت امتیازات، طول زمانی را که کودک قادر به حفظ تعادل روی پای چپ با و بدون کمک است 
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 .ایستد  ثانیه می 4کودک به تنهایی روی پای چپ حداقل : امتیاز ۱

 .ظ تعادل نیاز به حمایت داردکودک برای حف.ایستد  ثانیه می 4کودک به تنهایی روی پای چپ کمتر از : امتیاز ۰

 

22 

 قدم ۴: رود  با نوک پا راه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 نوار جا پا ایستاده
 

بینی؟ من   میروی نوک پاهایتان در تمام طول نوار راه رفته و بگویید، . های کودک را در بیاورید  کفش. نوار جا پا را روی زمین قرار دهید

 .با نوک پا روی نوار راه برو. شما هم آن را انجام بده. روم  روی نوک پاهایم راه می دارم

کودک اجباری به راه رفتن روی نوار جا . دارد  کودک حداقل چهار قدم، بدون کمک و بدون تماس پاشنه پا با زمین، قدم بر می: امتیاز ۱

 .پا ندارد

 .کودک برای حفظ تعادل نیاز به کمک دارد. دارد  اس پاشنه پا با زمین، بر میکودک سه قدم و یا کمتر، قبل از تم: امتیاز ۰

23 

 رود  نزديک به نوار به طرف عقب راه می

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 نوار جا پا ایستاده

 

های کوتاه گذاشته و هر دو پا را در روی نوار  خودتان در تمام طول نوار به طرف عقب راه روید، قدم. نوار جا پا را روی زمین قرار دهید

توانید به کودک یادآور شوید که در   شما می. به کودک بگویید که با هر دو پا روی نوار مثل کاری که شما انجام دادید، راه رود. بگذارید

 .هنگام راه رفتن هر دو پایش را روی نوار بگذارد

 .رود  سانتیمتر راه می 1۵4حداقل ( سانتیمتری نوار 1۵نزدیک به  )به نوار  کودک به عقب، بدون کمک و نزدیک: امتیاز ۱

. سانتیمتر از نوار جا پا فاصله دارد 1۵رود اما بیش از   کودک به عقب می. رود  سانتیمتر راه می 1۵4کودک به عقب، کمتر از : امتیاز ۰

 .کودک برای به عقب راه رفتن نیاز به کمک دارد
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 استفاده متناوب از پاها، به تنهايی: می روداالت از پلکان باال مجموعه سو

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 پلکان ایستاده

 (استفاده متناوب از پاها، به تنهایی)  22، (هر دو پا، به تنهایی) 47، (هر دو پا، با کمک) 27 مجموعه سواالت

 

از . ها باال رفته و کودک را تشویق به تقلید از خود کنید گر کودک خودبخود از پلکان باال نرفت، از پلها. کودک را پای پلکان قرار دهید

تشویق برای باال رفتن را ادامه . ها پایین آمده و نزدیک کودک بایستید تا در صورت کاهش تعادل مراقبش باشید، اما دستانش را نگیرید پله

 .دهید

 .از پله با استفاده از دیوار یا نرده است، از او بخواهید بدون استفاده از دیوار یا نرده دوباره باال رود اگر کودک قادر به باال رفتن

 .رود کودک بدون استفاده از نرده یا دیوار به عنوان کمک، حداقل از دو پله با گذاشتن یک پا روی هر پله باال می :امتیاز ۱

 .کودک نیاز به کمک برای باال رفتن از پله دارد. گذارد  کودک هر دو پا را در کف هر پله می. ودر  کودک فقط یک پله را باال می: امتیاز ۰
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 کند  های بدن را تقليد می  وضعيت

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 ندارد ایستاده

 

من از تو میخواهم همان چیزی را که . یک بازی بکنیم ما میخواهیمبگویید، . سانتیمتری قرار دهید 1۸6کودک را روبروی خود در فاصله 

 آماده هستی؟. دهم، انجام بدهی  من انجام می

پشتتان را راست کرده و کودک را تشویق کنید تا همانند شما عمل . دستان خود را روی لگن قرار داده و از کمر به طرف جلو خم شوید

 .ر کنیدتوانید یکبار دیگر نمایش را تکرا  شما می. نماید

 .را انجام دهید 1-6های  بدون توجه به عملکرد کودک، وضعیت

 ۱وضعیت 

به کودک بگویید، به . یک پا را در جلوی پای دیگر قرار داده، پاشنه به پنجه، بازوانتان را صاف در طرفین و هم سطح شانه هایتان باز کنید

. به کودک بگویید، نوبت اوست. کند  ه آنچه شما انجام داده اید توجه میپاها و دستان شما نگاه کند تا اطمینان بدست آورید که کودک ب

 .توانید در همان وضعیت بمانید  شما می

 ۱وضعیت 

توانید در همان حالت   شما می. به کودک بگویید حاال نوبت اوست. دست چپ خود را روی لگن چپ قرار داده و به طرف راست خم شوید

 .بمانید

 ۱وضعیت 

سپس به کودک بگویید که . را صاف باال نگه دارید و دست راست خود را صاف در امتداد شانه به طرف خارج قرار دهیددست چپ خود 

 .توانید در همان حالت بمانید  شما می. حاال نوبت اوست

 .در فرم ثبت امتیازات، هر حالتی را که کودک به درستی تقلید کرد، مشخص کنید

 .ای از حاالت داشته باشد تواند تقلید آینه  کودک می. کند  قل دو وضعیت را تقلید میکودک به درستی، حدا: امتیاز ۱

 .دهد  کودک در حین تالش برای تقلید، تعادلش را از دست می. کند  کودک به درستی، کمتر از دو وضعیت را تقلید می: امتیاز ۰
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 کند  دود، توقف می  در حاليکه سريع می

 زمان آزموندفعات  ابزار وضعيت

 ندارد 3 نوار جا پا ایستاده

 

توانی بدو تا   اینجا بایست و هر چه سریعتر میهای نوار کودک را قرار داده و بگویید،  در یکی از انت. نوار جا پا را روی زمین بگذارید

دویدن را شروع  "برو"من گفتم  یادت باشد، وقتی که. توانی توقف کن  سپس هر چه سریعتر می. های خط نرسیده ای زمانیکه به انت

 .های خط توقف کن کن و در انت

 .آماده ای، برو 

 .بدون توجه به عملکرد کودک، دو بار دیگر نیز آزمون را انجام دهید. دهد  را تشکیل می 1این طرز کار آزمون

 . شود  مون متوقف میکودک با کنترل، در دو قدم مانده به انتها ی نوار جا پا حداقل در دو دفعه آز : امتیاز ۱

تواند متوقف  نمی های نوار کودک در دو قدمی انت. تواند متوقف شود نمی کودک در انتها ی نوار جا پا حداقل در دو دفعه آزمون : امتیاز ۰

 .دهد  کند و یا تعادلش را در تالش برای توقف از دست می  کودک از طریق نشستن، چمباتمه زدن توقف می. شود
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 استفاده متناوب از پاها، به تنهايی: می آيدعه سواالت از پلکان پايين مجمو

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 پلکان ایستاده

 (استفاده متناوب از پاها، به تنهایی)  27، (هر دو پا، به تنهایی) 48، (هر دو پا، با کمک) 29 مجموعه سواالت

 

نزدیک کودک جهت مراقبت در . ه قدم از پلکان باال رفت، او را تشویق به پایین آمدن از پلکان نماییدپس از اینکه کودک حداقل س

 . صورت عدم تعادل بایستید، اما دست او را نگیرید

دیوار یا نرده دوباره نماید، به او بگویید بدون استفاده از   اگر کودک قادر به پایین آمدن از پلکان است در حالیکه از دیوار یا نرده استفاده می

 .پایین بیاید
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 .آید   کودک کودک بدون استفاده از دیوار یا نرده به عنوان کمک، و با استفاده متناوب از پاها در هر پله از دو پله پایین می: امتیاز ۱

یین آمدن از پلکان نیاز به کمک کودک برای پا. گذارد  کودک هر دو پا را در کف هر پله می. آید  کودک فقط یک پله پایین می: امتیاز ۰

 .دارد
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 کند  سانتيمتر را لی لی می ۱۵۱

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 1 نوار جا پا ایستاده

 

( ببین) بینی؟  میگویید،   لی کنید در حالیکه می روی یک پا در طول نوار جا پا لی. نوار جا پا را روی زمین بگذارید و در ابتدای آن بایستید

 .تو انجام بده. کنم  من روی یک پایم لی لی می

 .توانید او را برای انجام کار تشویق کنید  اگر کودک تالش برای لی لی کردن نکرد، شما می

 .کودک نیازی به حرکت روی نوار جا پا ندارد. کند  سانتیمتر لی لی می 1۵4کودک روی یک پا و به فاصله حداقل : امتیاز ۱

 .کند  کودک در جا یاا به طرف عقب لی لی می :امتیاز ۰
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 ثانيه، به تنهايی ۸: می کند حفظ را مجموعه سواالت تعادل روی پای راست

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 8 1 کرونومتر ایستاده

 (ثانیه، به تنهایی 8) 29، (ثانیه، به تنهایی 2) 21، (با کمک) 41 مجموعه سواالت

 

توانید با باال آوردن پای چپ   شما می. از کودک بخواهید که پای چپش را باال بیاورد. در کنار کودک بایستید و یک دست او را بگیرید

شما ممکن است با اشاره به پایی که باید باال کشیده شود بر آن تاکید . کنید به او نشان دهید  خودتان در حالیکه او را تشویق به اینکار می

بطوریکه کودک به تنهایی روی یک پا تعادل پیدا ( براساس توانایی کودک در حفظ تعادلش)سعی کنید دست کودک را رها کنید . ماییدن
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 .نماید

 . کند  ثانیه تعادل خود را حفظ می ۸کودک به تنهایی روی پای راست برای حداقل : امتیاز ۱

 .کودک نیاز به کمک برای حفظ تعادل دارد. ایستد  انیه میث ۸کودک به تنهایی روی پای راست کمتر از: امتیاز ۰
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 ثانيه، به تنهايی ۸: می کند حفظ را مجموعه سواالت تعادل روی پای چپ

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ثانیه 8 1 کرونومتر ایستاده

 (به تنهاییثانیه،  8) 71، (ثانیه، به تنهایی 2) 21، (با کمک) 42 مجموعه سواالت

 

توانید با باال آوردن پای راست   شما می. از کودک بخواهید که پای راستش را باال بیاورد. در کنار کودک بایستید و یک دست او را بگیرید

د بر آن تاکید شما ممکن است با اشاره به پایی که باید باال کشیده شو. کنید به او نشان دهید  خودتان در حالیکه او را تشویق به اینکار می

بطوریکه کودک به تنهایی روی یک پا تعادل پیدا ( براساس توانایی کودک در حفظ تعادلش)سعی کنید دست کودک را رها کنید . نمایید

 .نماید

 .ایستد  ثانیه می ۸کودک به تنهایی روی پای چپ حداقل : امتیاز ۱

 .کودک برای حفظ تعادل نیاز به حمایت دارد.ایستد  ثانیه می ۸کودک به تنهایی روی پای چپ کمتر از : امتیاز ۰

 

71 

 رود  راه می( به شکل بازی گردو شکستم )ازپاشنه به پنجه 

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 2 نوار جا پا ایستاده

 

شست پای  در تمام طول نوار به طرف جلو راه روید، پاشنه یک پا را جلوی. نوار جا پا را روی زمین بگذارید

به کودک  .رسد  دیدی که چگونه ته کفش من، به شستم میبگویید، . دیگر روی پهنای نوار قرار دهید

. بگویید با هر دو پا روی نوار مثل آنچه شما انجام دادید، راه برود، در حالیکه پاشنه با شست پا تماس دارد

 توانید به   شما می

 .راه رفتن روی مسیر نگه دارد کودک یادآوری نمایید که هر دو پا را حین

. رسد بشمارید  به کودک اجازه دهید که در تمام طول نوار جا پا راه رود، دفعاتی را که پاشنه به شست می

این دو . رسد بشمارید  سپس اجازه دهید که کودک از روی نوار برگردد، دفعاتی را که پاشنه به شست می
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 .دهد  دفعه آزمون را تشکیل می

ها باید روی  پا. کند  پاشنه یک پا، پنجه پای دیگر را در دو از هر سه قدم و در طول یک دفعه آزمون لمس می: امتیاز ۱

 .تواند برای تعادل به طرفین کشیده شود  دستها می. نوار جا پا قرار داشته باشد

 . کند نمی پاشنه یک پا، پنجه پای دیگر را در دو از هر سه قدم لمس: امتیاز ۰
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 سانتيمتر ۶۱: می پرد مجموعه سواالت به طرف جلو

 زمان دفعات آزمون ابزار وضعيت

 ندارد 3 نوار جا پا ایستاده

 (سانتیمتر 21) 72، (سانتیمتر 11) 49 مجموعه سواالت

 

 ۱آزمون 

مطمئن شوید که هر دو پای کودک جفت، ) یستدقیقاً همین جا بابه ابتدای نوار اشاره کرده و بگویید . نوار جا پا را روی زمین قرار دهید

اگر کودک . بار نمایش دهید 6توانید این فعالیت را حداکثر   شما می. توانی بپر  و تا آنجایی که می( در کنار هم و در ابتدای نوار قرار دارد

 .قادر به پریدن نیست، فعالیت را متوقف کنید

 .نه پای نزدیکتر را اندازه بگیریدبعد از پریدن کودک، فاصله ابتدای نوار تا پاش

 ۱و  ۱آزمون 

 .هر پرش را اندازه بگیرید. پری  ببینم چقدر می. دوباره انجام بدهبرای هر آزمون، بگویید، 

کودک ممکن است جفت پا پریده یا با یک پا فرود آید در حالیکه در طی . پرد  سانتیمتر می 34کودک در هر دفعه آزمون حداقل : امتیاز ۱

 .ش هر دو پا در هوا قرار داردپر

 .پرد نمی کودک در اولین دفعه آزمون. پرد  سانتیمتر می 34کودک در تمام دفعات آزمون کمتر از : امتیاز ۰
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 فالپیوست 

 جار و تبدیلینجداول ه
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 تیو حرک زبانیدر آزمون های شناختی،  نمرات تراز شده  1 -الفجدول 

 (روز 25 – روز 16) 1گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 ----- 0 ----- ----- ----- 1 

2 0 1 ----- ----- ----- 2 

3 ----- ----- ----- ----- ----- 3 

4 1 2 0 0 0 4 

5 ----- ----- ----- ----- 1 5 

6 ----- ----- ----- 1 2 6 

7 2 3 1 ----- ----- 7 

8 ----- ----- ----- 2 3 8 

9 3 ----- 2 3 4 9 

10 ----- 4  ----- ----- 5 10 

11 ----- ----- ----- 4 6 11 

12 4 ----- 3 5 7 12 

13 ----- 5 ----- ----- 8 13 

14 5 ----- 4 6 9 14 

15 ----- ----- ----- 7 10 15 

16 ----- 6 ----- ----- ----- 16 

17 6 ----- 5 8 11 17 

18 ----- ----- ----- ----- 12 18 

19 91 - 7 49 - 7 48 - 6 66 - 9 72 - 13 19 
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 (روز 5ماه و  1  – روز 26) 2گروه سنی 
 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 ----- 0 ----- ----- ----- 1 

2 ----- 1 ----- ----- ----- 2 

3 ----- ----- ----- ----- 0 3 

4 0 ----- 0 0 1 4 

5 ----- 2 ----- ----- 2 5 

6 1 ----- 1 1 ----- 6 

7 2 3 ----- 2 3 7 

8 3 ----- 2 ----- 4 8 

9 ----- ----- ----- 3 5 9 

10 4 4 3 ----- ----- 10 

11 5 ----- ----- 4 6 11 

12 6 5 4 5 7 12 

13 ----- ----- 5 ----- 8 13 

14 7 ----- ----- 6 ----- 14 

15 8 6 6 7 9 15 

16 9 ----- ----- ----- 10 16 

17 ----- ----- 7 8 11 17 

18 10 7 ----- ----- ----- 18 

19 91 - 11 49 - 8 48 - 8 66 - 9 72 - 12 19 
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 ( روز 15 و ماه 1 – روز 6 و ماه 1) 3گروه سنی 
 

 

 نمره تراز شده درشتحرکات  حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 ----- 1 - 0 ----- ----- ----- 1 

2 ----- ----- ----- ----- 0 2 

3 ----- 2 ----- ----- 1 3 

4 0 ----- 0 0 ----- 4 

5 1 ----- ----- 1 2 5 

6 2 3 1 ----- 3 6 

7 3 ----- 2 2 4 7 

8 ----- ----- ----- 3 5 8 

9 4 4 3 ----- ----- 9 

10 5 ----- ----- 4 6 10 

11 6 ----- 4 5 7 11 

12 7 5 5 ----- 8 12 

13 8 ----- ----- 6 ----- 13 

14 ----- ----- 6 7 9 14 

15 9 6 ----- ----- 10 15 

16 10 ----- 7 8 11 16 

17 11 ----- ----- 9 12 17 

18 12 7 8 ----- ----- 18 

19 91 - 13 49 - 8 48 - 9 66 - 10 72 - 13 19 
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 (روز 25 و ماه 1 – روز 16 و ماه 1) 4گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 0 1 - 0 ----- 0 ----- 1 

2 1 2 0 1 ----- 2 

3 2 ----- ----- ----- 1 - 0 3 

4 3 ----- 1 2 2 4 

5 ----- 3 ----- ----- 3 5 

6 4 ----- 2 3 4 6 

7 5 4 ----- ----- 5 7 

8 6 ----- 3 4 6 8 

9 7 ----- ----- ----- 7 9 

10 8 5 4 5 8 10 

11 9 ----- ----- ----- 9 11 

12 10 6 5 6 11 - 10 12 

13 11 ----- 6 ----- 12 13 

14 12 ----- ----- 7 13 14 

15 13 7 7 8 14 15 

16 14 ----- ----- ----- 15 16 

17 15 8 8 9 16 17 

18 16 ----- ----- ----- 17 18 

19 91 - 17 49 - 9 48 - 9 66 - 10 72 - 18 19 
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 (روز 5 و ماه 2 – روز 26 و ماه 1) 5گروه سنی 
 

 نمره تراز شده حرکات درشت ظریفحرکات  ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 ----- 2 - 0 ----- 0 1 - 0 1 

2 1 - 0 ----- 0 1 2 2 

3 2 ----- 1 ----- 3 3 

4 3 3 ----- 2 4 4 

5 4 ----- 2 ----- 5 5 

6 5 ----- ----- 3 6 6 

7 6 4 3 4 ----- 7 

8 7 ----- ----- ----- 7 8 

9 8 5 4 5 8 9 

10 9 ----- 5 6 9 10 

11 10 ----- ----- ----- 10 11 

12 11 6 6 7 11 12 

13 12 ----- ----- 8 12 13 

14 13 7 7 ----- 13 14 

15 14 ----- ----- 9 14 15 

16 15 ----- 8 ----- 15 16 

17 17 - 16 8 9 10 ----- 17 

18 18 ----- ----- 11 16 18 

19 91 - 19 49 - 9 48 - 10 66 - 12 72 - 17 19 
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 (روز 15 و ماه 2 – روز 6 و ماه 2) 6گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 0 1 - 0 0 0 2 - 0 1 

2 1 ----- 1 1 3 2 

3 2 2 ----- ----- 4 3 

4 4 - 3 ----- 2 2 ----- 4 

5 5 3 ----- 3 5 5 

6 6 ----- 3 ----- 6 6 

7 7 4 ----- 4 7 7 

8 8 ----- 4 5 8 8 

9 9 5 5 ----- 9 9 

10 10 ----- ----- 6 10 10 

11 11 6 6 ----- 11 11 

12 12 ----- ----- 7 12 12 

13 13 7 7 8 13 13 

14 14 ----- ----- ----- 14 14 

15 15 8 8 9 15 15 

16 16 ----- 9 10 16 16 

17 17 9 ----- ----- 17 17 

18 18 ----- 10 11 18 18 

19 91 - 19 49 - 10 48 - 11 66 - 12 72 - 19 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 (روز 25 و ماه 2 – روز 16 و ماه 2) 7گروه سنی
 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 ----- 2 - 0 0 0 5 - 0 1 

2 0 ----- ----- ----- 6 2 

3 1 ----- 1 1 ----- 3 

4 2 3 ----- 2 7 4 

5 4 - 3 ----- 2 ----- 8 5 

6 5 ----- ----- 3 ----- 6 

7 6 4 3 4 9 7 

8 7 ----- ----- 5 10 8 

9 9 - 8 5 4 ----- ----- 9 

10 10 ----- ----- 6 11 10 

11 11 ----- 5 7 12 11 

12 13 - 12 6 ----- ----- 13 12 

13 14 ----- 6 8 ----- 13 

14 15 7 ----- 9 14 14 

15 16 ----- 7 ----- 15 15 

16 17 ----- ----- 10 ----- 16 

17 19 8 ----- 11 16 17 

18 20 ----- 8 12 17 18 

19 91 - 21 49 - 9 48 - 9 66 - 13 72 - 18 19 
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 (روز 5 و ماه 3 – روز 26 و ماه 2) 8گروه سنی

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 ----- 2 - 0 ----- 0 7 - 0 1 

2 ----- ----- ----- ----- ----- 2 

3 0 3 0 1 8 3 

4 1 ----- ----- 2 ----- 4 

5 3 - 2 ----- 1 3 9 5 

6 4 4 2 ----- 10 6 

7 5 ----- ----- 4 ----- 7 

8 7 - 6 ----- 3 5 11 8 

9 8 5 4 6 ----- 9 

10 10 - 9 ----- ----- ----- 12 10 

11 11 6 5 7 13 11 

12 12 ----- ----- 8 ----- 12 

13 14 ----- 6 9 14 13 

14 15 7 7 10 ----- 14 

15 16 ----- ----- ----- 15 15 

16 18 - 17 ----- 8 11 16 16 

17 20 - 19 8 ----- 12 ----- 17 

18 ----- ----- 9 13 17 18 

19 91 - 21 49 - 9 48 - 10 66 - 14 72 - 18 19 
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 (روز 15 و ماه 3 – روز 6 و ماه 3) 9گروه سنی 
 

 تراز شده نمره حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 0 1 - 0 0 1 - 0 8 - 0 1 

2 1 2 1 2 ----- 2 

3 2 ----- ----- ----- 9 3 

4 4 - 3 3 2 3 ----- 4 

5 5 ----- ----- 4 10 5 

6 6 4 3 5 ----- 6 

7 8 - 7 ----- ----- 6 11 7 

8 9 5 4 ----- ----- 8 

9 10 ----- ----- 7 12 9 

10 12 - 11 6 5 8 ----- 10 

11 13 ----- ----- 9 13 11 

12 14 7 6 10 ----- 12 

13 16 - 15 ----- ----- ----- 14 13 

14 17 8 7 11 ----- 14 

15 18 ----- ----- 12 15 15 

16 20 - 19 9 8 13 ----- 16 

17 21 ----- ----- ----- 16 17 

18 22 10 9 14 ----- 18 

19 91 - 23 49 - 11 48 - 10 66 - 15 72 - 17 19 
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 (روز 25 و ماه 3 – روز 16 و ماه 3) 10گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 5 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 0 11 - 0 1 

2 6 3 ----- 4 ----- 2 

3 8 - 7 ----- 2 ----- ----- 3 

4 9 4 ----- 5 12 4 

5 10 ----- 3 6 ----- 5 

6 11 5 ----- 7 ----- 6 

7 12 ----- 4 ----- 13 7 

8 13 ----- ----- 8 ----- 8 

9 14 6 ----- 9 14 9 

10 15 ----- 5 10 ----- 10 

11 16 7 ----- ----- ----- 11 

12 17 ----- 6 11 15 12 

13 18 ----- ----- 12 ----- 13 

14 19 8 7 13 ----- 14 

15 20 ----- ----- ----- 16 15 

16 22 - 21 9 8 14 ----- 16 

17 23 ----- ----- 15 ----- 17 

18 24 10 9 16 17 18 

19 91 - 25 49 - 11 48 - 10 66 - 17 72 - 18 19 
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 (روز 5 و ماه 4 – روز 26 و ماه 3) 11گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی تراز شدهنمره 

1 6 - 0 2 - 0 1 - 0 5 - 0 9 - 0 1 

2 7 3 ----- ----- ----- 2 

3 8 ----- ----- 6 10 3 

4 9 4 2 7 11 4 

5 11 - 10 ----- 3 ----- ----- 5 

6 12 5 ----- 8 12 6 

7 13 ----- 4 9 13 7 

8 14 6 ----- ----- ----- 8 

9 15 ----- 5 10 14 9 

10 16 7 ----- 11 15 10 

11 17 ----- 6 ----- ----- 11 

12 18 8 ----- 12 16 12 

13 20 - 19 9 ----- 13 17 13 

14 21 ----- 7 ----- 18 14 

15 22 10 ----- 14 ----- 15 

16 23 ----- 8 15 19 16 

17 24 11 ----- ----- 20 17 

18 25 ----- 9 16 ----- 18 

19 91 - 26 49 - 12 48 - 10 66 - 17 72 - 21 19 
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 (روز 15 و ماه 4 – روز 6 و ماه 4) 12گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 5 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 0 8 - 0 1 

2 7 - 6 3 2 4 9 2 

3 8 4 ----- 5 10 3 

4 10- 9 ----- 3 6 11 4 

5 11 5 ----- 7 12 5 

6 13 - 12 6 4 8 ----- 6 

7 15 - 14 ----- ----- 9 13 7 

8 16 7 5 10 14 8 

9 18 - 17 8 6 12 - 11 15 9 

10 19 ----- ----- 13 16 10 

11 21 - 20 9 7 14 ----- 11 

12 22 10 ----- 15 17 12 

13 24 - 23 ----- 8 16 18 13 

14 26 - 25 11 ----- 17 19 14 

15 27 12 9 18 20 15 

16 29 - 28 ----- ----- 19 ----- 16 

17 30 13 10 20 21 17 

18 32 - 31 14 ----- 22 - 21 22 18 

19 91 - 33 49 - 14 48 - 11 66 - 23 72 - 23 19 
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 (روز 25 و ماه 4 – روز 16 و ماه 4) 13گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 8 - 0 3 - 0 1 - 0 6 - 0 8 - 0 1 

2 10- 9 ----- 2 7 9 2 

3 11 4 ----- 8 10 3 

4 12 5 3 9 11 4 

5 14 - 13 ----- ----- ----- 12 5 

6 15 6 4 10 13 6 

7 17 ----- ----- 11 14 7 

8 18 7 5 12 15 8 

9 20 - 19 8 6 13 16 9 

10 21 ----- ----- 14 17 10 

11 23 - 22 9 7 15 18 11 

12 24 10 ----- 16 19 12 

13 26 - 25 ----- 8 17 ----- 13 

14 27 11 ----- 18 20 14 

15 29 - 28 ----- 9 ----- 21 15 

16 30 12 ----- 19 22 16 

17 32 - 31 13 10 20 23 17 

18 33 ----- ----- 21 24 18 

19 91 - 34 49 - 14 48 - 11 66 - 22 72 - 25 19 
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 (روز 5 و ماه 5 – روز 26 و ماه 4) 14گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 13- 0 4 - 0 2 - 0 7 - 0 8 - 0 1 

2 14 5 3 8 9 2 

3 15 ----- ----- 9 10 3 

4 16 6 4 10 11 4 

5 17 ----- ----- ----- 12 5 

6 18 7 5 11 13 6 

7 19 ----- ----- 12 14 7 

8 20 8 ----- 13 15 8 

9 22 - 21 ----- 6 14 16 9 

10 23 9 ----- 15 ----- 10 

11 24 ----- 7 16 17 11 

12 25 10 ----- 17 18 12 

13 26 ----- 8 ----- 19 13 

14 27 11 ----- 18 20 14 

15 29 - 28 ----- ----- 19 21 15 

16 30 12 9 20 ----- 16 

17 31 ----- ----- 21 22 17 

18 32 13 10 22 24 - 23 18 

19 91 - 33 49 - 14 48 - 11 66 - 23 72 - 25 19 
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 (روز 15 و ماه 5 – روز 6 و ماه 5) 15گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 14 - 0 3 - 0 1 - 0 6 - 0 7 - 0 1 

2 15 4 2 7 8 2 

3 16 ----- ----- 8 10 - 9 3 

4 17 5 3 10 - 9 11 4 

5 18 6 ----- 11 12 5 

6 20 - 19 ----- 4 12 13 6 

7 21 7 5 13 15 – 14 7 

8 22 ----- ----- 14 16 8 

9 23 8 6 15 17 9 

10 24 9 ----- 16 19 - 18 10 

11 25 ----- 7 17 20 11 

12 27 - 26 10 ----- 18 21 12 

13 28 11 8 19 22 13 

14 29 ----- 9 20 24 - 23 14 

15 30 12 ----- 21 25 15 

16 31 13 10 22 26 16 

17 32 ----- ----- 23 28 - 27 17 

18 34 - 33 14 11 24 29 18 

19 91 - 35 49 - 15 48 - 12 66 - 25 72 - 29 19 
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 (روز 15 و ماه 6 – روز 16 و ماه 5) 16گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 16 - 0 6 - 0 1 - 0 11 - 0  1 

2 17 ----- ----- 12  2 

3 18 7 2 13  3 

4 20 - 19 8 3 14 15 4 

5 21 ----- 4 15 16 5 

6 22 9 ----- 16 18 - 17 6 

7 23 ----- 5 17 19 7 

8 25 - 24 10 6 ----- 21 - 20 8 

9 26 ----- 7 18 22 9 

10 27 11 ----- 19 23 10 

11 29 - 28 12 8 20 25 - 24 11 

12 30 ----- 9 21 26 12 

13 31 13 ----- 22 27 13 

14 32 ----- 10 23 29 - 28 14 

15 34 - 33 14 11 ----- 30 15 

16 35 ----- 12 24 31 16 

17 36 15 ----- 25 33 - 32 17 

18 38 - 37 ----- 13 26 34 18 

19 91 - 39 49 - 16 48 - 14 66 - 27 72 - 35 19 
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 (روز 15 و ماه 7 – روز 16 و ماه 6) 17گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 23 - 0 8 - 0 1 - 0 15 - 0 15 - 0 1 

2 24 ----- 2 ----- 17 - 16 2 

3 25 9 3 16 18 3 

4 26 ----- ----- 17 19 4 

5 27 ----- 4 18 21 - 20 5 

6 ----- 10 5 ----- 22 6 

7 28 ----- 6 19 23 7 

8 29 11 ----- 20 25 - 24 8 

9 30 ----- 7 21 26 9 

10 31 ----- 8 22 27 10 

11 32 12 9 ----- 28 11 

12 33 ----- 10 23 30 - 29 12 

13 34 13 ----- 24 31 13 

14 35 ----- 11 25 32 14 

15 36 14 12 ----- 34 - 33 15 

16 37 ----- 13 26 35 16 

17 ----- ----- ----- 27 36 17 

18 38 15 14 28 38 - 37 18 

19 91 - 39 49 - 16 48 - 15 66 - 29 72 - 39 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 (روز 15 و ماه 8 – روز 16 و ماه 7) 18گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 21 - 0 7 - 0 0 16 - 0 19 - 0 1 

2 22 8 1 17 21 - 20 2 

3 23 ----- 2 ----- 22 3 

4 24 9 3 18 23 4 

5 26 - 25 ----- 4 19 24 5 

6 27 10 5 ----- 25 6 

7 28 ----- 6 20 27 - 26 7 

8 29 11 7 21 28 8 

9 30 ----- 8 ----- 29 9 

10 32 - 31 12 9 22 30 10 

11 33 ----- 10 23 31 11 

12 34 13 11 ----- 33 - 32 12 

13 35 ----- 12 24 34 13 

14 36 14 13 25 35 14 

15 38 - 37 ----- 14 26 36 15 

16 39 15 15 ----- 37 16 

17 40 ----- 17 - 16 27 39 - 38 17 

18 41 16 18 28 40 18 

19 91 - 42 49 - 17 48 - 19 66 - 29 72 - 41 19 
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 (روز 15 و ماه 9 – روز 16 و ماه 8 19گروه سنی 

 

 نمره تراز شده درشت حرکات حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 24 - 0 7- 0 1 - 0 17 - 0 21 - 0 1 

2 25 ----- 2 18 23 - 22 2 

3 26 8 3 ----- 24 3 

4 27 ----- 4 19 25 4 

5 28 9 5 20 27 - 26 5 

6 29 10 6 21 28 6 

7 30 ----- 7 22 29 7 

8 31 11 8 23 31 - 30 8 

9 32 ----- 9 ----- 32 9 

10 34 - 33 12 10 24 33 10 

11 35 13 11 25 35 - 34 11 

12 36 ----- 12 26 36 12 

13 37 14 13 27 37 13 

14 38 15 14 28 39 - 38 14 

15 39 ----- 15 ----- 40 15 

16 40 16 16 29 41 16 

17 41 ----- 17 30 43 - 42 17 

18 42 17 18 31 44 18 

19 91 - 43 49 - 18 48 - 19 66 - 32 72 - 45 19 
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 ( روز 15 و ماه 10 – روز 16 و ماه 9) 20گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 24 - 0 7 - 0 1 - 0 19 - 0 24 - 0 1 

2 25 8 2 20 25 2 

3 26 ----- 3 21 27 - 26 3 

4 28 - 27 9 4 22 28 4 

5 29 ----- 5 ----- 29 5 

6 31 - 30 10 6 23 31 - 30 6 

7 32 11 8 - 7 24 32 7 

8 34 - 33 ----- 9 ----- 34 - 33 8 

9 35 12 10 25 35 9 

10 37 - 36 13 11 26 36 10 

11 38 ----- 12 ----- 38 - 37 11 

12 40 - 39 14 14 - 13 27 39 12 

13 41 15 15 28 41 - 40 13 

14 42 ----- 16 ----- 42 14 

15 44 - 43 16 17 29 44 - 43 15 

16 45 ----- 18 30 45 16 

17 47 - 46 17 20 - 19 ----- 46 17 

18 48 18 21 31 48 - 47 18 

19 91 - 49 49 - 19 48 - 22 66 - 32 72 - 49 19 
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 (روز 15 و ماه 11 – روز 16 و ماه 10) 21گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 25 - 0 6 - 0 3 - 0 20 - 0 25 - 0 1 

2 26 7 4 21 26 2 

3 28 - 27 8 5 22 27 3 

4 29 9 6 ----- 29 - 28 4 

5 31 - 30 ----- 7 23 31 - 30 5 

6 32 10 8 24 32 6 

7 34 - 33 11 9 25 34 - 33 7 

8 35 12 10 ----- 35 8 

9 37 - 36 13 11 26 37 - 36 9 

10 38 14 12 27 38 10 

11 40 - 39 15 13 ----- 40 - 39 11 

12 41 16 14 28 41 12 

13 43 - 42 17 15 29 43 - 42 13 

14 44 ----- 16 ----- 44 14 

15 46 - 45 18 17 30 46 - 45 15 

16 47 19 18 31 48 - 47 16 

17 49 - 48 20 19 32 49 17 

18 50 21 20 ----- 51 - 50 18 

19 91 - 51 49 - 22 48 - 21 66 - 33 72 - 52 19 
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 ( روز 15 و ماه 12 – روز 16 و ماه 11) 22گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 28 - 0 6 - 0 4 - 0 21 - 0 29 - 0 1 

2 30 - 29 7 5 ----- 31 - 30 2 

3 31 ----- 6 22 32 3 

4 32 8 7 23 33 4 

5 34 - 33 9 8 24 35 - 34 5 

6 35 10 9 25 36 6 

7 36 11 10 26 38 - 37 7 

8 37 12 11 ----- 39 8 

9 39 - 38 13 12 27 40 9 

10 40 14 13 28 42 - 41 10 

11 41 ----- 14 29 43 11 

12 43 - 42 15 15 30 45 - 44 12 

13 44 16 16 31 46 13 

14 45 17 17 ----- 47 14 

15 47 - 46 18 19 32 49 - 48 15 

16 48 19 20 33 50 16 

17 49 20 21 34 51 17 

18 50 21 22 35 53 - 52 18 

19 91 - 51 49 - 22 48 - 23 66 - 36 72 - 54 19 
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 ( روز 15 و ماه 13 – روز 16 و ماه 12) 23گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 31 - 0 8 - 0 5 - 0 21 - 0 26 - 0 1 

2 33 - 32 9 6 22 28 - 27 2 

3 34 10 7 23 30 - 29 3 

4 35 ----- 8 24 32 - 31 4 

5 37 - 36 11 10 - 9 25 34 - 33 5 

6 38 12 11 26 36 - 35 6 

7 40 - 39 13 12 27 38 - 37 7 

8 41 14 13 ----- 40 - 39 8 

9 42 15 14 28 41 9 

10 44 - 43 ----- 15 29 43 - 42 10 

11 45 16 16 30 45 - 44 11 

12 46 17 17 31 47 - 46 12 

13 48 - 47 18 19 - 18 32 49 - 48 13 

14 49 19 20 33 51 - 50 14 

15 51 - 50 20 21 34 53 - 52 15 

16 52 ----- 22 ----- 55 - 54 16 

17 53 21 23 35 57 - 56 17 

18 55 - 54 22 24 36 58 18 

19 91 - 56 49 - 23 48 - 25 66 - 37 72 - 59 19 
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 ( روز 15 و ماه 14 – روز 16 و ماه 13) 24گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 32 - 0 9 - 0 6 - 0 25 - 0 34 - 0 1 

2 34 - 33 10 7 26 35 2 

3 35 ----- 8 ----- 37 - 36 3 

4 37 - 36 11 10 - 9 27 38 4 

5 38 12 11 28 39 5 

6 40 - 39 13 12 ----- 41 - 40 6 

7 41 14 13 29 42 7 

8 42 15 14 30 43 8 

9 44 - 43 16 15 31 44 9 

10 45 ----- 16 ----- 46 - 45 10 

11 47 - 46 17 17 32 47 11 

12 48 18 19 - 18 33 48 12 

13 49 19 20 ----- 50 - 49 13 

14 51 - 50 20 21 34 51 14 

15 52 21 22 35 52 15 

16 54 - 53 ----- 23 36 54 - 53 16 

17 55 22 24 ----- 55 17 

18 56 23 25 37 56 18 

19 91 - 57 49 - 24 48 - 26 66 - 38 72 - 57 19 
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 (روز 15 و ماه 15 – روز 16 و ماه 14) 25گروه سنی 
 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 32 - 0 8 - 0 8 - 0 25 - 0 37 - 0 1 

2 34 - 33 9 9 26 38 2 

3 36 - 35 10 10 27 39 3 

4 37 11 11 ----- 41 - 40 4 

5 39 - 38 12 12 28 42 5 

6 40 13 13 29 43 6 

7 42 - 41 14 14 30 45 - 44 7 

8 43 15 15 31 46 8 

9 45 - 44 16 17 - 16 ----- 47 9 

10 46 17 18 32 48 10 

11 48 - 47 18 19 33 50 - 49 11 

12 49 19 20 34 51 12 

13 51 - 50 20 21 ----- 52 13 

14 52 21 22 35 54 - 53 14 

15 54 - 53 22 23 36 55 15 

16 55 23 24 37 56 16 

17 57 - 56 24 25 38 58 – 57 17 

18 59 - 58 25 26 ----- 59 18 

19 91 - 60 49 - 26 48 - 27 66 - 39 72 - 60 19 
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 ( روز 15 و ماه 16 – روز 16 و ماه 15) 26گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 30 - 0 8 - 0 8 - 0 23 - 0 36 - 0 1 

2 32 - 31 9 9 24 37 2 

3 34 - 33 10 10 25 39 - 38 3 

4 36 - 35 11 11 26 40 4 

5 38 - 37 12 12 27 41 5 

6 40 - 39 13 14 - 13 28 43 - 42 6 

7 42 - 41 15 - 14 15 29 44 7 

8 44 - 43 16 16 30 46 - 45 8 

9 46 - 45 17 17 31 47 9 

10 48 - 47 18 18 32 49 - 48 10 

11 50 - 49 19 19 33 50 11 

12 52 - 51 20 21 - 20 34 52 - 51 12 

13 54 - 53 22 - 21 22 35 53 13 

14 56 - 55 23 23 36 54 14 

15 58 - 57 24 24 37 56 - 55 15 

16 60 - 59 25 25 39 - 38 57 16 

17 62 - 61 26 26 40 59 - 58 17 

18 63 27 27 41 60 18 

19 91 - 64 49 - 28 48 - 28 66 - 42 72 - 61 19 
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 ( روز 15 و ماه 17 – روز 16 و ماه 16) 27گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 41 - 0 9 - 0 6 - 0 27 - 0 43 - 0 1 

2 42 10 7 28 44 2 

3 43 11 9 - 8 ----- 45 3 

4 44 13 - 12 10 29 46 4 

5 45 14 12 - 11 30 47 5 

6 46 15 14 - 13 ----- ----- 6 

7 47 16 15 31 48 7 

8 49 - 48 17 17 - 16 32 49 8 

9 50 19 - 18 18 33 50 9 

10 51 20 20 - 19 ----- 51 10 

11 52 21 21 34 52 11 

12 53 22 23 - 22 35 53 12 

13 54 24 - 23 24 ----- ----- 13 

14 55 25 26 - 25 36 54 14 

15 56 26 27 37 55 15 

16 58 - 57 27 29 - 28 ----- 56 16 

17 59 29 - 28 31 - 30 38 57 17 

18 60 30 32 39 58 18 

19 91 - 61 49 - 31 48 - 33 66 - 40 72 - 59 19 
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 ( روز 15 و ماه 18 – روز 16 و ماه 17) 28گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 39 - 0 11 - 0 11 - 0 28 - 0 41 - 0 1 

2 41 - 40 12 12 29 42 2 

3 42 13 13 30 44 - 43 3 

4 43 14 14 ----- 45 4 

5 44 15 16 - 15 31 46 5 

6 46 - 45 16 17 ----- 47 6 

7 47 17 18 32 48 7 

8 48 18 19 33 49 8 

9 50 - 49 19 20 ----- 50 9 

10 51 20 21 34 52 - 51 10 

11 52 21 22 35 53 11 

12 53 23 - 22 24 - 23 ----- 54 12 

13 55 - 54 24 25 36 55 13 

14 56 25 26 37 56 14 

15 57 26 27 ----- 57 15 

16 59 - 58 27 28 38 58 16 

17 60 28 29 39 59 17 

18 61 29 30 ----- 61 - 60 18 

19 91 - 62 49 - 30 48 - 31 66 - 40 72 - 62 19 
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 (روز 15 و ماه 19 – روز 16 و ماه 18) 29گروه سنی 

 

 نمره تراز شده درشتحرکات  حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 43 - 0 11 - 0 7 - 0 29 - 0 46 - 0 1 

2 44 12 8 ----- ----- 2 

3 45 13 10 - 9 30 47 3 

4 46 14 12 - 11 31 48 4 

5 48 - 47 15 13 ----- 49 5 

6 49 17 - 16 15 - 14 32 ----- 6 

7 50 18 17 - 16 ----- 50 7 

8 51 19 18 33 51 8 

9 53 - 52 20 20 - 19 34 ----- 9 

10 54 22 - 21 22 - 21 ----- 52 10 

11 55 23 23 35 53 11 

12 56 24 25 - 24 ----- 54 12 

13 58 - 57 25 26 36 ----- 13 

14 59 26 28 - 27 37 55 14 

15 60 28 - 27 30 - 29 ----- 56 15 

16 61 29 31 38 ----- 16 

17 63 - 62 30 33 - 32 ----- 57 17 

18 64 31 35 - 34 39 58 18 

19 91 - 65 49 - 32 48 - 36 66 - 40 72 - 59 19 
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 ( روز 15 و ماه 20 – روز 16 و ماه 19) 30گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 43 - 0 14 - 0 10 - 0 28 - 0 44 - 0 1 

2 44 15 12 - 11 ----- 45 2 

3 46 - 45 16 14 - 13 29 46 3 

4 47 17 15 30 47 4 

5 49 - 48 18 17 - 16 31 48 5 

6 50 19 18 32 49 6 

7 51 20 20 - 19 33 50 7 

8 53 - 52 21 21 ----- 51 8 

9 54 22 23 - 22 34 52 9 

10 56 - 55 23 25 - 24 35 53 10 

11 57 24 26 36 54 11 

12 58 25 28 - 27 37 ----- 12 

13 60- 59 26 29 38 55 13 

14 61 27 31 - 30 ----- 56 14 

15 62 28 32 39 57 15 

16 64 - 63 29 34 - 33 40 58 16 

17 65 30 36 - 35 41 59 17 

18 67 - 66 31 37 42 60 18 

19 91 - 68 49 - 32 48 - 38 66 - 43 72 - 61 19 
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 ( روز 15 و ماه 21 – روز 16 و ماه 20) 31گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 41 - 0 16 - 0 17 - 0 29 - 0 46 - 0 1 

2 43 - 42 ----- 18 ----- 47 2 

3 44 17 ----- 30 ----- 3 

4 46 - 45 18 19 31 48 4 

5 47 19 20 32 49 5 

6 49 - 48 20 21 ----- 50 6 

7 51 - 50 21 22 33 51 7 

8 52 ----- 23 34 52 8 

9 54 - 53 22 ----- 35 53 9 

10 55 23 24 ----- 54 10 

11 57 - 56 24 25 36 55 11 

12 59 - 58 25 26 37 56 12 

13 60 ----- 27 38 57 13 

14 62 - 61 26 28 ----- ----- 14 

15 63 27 ----- 39 58 15 

16 65 - 64 28 29 40 59 16 

17 67 - 66 29 30 ----- 60 17 

18 68 30 31 41 61 18 

19 91 - 69 49 - 31 48 - 32 66 - 42 72 - 62 19 
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 (روز 15 و ماه 22 – روز 16 و ماه 21) 32گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 43 - 0 13 - 0 10 - 0 25 - 0 46 - 0 1 

2 44 14 12 - 11 26 47 2 

3 46 - 45 15 14 - 13 28 - 27 48 3 

4 48 - 47 17 - 16 16 - 15 29 49 4 

5 49 18 18 - 17 30 50 5 

6 51 - 50 19 20 - 19 31 51 6 

7 52 21 - 20 22 - 21 33 - 32 52 7 

8 54 - 53 22 24 - 23 34 53 8 

9 56 - 55 23 26 - 25 35 54 9 

10 57 25 - 24 27 37 - 36 55 10 

11 59 - 58 26 29 - 28 38 56 11 

12 60 27 31 - 30 39 57 12 

13 62 - 61 29 - 28 33 - 32 41 - 40 58 13 

14 64 - 63 30 35 - 34 42 59 14 

15 65 31 37 - 36 43 61 - 60 15 

16 67 - 66 33 - 32 39 - 38 45 - 44 62 16 

17 69 - 68 34 41 - 40 46 63 17 

18 70 35 43 - 42 47 64 18 

19 91 - 71 49 - 36 48 - 44 66 - 48 72 - 65 19 
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 ( روز 15 و ماه 23 – روز 16 و ماه 22) 33گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 46 - 0 17 - 0 12 - 0 31 - 0 49 - 0 1 

2 48 - 47 ----- 14 - 13 32 ----- 2 

3 49 18 16 - 15 ----- 50 3 

4 50 19 17 33 51 4 

5 52 - 51 20 19 - 18 34 52 5 

6 53 21 21 - 20 35 ----- 6 

7 55 - 54 22 22 36 53 7 

8 56 23 24 - 23 ----- 54 8 

9 57 24 26 - 25 37 55 9 

10 59 - 58 25 27 38 ----- 10 

11 60 26 29 - 28 39 56 11 

12 62 - 61 27 31 - 30 40 57 12 

13 63 28 33 - 32 ----- 58 13 

14 64 29 34 41 ----- 14 

15 66 - 65 30 36 - 35 42 59 15 

16 67 31 38 - 37 43 60 16 

17 69 - 68 32 39 44 61 17 

18 70 ----- 41 - 40 ----- 62 18 

19 91 - 71 49 - 33 48 - 42 66 - 45 72 - 63 19 
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 ( روز 15 و ماه 24 – روز 16 و ماه 23) 34گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 47 - 0 18 - 0 13 - 0 33 - 0 49 - 0 1 

2 49 - 48 19 15 - 14 ----- 50 2 

3 50 20 17 - 16 34 51 3 

4 52 - 51 21 19 - 18 35 52 4 

5 53 22 21 - 20 36 ----- 5 

6 55 - 54 23 23 - 22 ----- 53 6 

7 56 24 24 37 54 7 

8 57 25 26 - 25 38 55 8 

9 59 - 58 26 28 - 27 ----- 56 9 

10 60 27 30 - 29 39 57 10 

11 62 - 61 28 32 - 31 40 58 11 

12 63 29 34 - 33 41 59 12 

13 65 - 64 30 36 - 35 ----- ----- 13 

14 66 31 37 42 60 14 

15 67 32 39 - 38 43 61 15 

16 69 - 68 34 - 33 41 - 40 ----- 62 16 

17 70 35 43 - 42 44 63 17 

18 72 - 71 36 45 - 44 45 64 18 

19 91 - 73 49 - 37 48 - 46 66 - 46 72 - 65 19 
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 (روز 15 و ماه 25 – روز 16 و ماه 24) 35گروه سنی 

 

 شدهنمره تراز  حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 46 - 0 16 - 0 15 - 0 31 - 0 47 - 0 1 

2 48 - 47 18 - 17 17 - 16 32 48 2 

3 49 19 18 ----- 49 3 

4 51 - 50 20 20 - 19 33 50 4 

5 53 - 52 21 22 - 21 34 51 5 

6 54 23 - 22 23 35 52 6 

7 56 - 55 24 25 - 24 36 53 7 

8 58 - 57 25 27 - 26 37 54 8 

9 59 27 - 26 28 38 55 9 

10 61 - 60 28 30 - 29 39 56 10 

11 63 - 62 29 32 - 31 ----- 57 11 

12 64 30 33 40 58 12 

13 66 - 65 32 - 31 35 - 34 41 59 13 

14 67 33 37 - 36 42 60 14 

15 69 - 68 34 39 - 38 43 61 15 

16 71 - 70 36 - 35 40 44 62 16 

17 72 37 42 - 41 45 63 17 

18 74 - 73 38 44 - 43 46 64 18 

19 91 - 75 49 - 39 48 - 45 66 - 47 72 - 65 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 (روز 15 و ماه 26 – روز 16 و ماه 25) 36گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 48 - 0 17 - 0 14 - 0 30 - 0 45 - 0 1 

2 50 - 49 18 15 31 46 2 

3 52 - 51 19 17 - 16 32 48 - 47 3 

4 54 - 53 21 - 20 19 - 18 33 49 4 

5 56 - 55 22 21 - 20 34 51 - 50 5 

6 58 - 57 23 23 - 22 36 - 35 52 6 

7 59 24 25 - 24 37 54 - 53 7 

8 61 - 60 25 26 38 55 8 

9 63 - 62 27 - 26 28 - 27 39 57 - 56 9 

10 65 - 64 28 30 - 29 40 58 10 

11 67 - 66 29 32 - 31 41 59 11 

12 68 30 34 - 33 42 61 - 60 12 

13 70 - 69 31 36 - 35 43 62 13 

14 72 - 71 32 37 44 64 - 63 14 

15 74 - 73 34 - 33 39 - 38 45 65 15 

16 76 - 75 35 41 - 40 46 67 - 66 16 

17 77 36 43 - 42 47 68 17 

18 79 - 78 37 45 - 44 48 70 - 69 18 

19 91 - 80 49 - 38 48 - 46 66 - 49 72 - 71 19 
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 (روز 15 و ماه 27 – روز 16 و ماه 26) 37گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 51 - 0 16 - 0 13 - 0 30- 0 47 - 0 1 

2 53 - 52 18 - 17 15 - 14 32 - 31 48 2 

3 54 19 17 - 16 33 50 - 49 3 

4 56 - 55 20 19 - 18 34 51 4 

5 57 22 - 21 21 - 20 35 52 5 

6 59 - 58 23 23 - 22 36 53 6 

7 60 24 25 - 24 37 55 - 54 7 

8 62 - 61 25 26 38 56 8 

9 63 27 - 26 28 - 27 39 57 9 

10 65 - 64 28 30 - 29 40 58 10 

11 66 29 32 - 31 41 59 11 

12 68 - 67 31 - 30 34 - 33 43 - 42 61 - 60 12 

13 69 32 36 - 35 44 62 13 

14 71 - 70 33 38 - 37 45 63 14 

15 72 35 - 34 40 - 39 46 64 15 

16 74 - 73 36 42 - 41 47 66 - 65 16 

17 75 37 44 - 43 48 67 17 

18 77 - 76 39 - 38 46 - 45 49 68 18 

19 91 - 78 49 - 40 48 - 47 66 - 50 72 - 69 19 
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 ( روز 15 و ماه 28 – روز 16 و ماه 27) 38گروه سنی 

 

 تراز شده نمره حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 49 - 0 16 - 0 14 - 0 28 - 0 47 - 0 1 

2 50 17 16 - 15 29 48 2 

3 52 - 51 19 - 18 18 - 17 31 - 30 50 - 49 3 

4 54 - 53 20 20 - 19 32 51 4 

5 56 - 55 22 - 21 22 - 21 34 - 33 52 5 

6 58 - 57 23 24 - 23 36 - 35 54 - 53 6 

7 60 - 59 25 - 24 26 - 25 37 55 7 

8 62 - 61 26 28 - 27 39 - 38 56 8 

9 64 - 63 28 - 27 30 - 29 40 58 - 57 9 

10 66 - 65 29 32 - 31 42 - 41 59 10 

11 68 - 67 31 - 30 35 - 33 44 - 43 60 11 

12 70 - 69 32 37 - 36 45 62 - 61 12 

13 71 34 - 33 39 - 38 47 - 46 63 13 

14 73 - 72 35 41 - 40 48 64 14 

15 75 - 74 37 - 36 43 - 42 50 - 49 66 - 65 15 

16 77 - 76 38 45 - 44 51 67 16 

17 79 - 78 40 - 39 47 - 46 53 - 52 68 17 

18 81 - 80 41 48 55 - 54 70 - 69 18 

19 91 - 82 49 - 42 ----- 66 - 56 72 - 71 19 
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 (روز 15 و ماه 29 – روز 16 و ماه 28) 39گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 51 - 0 20 - 0 23 - 0 33 - 0 51 - 0 1 

2 52 21 25 - 24 34 52 2 

3 54 - 53 22 26 35 53 3 

4 56 - 55 24 - 23 28 - 27 36 54 4 

5 58 - 57 25 29 37 55 5 

6 60 - 59 26 31 - 30 38 57 - 56 6 

7 61 27 32 39 58 7 

8 63 - 62 28 34 - 33 41 - 40 59 8 

9 65 - 64 30 - 29 35 42 60 9 

10 67 - 66 31 37 - 36 43 61 10 

11 69 - 68 32 38 44 62 11 

12 70 33 39 45 63 12 

13 72 - 71 35 - 34 41 - 40 46 64 13 

14 74 - 73 36 42 47 65 14 

15 76 - 75 37 44 - 43 48 66 15 

16 78 - 77 38 45 50 - 49 68 - 67 16 

17 79 39 47 - 46 51 69 17 

18 81 - 80 41 - 40 48 52 70 18 

19 91 - 82 49 - 42 ----- 66 - 53 72 - 71 19 
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 (روز 15 و ماه 30 – روز 16 و ماه 29) 40گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 55 - 0 21 - 0 21 - 0 34 - 0 50 - 0 1 

2 56 23 - 22 23 - 22 35 52 - 51 2 

3 58 - 57 24 24 36 53 3 

4 59 25 26 - 24 37 54 4 

5 61 - 60 26 28 - 27 38 55 5 

6 62 28 - 27 29 39 56 6 

7 64 - 63 29 31 - 30 40 57 7 

8 66 - 65 30 33 - 32 41 59 - 58 8 

9 67 31 34 42 60 9 

10 69 - 68 32 36 - 35 43 61 10 

11 70 34 - 33 37 44 62 11 

12 72 - 71 35 39 - 38 45 63 12 

13 73 36 41 - 40 46 65 - 64 13 

14 75 - 74 37 42 47 66 14 

15 76 39 - 38 44 - 43 49 - 48 67 15 

16 78 - 77 40 46 - 45 50 68 16 

17 79 41 47 51 69 17 

18 81 - 80 42 48 52  18 

19 91 - 82 49 - 43 ----- 66 - 53  19 
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 ( روز 15 و ماه 31 – روز 16 و ماه 30) 41گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 53 - 0 18 - 0 21 - 0 34 - 0 51 - 0 1 

2 55 - 54 19 22 35 52 2 

3 57 - 56 21 - 20 24 - 23 36 54 - 53 3 

4 59 - 58 23 - 22 26 - 25 37 55 4 

5 61 - 60 25 - 24 28 - 27 39 - 38 56 5 

6 63 - 62 26 30 - 29 40 57 6 

7 64 28 - 27 31 41 59 - 58 7 

8 66 - 65 30 - 29 33 - 32 43 - 42 60 8 

9 68 - 67 31 35 - 34 44 61 9 

10 70 - 69 33 - 32 37 - 36 45 62 10 

11 72 - 71 35 - 34 38 46 63 11 

12 74 - 73 37 - 36 40 - 39 48 - 47 65 - 64 12 

13 75 38 42 - 41 49 66 13 

14 77 - 76 40 - 39 44 - 43 50 67 14 

15 79 - 78 42 - 41 46 - 45 52 - 51 68 15 

16 81 - 80 43 47 53 70 - 69 16 

17 83 - 82 45 - 44 48 54 71 17 

18 84 47 - 46 ----- 55 72 18 

19 91 - 85 49 - 48 ----- 66 - 56 ----- 19 
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 (روز 15 و ماه 32 – روز 16 و ماه 31) 42گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 54 - 0 20 - 0 22 - 0 33 - 0 52 - 0 1 

2 55 22 - 21 24 - 23 35 - 34 53 2 

3 57 - 56 23 26 - 25 36 54 3 

4 58 25 - 24 28 - 27 38 - 37 55 4 

5 60 - 59 26 29 39 56 5 

6 62 - 61 28 - 27 31 - 30 40 57 6 

7 63 29 33 - 32 42 - 41 58 7 

8 65 - 64 31 - 30 35 - 34 43 59 8 

9 67 - 66 32 37 - 36 44 60 9 

10 68 34 - 33 38 46 - 45 61 10 

11 70 - 69 35 40 - 39 47 63 - 62 11 

12 72 - 71 37 - 36 42 - 41 49 - 48 64 12 

13 73 38 44 - 43 50 65 13 

14 75 - 74 40 - 39 46 - 45 51 66 14 

15 76 41 47 53 - 52 67 15 

16 78 - 77 43 - 42 48 54 68 16 

17 80 - 79 45 - 44 ----- 55 69 17 

18 81 46 ----- 57 - 56 70 18 

19 91 - 82 49 - 47 ----- 66 - 58 72 - 71 19 
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 ( روز 15 و ماه 33 – روز 16 و ماه 32) 43گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 54 - 0 23 - 0 21 - 0 32 - 0 54 - 0 1 

2 56 - 55 24 23 - 22 33 55 2 

3 58 - 57 26 - 25 25 - 24 35 - 34 56 3 

4 59 27 27 - 26 37 - 36 57 4 

5 61 - 60 28 29 - 28 38 58 5 

6 63 - 62 29 31 - 30 40 - 39 59 6 

7 65 - 64 30 33 - 32 42 - 41 60 7 

8 67 - 66 31 34 43 61 8 

9 69 - 68 32 36 - 35 45 - 44 62 9 

10 71 - 70 33 38 - 37 46 63 10 

11 72 35 - 34 40 - 39 48 - 47 64 11 

12 74 - 73 36 42 - 41 50 - 49 65 12 

13 76 - 75 37 44 - 43 51 66 13 

14 78 - 77 38 46 - 45 53 - 52 67 14 

15 80 - 79 39 48 - 47 55 - 54 68 15 

16 82 - 81 40 ----- 56 69 16 

17 84 - 83 41 ----- 58 - 57 70 17 

18 85 43 - 42 ----- 60 - 59 71 18 

19 91 - 86 49 - 44 ----- 66 - 61 72 19 
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 ( روز 15 و ماه 34 – روز 16 و ماه 33) 44گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 58 - 0 21 - 0 25 - 0 34 - 0 52 - 0 1 

2 60 - 59 23 - 22 26 36 - 35 54 - 53 2 

3 61 24 28 - 27 37 55 3 

4 63 - 62 26 - 25 30 - 29 39 - 38 56 4 

5 64 27 31 40 57 5 

6 66 - 65 29 - 28 33 - 32 42 - 41 59 - 58 6 

7 67 30 34 43 60 7 

8 68 32 - 31 36 - 35 45 - 44 61 8 

9 70 - 69 34 - 33 37 46 62 9 

10 71 35 39 - 38 48 - 47 64 - 63 10 

11 73 - 72 37 - 36 41 - 40 49 65 11 

12 74 38 42 51 - 50 66 12 

13 76 - 75 40 - 39 44 - 43 52 67 13 

14 77 41 45 54 - 53 68 14 

15 79 - 78 43 - 42 47 - 46 56 - 55 70 - 69 15 

16 80 44 48 57 71 16 

17 82 - 81 46 - 45 ----- 59 - 58 72 17 

18 83 47 ----- 60 ----- 18 

19 91 - 84 49 - 48 ----- 66 - 61 ----- 19 
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 ( روز 15 و ماه 35 – روز 16 و ماه 34) 45گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 59 - 0 21 - 0 24 - 0 34 - 0 56 - 0 1 

2 60 23 - 22 26 - 25 35 57 2 

3 62 - 61 25 - 24 28 - 27 37 - 36 58 3 

4 63 26 30 - 29 39 - 38 59 4 

5 65 - 64 28 - 27 32 - 31 41 - 40 60 5 

6 67 - 66 30 - 29 33 43 - 42 61 6 

7 68 32 - 31 35 - 34 45 - 44 62 7 

8 70 - 69 33 37 - 36 46 63 8 

9 72 - 71 35 - 34 39 - 38 48 - 47 64 9 

10 73 37 - 36 40 50 - 49 65 10 

11 75 - 74 39 - 38 42 - 41 52 - 51 66 11 

12 76 40 44 - 43 54 - 53 67 12 

13 78 - 77 42 - 41 46 - 45 55 68 13 

14 80 - 79 44 - 43 48 - 47 57 - 56 69 14 

15 81 46 - 45 ----- 59 - 58 70 15 

16 83 - 82 48 - 47 ----- 61 - 60 71 16 

17 85 - 84 49 ----- 63 - 62 72 17 

18 86 ----- ----- 65 - 64 ----- 18 

19 91 - 87 ----- ----- 66 ----- 19 
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 ( روز 15 و ماه 36 – روز 16 و ماه 35) 46گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 59 - 0 22 - 0 19 - 0 37 - 0 57 - 0 1 

2 61 - 60 24 - 23 21 - 20 39 - 38 58 2 

3 62 25 23 - 22 40 59 3 

4 64 - 63 27 - 26 25 - 24 41 60 4 

5 66 - 65 28 27 - 26 43 - 42 61 5 

6 67 30 - 29 29 - 28 44 62 6 

7 69 - 68 32 - 31 31 - 30 46 - 45 63 7 

8 70 33 33 - 32 47 ----- 8 

9 72 - 71 35 - 34 35 - 34 48 64 9 

10 73 36 37 - 36 50 - 49 65 10 

11 75 - 74 38 - 37 38 51 66 11 

12 77 - 76 40 - 39 40 - 39 53 - 52 67 12 

13 78 41 42 - 41 54 68 13 

14 80 - 79 43 - 42 44 - 43 55 69 14 

15 81 44 46 - 45 57 - 56 ----- 15 

16 83 - 82 46 - 45 48 - 47 58 70 16 

17 84 47 ----- 60 - 59 71 17 

18 86 - 85 49 - 48 ----- 61 72 18 

19 91 - 87 ----- ----- 66 - 62 ----- 19 
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 (روز 15 و ماه 39 – روز 16 و ماه 36) 47گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 62 - 0 25 - 0 32 - 0 40 - 0 58 - 0 1 

2 64 - 63 27 - 26 33 41 59 2 

3 65 28 34 42 60 3 

4 66 30 - 29 36 - 35 43 61 4 

5 68 - 67 31 37 45 - 44 ----- 5 

6 69 32 38 46 62 6 

7 70 34 - 33 39 47 63 7 

8 72 - 71 35 40 49 - 48 64 8 

9 73 37 - 36 41 50 ----- 9 

10 74 38 43 - 42 51 65 10 

11 76 - 75 39 44 52 66 11 

12 77 41 - 40 45 54 - 53 67 12 

13 78 42 46 55 68 13 

14 79 44 - 43 47 56 ----- 14 

15 81 - 80 45 48 57 69 15 

16 82 46 ----- 59 - 58 70 16 

17 83 48 - 47 ----- 60 71 17 

18 85 - 84 49 ----- 61 72 18 

19 91 - 86 ----- ----- 66 - 62 ----- 19 
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 ( روز 15 و ماه 42 – روز 16 و ماه 39) 48گروه سنی 

 

 نمره تراز شده حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی نمره تراز شده

1 62 - 0 28 - 0 33 - 0 42 - 0 58 - 0 1 

2 63 29 34 43 59 2 

3 65 - 64 31 - 30 35 45 - 44 60 3 

4 66 32 36 46 61 4 

5 68 - 67 33 37 48 - 47 62 5 

6 70 - 69 35 - 34 38 49 63 6 

7 71 36 39 50 64 7 

8 73 - 72 37 41 - 40 52 - 51 65 8 

9 75 - 74 39 - 38 42 53 66 9 

10 76 40 43 55 - 54 67 10 

11 78 - 77 41 44 56 68 11 

12 80 - 79 43 - 42 45 58 - 57 69 12 

13 81 44 46 59 70 13 

14 83 - 82 45 47 61 - 60 71 14 

15 85 - 84 46 48 62 72 15 

16 86 48 - 47 ----- 63 ----- 16 

17 88 - 87 49 ----- 65 - 64 ----- 17 

18 89 ----- ----- 66 ----- 18 

19 91 - 90 ----- ----- ----- ----- 19 
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 شناختی حیطهو فاصله اطمینان برای نمره های تراز شده ، (درصدیصدکی )، رتبه های معادل نمره مرکب   2 -الفجدول 

 یصدکرتبه  معادل نمره مرکب نمره تراز شده
 فاصله اطمینان

%90 %95 

1 55 1/0 66 - 52 67 - 51 

2 60 4/0 70 - 57 72 - 56 

3 65 1 75 - 61 76 - 60 

4 70 2 79 - 66 81 - 65 

5 75 5 84 - 71 85 - 69 

6 80 9 89- 75 90 - 74 

7 85 16 93 - 80 94 - 78 

8 90 25 98 - 84 99 - 83 

9 95 37 102 - 89 103 - 87  

10 100 50 107 - 93 108 - 92 

11 105 63 111 - 98 113 - 97 

12 110 75 116 - 102 117 - 101 

13 115 84 120 - 107 122 - 106 

14 120 91 125 - 111 126 - 110 

15 125 95 129 - 116 131 - 115 

16 130 98 134 - 121 135 - 129 

17 135 99 139 - 125 140 - 124 

18 140 6/99 143 - 130 144 - 128 

19 145 9/99 148 - 134 149 - 133 
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 زبانیحیطه نمره های تراز شده  مجموع و فاصله اطمینان برای، (درصدیصدکی )نمره مرکب، رتبه های   3 -الفجدول 

 مجموع 
 نمره های تراز شده

 نمره مرکب
 یزبان

 صدکیرتبه 
 فاصله اطمینان

%90 %95 

2 47 1/0> 57 - 45 58 - 43 

3 50 1/0> 60 - 47 61 - 46 

4 53 1/0 62 - 50 64 - 49 

5 56 2/0 65 - 53 66 - 52 

6 59 3/0 68 - 56 69 - 55 

7 62 1 71 - 59 72 - 57 

8 65 1 74 - 61 75 - 60 

9 68 2 76 - 64 77 - 63 

10 71 3 79 - 67 80- 66 

11 74 4 82 - 70 83 - 69 

12 77 6 85 - 73 86 - 71 

13 79 8 87 - 74 88 - 73 

14 83 13 90 - 78 91 - 77 

15 86 18 93 - 81 94 - 80 

16 89 23 96 - 84 97 - 83 

17 91 27 98 - 86 99- 84 

18 94 34 100 - 88 102 - 87 

19 97 42 103 - 91 104 - 90 

20 100 50 106 - 94 107 - 93 

21 103 58 109 - 97 110 - 96 

22 106 66 112 - 100 113 - 98 

23 109 73 114 - 102 116 - 101 

24 112 79 117 - 105 118 - 104 

25 115 84 120 - 108 121 - 107 

26 118 88 123 - 111 124 - 110 

27 121 92 126 - 113 127 - 112 

28 124 95 128 - 116 130 - 115 

29 127 96 131 - 119 132 - 118 

30 129 97 133 - 121 134 - 120 

31 132 98 136 - 124 137 - 123 

32 135 99 139 - 126 140 - 125 

33 138 99 141 - 129 143 - 128 

34 141 7/99 144 - 132 145 - 131 

35 144 8/99 147 - 134 148 - 134 

36 147 9/99 150 - 138 151 - 136 

37 150 >9/99 153 - 140 154 - 139 

38 153 >9/99 155 - 143 167 - 142 
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 حرکتی حیطهنمره های تراز شده  مجموع و فاصله اطمینان برای، (درصدیصدکی )نمره مرکب، رتبه های   4 -الفجدول 

 مجموع 
 نمره های تراز شده

 نمره مرکب
 حرکتی

 رتبه درصدی
 فاصله اطمینان

%90 %95 

2 46 1/0> 57 - 44 58 - 43 

3 49 1/0> 60 - 47 61 - 45 

4 52 1/0 62 - 49 63 - 48 

5 55 1/0 65 - 52 66 - 51 

6 58 3/0 68 - 55 69 - 54 

7 61 5/0 71 - 58 72 - 56 

8 64 1 73 - 60 75 - 59 

9 67 1 76 - 63 77 - 62 

10 70 2 79 - 66 80 - 65 

11 73 4 82 - 69 83 - 68 

12 76 5 84 - 71 86 - 70 

13 79 8 87 - 75 88 - 73 

14 82 12 90 - 77 91 - 76 

15 85 16 93 - 80 94 - 79 

16 88 21 95 - 83 97 - 81 

17 91 27 98 - 85 99 - 84 

18 94 34 101 - 88 102 - 87 

19 97 42 104 - 91 105 - 90 

20 100 50 106 - 94 108 - 92 

21 103 58 109 - 96 110 - 95 

22 107 68 113 - 100 114 - 99 

23 110 75 116 - 103 117 - 102 

24 112 79 117 - 105 119 - 103 

25 115 84 120 - 107 121 - 106 

26 118 88 123 - 110 124 - 109 

27 121 92 126 - 113 127 - 112 

28 124 95 129 - 116 130 - 114 

29 127 96 131 - 118 132 - 117 

30 130 98 134 - 121 135 - 120 

31 133 99 137 - 124 138 - 123 

32 136 99 140 - 127 141 - 125 

33 139 5/99 142 - 129 144 - 128 

34 142 7/99 145 - 132 146 - 131 

35 145 9/99 148 - 135 149 - 134 

36 148 9/99 151 - 138 152 - 137 

37 151 >9/99 153 - 140 155 - 139 

38 154 >9/99 156 - 143 157 - 142 
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 بپیوست 

 جداول تکمیلی
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 05/0و  15/0تراز شده حیطه ها برای معناداری آماری )مقادیر بحرانی( در سطوح اطمینان  تفاوت بین نمره های    1 -بجدول 

 

 

 حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی یطهح

 52/2 52/2 52/2 80/2 ----- شناختی

 87/2 87/2 87/2 ----- 81/3 ارتباط درکی

 59/2 59/2 ----- 90/3 43/3 ارتباط بیانی

 59/2 ----- 53/3 90/3 43/3 حرکات ظریف

 ----- 53/3 53/3 90/3 43/3 حرکات درشت

 ■               15/0سطح اطمینان    ■05/0 سطح اطمینان   
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 بر اساس شاخص اختالف نمره هامرجع )میزان پایه(  نمونه تجمعیدهای درص 2 -بجدول 

 اختالف

 ها آزمون

 اختالف

 حرکات درشت با شناختی حرکات ظریفبا  شناختی ارتباط بیانی با شناختی ارتباط درکی با شناختی
ارتباط  با ارتباط درکی
 بیانی

 یانیب>یدرک یانیب<یدرک درشت>یشناخت درشت<یشناخت فیظر>یشناخت فیظر<یشناخت یانیب>یشناخت یانیب<یشناخت یدرک>یشناخت یدرک<یشناخت

18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 18 

17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17 

16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16 

15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15 

14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 14 

13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 1/0 1/0 13 

12 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 12 

11 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 1/0 11 

10 3/0 1/0 2/0 1/0 2/1 1/0 3/0 4/0 2/0 1/0 10 

9 5/0 2/0 6/0 4/0 2/0 2/0 4/0 8/0 2/0 2/0 9 

8 9/0 4/0 1/1 9/0 7/0 7/0 3/1 6/1 7/0 6/0 8 

7 0/2 1/1 8/1 6/1 3/1 4/1 5/2 0/3 4/1 4/1 7 

6 3/3 8/2 1/4 3/3 8/2 9/2 2/4 4/5 7/2 2/2 6 

5 0/6 0/6 5/7 0/7 7/5 7/5 3/8 6/7 8/4 7/4 5 

4 1/10 8/10 5/13 4/12 6/9 9/10 5/12 7/12 4/9 5/9 4 

3 1/19 1/18 6/20 9/18 9/17 5/17 2/21 3/21 8/16 6/17 3 

2 4/31 7/29 4/30 7/29 4/28 4/28 9/30 7/30 3/28 4/27 2 

1 2/44 1/42 8/42 4/41 5/42 8/42 5/43 8/42 9/41 8/42 1 

 میانگین 50/2 55/2 96/2 88/2 59/2 58/2 79/2 86/2 65/2 66/2 انگینمی

 انحراف استاندارد 66/1 72/1 02/2 91/1 72/1 70/1 79/1 86/1 65/1 75/1 انحراف استاندارد

 میانه 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 میانه
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 شده بر اساس شاخص اختالف نمره ها نمونه تراز تجمعیدرصدهای  2-بجدول ادامه 

 اختالف

 ها آزمون

 اختالف

حرکات  با ارتباط درکی
 ظریف

حرکات  با ارتباط درکی
 درشت

 حرکات درشت با ارتباط بیانی حرکات ظریف با ارتباط بیانی
حرکات با حرکات ظریف
 درشت

 درشت>فیظر درشت<فیظر درشت>یانیب درشت<یانیب فیظر>یانیب فیظر<یانیب درشت>یدرک درشت<یدرک فیظر>یدرک فیظر<یدرک

18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 18 

17 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17 

16 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16 

15 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 15 

14 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 14 

13 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0 1/0 0/0 0/0 13 

12 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0 1/0 0/0 0/0 12 

11 1/0 1/0 2/0 2/0 1/0 0/0 2/0 2/0 1/0 1/0 11 

10 1/0 2/0 4/0 4/0 2/0 4/0 4/0 6/0 3/0 4/0 10 

9 3/0 4/0 9/0 8/0 4/0 9/0 7/0 1/1 6/0 6/0 9 

8 6/0 2/1 6/1 4/1 9/0 6/1 6/1 1/2 3/1 2/1 8 

7 7/1 2/2 8/2 1/3 6/1 9/2 1/3 7/3 3/2 6/2 7 

6 6/3 2/4 6/5 6/5 6/3 3/5 8/5 1/6 0/4 2/4 6 

5 4/6 2/8 5/10 4/10 7/6 2/8 9/9 4/10 3/7 6/7 5 

4 7/11 2/14 2/15 9/14 0/12 8/14 7/15 1/16 4/13 8/13 4 

3 3/18 3/22 9/21 6/23 3/19 1/22 5/23 1/24 8/21 3/21 3 

2 0/29 4/32 8/29 9/34 2/29 1/33 8/31 2/35 1/32 4/31 2 

1 3/41 8/44 2/41 0/46 0/42 3/44 9/41 6/46 5/43 3/42 1 

 میانگین 96/2 91/2 14/3 23/3 02/3 77/2 08/3 16/3 91/2 74/2 انگینمی

 انحراف استاندارد 90/1 85/1 10/2 09/2 98/1 85/1 02/2 13/2 87/1 77/1 انحراف استاندارد

 میانه 00/3 00/3 00/3 00/3 50/2 00/2 00/3 00/3 00/2 00/2 انهمی
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 بر اساس نمره خام خرده آزمون هامعادل  رشدات نمر  3 -بجدول 

 نمره خام

 خرده آزمون

 نمره خام
 

 نمره خام

 خرده آزمون

 نمره خام
 شناختی

ارتباط 

 الفدرکی

ارتباط 

 ببیانی

حرکات 

 جظریف

حرکات 

  ددرشت
 شناختی

ارتباط 

 الفدرکی

ارتباط 

 ببیانی

حرکات 

 جظریف

حرکات 

 ددرشت

0 315 337 361 317 314 0 
 

46 511 740 697 614 533 46 

1 319 345 368 232 318 1 
 

47 516 749 704 620 537 47 

2 323 354 375 330 323 2 
 

48 520 758 712 627 542 48 

3 328 363 382 336 328 3 
 

49 524 766 
 

633 547 49 

4 332 372 390 343 333 4 
 

50 528 
  

640 552 50 

5 336 380 397 349 338 5 
 

51 533 
  

646 556 51 

6 340 389 404 356 342 6 
 

52 537 
  

653 561 52 

7 345 398 412 362 347 7 
 

53 541 
  

659 566 53 

8 349 407 418 369 352 8 
 

54 545 
  

666 571 54 

9 353 416 426 375 357 9 
 

55 550 
  

672 575 55 

10 357 424 434 381 361 10 
 

56 554 
  

679 580 56 

11 362 433 441 388 366 11 
 

57 558 
  

685 585 57 

12 366 442 448 394 371 12 
 

58 563 
  

692 590 58 

13 370 451 456 401 376 13 
 

59 567 
  

698 594 59 

14 375 459 463 407 380 14 
 

60 571 
  

704 599 60 

15 379 468 470 414 385 15 
 

61 575 
  

711 604 61 

16 383 477 478 420 390 16 
 

62 580 
  

717 609 62 

17 387 486 485 427 395 17 
 

63 584 
  

724 613 63 

18 392 494 492 433 399 18 
 

64 588 
  

730 618 64 

19 396 503 500 440 404 19 
 

65 592 
  

737 623 65 

20 400 512 507 446 409 20 
 

66 597 
  

743 628 66 

21 404 521 514 453 414 21 
 

67 601 
   

632 67 

22 409 530 522 459 418 22 
 

68 605 
   

637 68 

23 413 538 529 465 423 23 
 

69 609 
   

642 69 

24 417 547 536 472 428 24 
 

70 614 
   

647 70 

25 422 556 543 478 433 25 
 

71 618 
   

651 71 

26 426 565 551 485 437 26 
 

72 622 
   

656 72 

27 430 573 558 491 442 27 
 

73 627 
    

73 

28 434 582 565 498 447 28 
 

74 631 
    

74 

29 439 591 573 504 452 29 
 

75 635 
    

75 

30 443 600 580 511 456 30 
 

76 639 
    

76 

31 447 609 587 517 461 31 
 

77 644 
    

77 

32 451 617 595 524 466 32 
 

78 648 
    

78 

33 456 626 602 530 471 33 
 

79 652 
    

79 

34 460 635 609 536 475 34 
 

80 656 
    

80 

35 464 644 617 543 480 35 
 

81 661 
    

81 

36 469 652 624 549 485 36 
 

82 665 
    

82 

37 473 661 631 556 490 37 
 

83 669 
    

83 

38 477 670 639 562 494 38 
 

84 674 
    

84 

39 481 679 646 569 499 39 
 

85 678 
    

85 

40 486 687 653 575 504 40 
 

86 682 
    

86 

41 490 696 661 582 509 41 
 

87 686 
    

87 

42 494 705 668 588 514 42 
 

88 691 
    

88 

43 498 714 675 595 518 43 
 

89 695 
    

89 

44 503 723 682 601 523 44 
 

90 699 
    

90 

45 507 731 690 608 528 45 
 

91 703 
    

91 

بیشینه   -است.    د 66بیشینه نمره خرده مقیاس حرکات ظریف   -ج است. 48بیشینه نمره خده مقیاس ارتباط بیانی  -است.  ب 49بیشینه نمره خرده مقیاس ارتباط درکی -الف

 .است 72نمره خرده مقیاس حرکات درشت 
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 سن تکاملی معادل نمرات خام برای خرده آزمون های شناختی، ارتباط درکی و بیانی، حرکات درشت و ظریف  4 -بجدول 

 گروه های سنی 
 گانه 48

سن رشدی بر اساس ماه و 
 روز

 بر اساس ماه و روزسن رشدی  حرکات درشت حرکات ظریف ارتباط بیانی ارتباط درکی شناختی

 روز 16کمتر از  0 -4 0 -3 0 -2 0 -3 0 -3 روز 16کمتر از  -

 روز 20 5 - - 4 - روز 20 1

 یک ماه - - 3 - 4 یک ماه 2

 یک ماه و ده روز 6 -7 4 - - 5 -6 یک ماه و ده روز 3

 یک ماه و بیست روز 8 5 4 5 7 -8 یک ماه و بیست روز 4

 ماهدو  9 - 5 - 9 دو ماه 5

 دو ماه و ده روز 10 6 - - - دو ماه و ده روز 6

 دو ماه و بیست روز 11 - - - 10 دو ماه و بیست روز 7

 سه ماه 12 7 - - - سه ماه 8

 سه ماه  ده روز 13 8 -9 6 6 11 -13 سه ماه  ده روز 9

 سه ماه و بیست روز 14 10 - - 14 -15 سه ماه و بیست روز 10

 چهار ماه 15 11 -12 - 7 16 -17 چهار ماه 11

 چهار ماه و ده روز 16 13 - 8 18 -20 چهار ماه و ده روز 12

 چهار ماه و بیست روز 17 14 7 - 21 -22 چهار ماه و بیست روز 13

 پنج ماه - 15 - 9 23 پنج ماه 14

 پنج ماه ده روز 18 -20 16 -17 - 10 24 -25 پنج ماه ده روز 15

 شش ماه 21 -24 18 -20 - 11 26 -28 شش ماه 16

 هفت ماه 25 - 28 21 -22 8 - 29 -31 هفت ماه 17

 هشت ماه 29 -31 23 9 12 32 هشت ماه 18

 نه ماه 32 -34 24 -25 10 - 33 - 35 نه ماه 19

 ده ماه 35 -37 26 11 13 36 - 37 ده ماه 20

 یازده ماه 38 -40 27 12 14 38 -39 یازده ماه 21

 دوازده ماه 41 - 42 28 13 -14 15 40 -41 دوازده ماه 22

 سیزده ماه 43 -44 29 -30 15 16 42 - 44 سیزده ماه 23

 چهارده ماه 45 -47 31 16 -17 - 45 چهارده ماه 24

 پانزده ماه 48 32 18 17 46 پانزده ماه 25

 شانزده ماه 49 -50 33 - 18 -19 47 -49 شانزده ماه 26

 هفده ماه 51 - 19 -20 20 50 -51 هفده ماه 27

 هجده ماه 52 34 21 - 52 -53 هجده ماه 28

 نوزده ماه - - 22 -23 21 -22 54 نوزده ماه 29

 بیست ماه 53 35 24 -25 23 55 -56 بیست ماه 30

 بیست و یک ماه 54 - 26 - - بیست و یک ماه 31

 بیست و دو ماه 55 36 - 37 27 24 - 25 57 بیست و دو ماه 32

 بیست و سه ماه 56 38 28 26 58 -59 بیست و سه ماه 33

 بیست و چهار ماه 57 39 29 27 60 بیست و چهار ماه 34

 بیست و پنج ماه - - 30 - 61 -62 بیست و پنج ماه 35

 بیست و شش ماه 58 40 31 28 63 -64 بیست و شش ماه 36

 بیست و هفت ماه - - 32 - 65 بیست و هفت ماه 37

 بیست و هشت ماه 59 -60 41 -42 33 29 -30 66 هشت ماهبیست و  38

 بیست و نه ماه 61 43 34 31 67 بیست و نه ماه 39

 سی ماه - 44 35 32 68 -69 سی ماه 40

 سی و یک ماه 62 45 36 -37 33 70 سی و یک ماه 41

 سی و دو ماه - 46 38 34 - سی و دو ماه 42

 ماهسی و سه  63 - - - - سی و سه ماه 43

 سی و چهار ماه 64 47 -48 39 35 71 سی و چهار ماه 44

 سی و پنج ماه - 49 40 36 -37 72 -73 سی و پنج ماه 45

 سی و شش ماه 65 50 41 - - سی و شش ماه 46

 سی و نه ماه –سی هفت  66 51 -52 42 -43 38 -39 74 -75 سی و نه ماه –سی هفت  47

 چهل و دو ماه -چهل 67 53-55 - 40 76 چهل و دو ماه -چهل 48

 بیشتر از چهل و دو ماه 68 -72 56 -66 44 -48 41 -49 77 -91 بیشتر از چهل و دو ماه -
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 III2در آزمون بیلی  و اصالحات 1تطبیق 

و  تغییر در آزمون مقداري الزم باشدآزمون هاي استاندارد ممكن است  استفاده ازگاهي اوقات هنگام 

با اختالل بینایي، یا یك کودك با بیماري  یك کودك نوپا مثالً در مواردي که. ایجاد کنیمتطبیق 

به هدف از ارزیابي  . کنیمیا یك کودك مبتال به اختالل شنوایي را تست مي "3عضالني -عصبي"

نیز  ارزیابياعتبار نمرات دست آوردن یك تصویر دقیق از توانمندي هاي کودك است در عین حالیكه 

براي مشاهده و  را با استفاده از بازي فرصتي ساختارمند IIIآزمون بیلي  از آنجایي که  .حفظ گردد

مي تواند براي جمع آوري اطالعات  ،آوردف فراهم مي لفعالیت هاي مخت تعامالت کودك در ثبت 

، زمان، ارائه، ابزاربراي  ماهرانه هايتطبیقتغییرات و  ارزشمند در مورد هر کودك به کار رود. بالیني

در کنار آنالیز هوشمندانه ي پاسخ ها و واکنش ها مي تواند  )بازخورد(پاسخ دهي و پاسخ گیري قالب

و خالصه  بازتاب بالینيکودك کمك کند. این  )نقاط قوت( )نقاط ضعف( و توانمندیها به تعیین نیازها

 مناسبتصمیم گیري  باعث را تسهیل نموده و اطالعات ارزشمندي که ریزي درماني برنامهمي تواند 

 عرضه نماید. مي شود را

 

 تعریف تطبیق و اصالح

ایجاد مي کنیم به  آزموندر  ي کهتغییرات دو اصطالحاتي هستند که براي توصیفهر  تطبیق و اصالح

 ابزارقابل قبول در تغییرات مجاز و  عبارتست ازاز جمله عددي دارد که متتعاریف  تطبیق کار مي روند.

آزمون در  تطبیق از هدف. (Thurlow, Elliot, Sysseldyke, 2003)اجراي آزمون شیوه يو 

 آزمون مي باشد. تطبیق فرصتي تفسیرهاي حاصل از نمرات کودك در اعتبارافزایش  ،توانکودکان کم 

به شكلي  فراهم مي آورد که کودك دانسته ها و مهارتهاي مبتني بر ساختار خود را به نمایش بگذارد

نه اثرات غیر مرتبط ناشي از  مهارت باشدکه آنچه در واقع مورد ارزیابي قرار مي گیرد، ساختار اصلي 

                                                 
1 Accommodations 
2 Modifications 
3  Neuromuscular  
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اء بخشد، به نحوي ارزیابي دقیق یك ساختار بخصوص را ارتق مي تواندآزمون تطبیق  کم تواني کودك.

که نمرات بدست آمده در آزمون صرفنظر از کم تواني کودك در بین آزمودني هاي مختلف قابل 

یا تغییر در روش اجراي آزمون و تغییراتي ایجاد در واقع تطبیق هر چند از آنجایي که  مقایسه باشد.

در اعتبار  ممكن است طبیقکه ت در نظر داشتهنگام انجام آن باید در نوع جواب فرد آزمودني است، 

تخصصي  نظر داورانتطبیق ها باید از انجام تصمیم گیري در مورد  . هنگامنمایدایجاد ي تغییرآزمون 

 استفاده گردد.

یك نوع تغییر محتوایي تست مي باشد یعني بیشتر شامل تغییر در ساختار اندازه  "اصالح"، درمقابل

 ،"اصالح".  (Henry-1999)ه تغییر در شیوه ي اجرا بپردازد گیري شده مي باشد تا این که ب

لذا باید تا آن جا  کند؛اطالعات هنجار شده را که براي نمرات کودك به کار برده خواهد شد، باطل مي

 که امكان دارد از آن اجتناب شود.

ر شده را گزارش نمره ي هنجااگر تطبیق ها را بیشتر از اصالحات به کار ببرید در ادامه مي توانید 

 ما باید در گزارش مشخص کنید که چه تطبیق هایي به کار برده اید. این اطالعات براي طراحيکنید، ا

کودك  بیشتربرنامه ي مداخله الزم مي باشد؛ چرا که امكان دارد همان تطبیق ها به منظور مشارکت 

بالیني مي باشد و اصالحات  عمدتاًارزیابي کودك با نیازهاي ویژه در فعالیت ها به کار گرفته شوند. 

 توان انجام پذیرد.کم باید براي بسیاري از کودکان 

کم تواني و نماي بالیني آن که در هر فرد متفاوت مي باشد، تعیین کننده و راهنماي نحوه ماهیت 

 اجرا و اِعمال تغییرات الزم در آزمون مي باشد.

(2002) pond, Steiner, zimmerman روش هاي در  "اصالحات"ند که وقتي تذکر داده ا

ف مقایسه اي نمي با هدبه صورت رسمي یا  ه اِعمال مي شوند نمرات هنجار شده خواهاستاندارد شد

 توانند گزارش بشوند.

 IIIها در بیلی  خصوصیات و ویژگیهاي تطبیق
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در  شده بودند به کار گرفتهت آمریكا ایاال ي دربسیاري از تطبیق هایي که براي ارزیابي هاي سراسر

. بیلي اندقرار گرفته  IIIبیلي  تمام کاربراندسترس نحوه اجراي آزمون آورده شده اند و به راحتي در 

III انجام آزمون فردياز قبیل آزمون  ؛مي باشد جهاني را داراطرح  یك در برگیرنده ي خصوصیات ،

 ،مناسبتجهیزات استفاده از وضعیت دهي با ، صورتي که کودك روبروي آزمونگر قرار داردبه 

 ارائه شده از طرف کودك را در نظر گرفتهو متنوع پاسخ دهي که براي انواع پاسخ  گستردهمعیارهاي 

 III ه با بیليگروههاي سني کبراي استفاده مي شوند نیز که به طور معمول  . تطبیق هاي دیگراست

ارزیابي مي شوند آن قدر کم سن و  III)مثالً: کودکاني که با بیلي  نیستند مناسب مي شوندتست 

 ده از تكنیك هاي بریل را ندارند(.سال هستند که مهارت کافي براي استفا

در محل قرارگیري  تغییرات مختصرشامل برخي فعالیت ها نظیر ممكن است تطبیق ها براي بیلي 

وري که بتواند آن را به طباشد )مثالً نزدیك تر کردن وسیله به کودکي که آسیب بینایي دارد  لوازم

 دارد که استفاده از آن را در کودکان نیز خصوصیات اصلي دیگري IIIببیند(. به عالوه بیلي  راحت تر

 توان تسهیل مي نماید.کم 

 سواالت دستورالعمل ساده اي دارند 

  براي درك غیرکالمي کاهش یافته است زبانيبار. 

  باشد.دستورالعمل ها کمتر به صورت متني مي 

 ،يا حمایت هاي تشویقژست هاي مختلف( و هم ب اشارات طبیعي )مثلهم با  ،متعددي سواالت

تا آزمون از حالت سخت و غیر منعطف خارج  فراهم آورده استهایي را براي اجراي آزمون  راهنمایي

ابتدا نحوه وچگونگي  ؛ مكعب ۱مجموعه سواالت مكعب:  :شناختيآزمون  36شماره آیتم مثال  شود.

در حالیكه از مكعب به فنجان "توضیح مي دهد، سپس آزمونگر را هدایت مي کند که اجرا را به آزمونگر 

توانید چندین بار کودك را تشویق مي. کنید، به کودك بگویید که مكعب را داخل فنجان بگذارداشاره مي

  "کنید.
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مي باشد که استفاده از آن را براي  IIIپاسخ دهي از دیگر خصوصیات بیلي بودن قالب  منعطف

که نشانه ي درك  پاسخ هاي متفاوتي سواالت،با نیازهاي ویژه تسهیل مي نماید. بسیاري از  کودکان

تصاویر را : شناختي آزمون 64در سوال به طور مثال  .ر نظر مي گیرندد را قابل قبول دنمي باش سوال

که کودك به طور صحیح عكس به پاسخ نمره داده مي شود زماني : دهد()تطبیق مي جورمي کند

مي براي این که چگونه کودك مي تواند این کار را انجام دهد مثال  3؛ سپسمناسب را مشخص نماید

تطبیق مناسب و این یك  مي باشد؛ تصویر درست)جور(به  "واضحنگاه  "پاسخ قابل قبول. یك زند

 دارند.  زبان بیاني اختاللکه مشكالت حرکتي یا  کودکاني استمفید براي 

 

کرد که سوال را اجرا کند و پاسخ دهد، نمره را دریافت  "تالش"در تعدادي از سواالت نیز اگر کودك 

نشانه هاي فهمیدن و ، نباشد اجرامي کند. حتي وقتي که توانایي حرکت کامل و حرکات دقیق قابل 

 .عنوان پاسخ صحیح پذیرفته شود قصد کردن مي تواند به

 

که نشان مي دهدکه آزمونگر مي تواند پاسخ نیز وجود دارد  IIIدیگر بیلي  سواالتحمایت از پاسخ در 

 3۱نیز قبول نماید) به عنوان مثال: سوال  نشان مي دهد را  از پاسخ اصلي "شواهدي"هایي را که

 (.آوردزنگوله را به صدا در ميمجموعه سواالت زنگوله: عمداً خرده آزمون شناختي: 

 

)مثالً  فراهم آورده است. سوالي اجراي یك را در ط سطوحي از حمایت کردن همچنین IIIبیلي 

در این  (.کندمكعب را حفظ مي 3تا از  ۲مجموعه سواالت مكعب را برمي دارد: شناختي:   33سوال 

سطح دوم  روي میز مي باشد. يیكبه صورت یكي ها مكعب گذاشتن  ،مثال سطح اول پشتیباني

سپس سطح سوم  .در جلوي کودكمكعب نگهداشتن  در صورت نیاز، اجازه داده مي شود: پشتیباني

دیگر اجازه مي  سواالت در دستان کودك.مكعب قرار دادن واقعي مي تواند اضافه شود: پشتیباني 
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در مك به نگه داشتن کتاب دهند آزمونگر به صورت فیزیكي در قسمتي از تكلیف کمك کند، نظیر ک

 .ي جا اندازيفنجان یا صفحه ، و یا ثابت نگهداشتناست و خسته شده کودك مایوس مواردي که

 

 رگآزمونخصوصیات و ویژگیهاي 

عد بُآزمونگر،  ماهر بودن .دنمو رعایت را مالحظات عمومي آزمونیقیناً قبل از هرگونه تطبیقي، باید 

و راي آزمون هر کودکي مهم مي باشد . چنین آزمونگري بمي باشددر هر شرایطي  آزمون بسیار مهم

 تمامیتضمن حفظ توانند ب که ي داشته باشندآزمونگران ،کودکان با ناتواني از آن این است که ترمهم

کودك جمع آوري در مورد  يبهترین عملكرد کودك را استخراج نموده و اطالعات مهم و کامل ،آزمون

 .نمایند

 Copeland  وKimmel ( ۱989-  برخي ویژگي هاي کلیدي یك آزمونگر39و  38صفحات ) 

 را توصیف نموده اند: جوي که توسط این آزمونگران ایجاد مي شودو  اثرگذار

خالق بوده و مي توانند فعالیتها و وسایل مناسب براي کودکان در سنین مختلف را  ،ماهرآزمونگران * 

 بكار گیرند.

 آشنا باشندآزمون به قدرکافي  سواالت ارائهوالي ت منجمله اید با روش اجراي آزمونزمونگران بآ ،

را در طول  ، تا توجه و انگیزه کودكکنندارائه  بتوانند سواالت را سریع و پشت سر همه طوري ک

 ( را به تعجیل واندارید.ه . )یعني خود شما عجله کنید، اما بچآزمون حفظ نمایند

  گیرند. بدر نظر رفتاري براي او یك سري محدودیتهاي  ليو احترام بگذارندباید به کودك آزمونگران

ظیر بیماري واقعي، ترس )نبشمارندرا محترم  اجراي سواالتبراي امتناع از  ك کود برحقدالیل بایآنها 

 یا خستگي(.

Bailey  وWolery  همانطور که در(Copeland  وkimmel ۱989 پیشبه آن استناد شده ) نهاد

 منجر شده و به یك عملكرد مناسب از کودك بروزکه مي تواند به  مالحظات متعددي را داده اند
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چند به ارزیابي  انجام ستا نباید تهدید آمیز باشد، ممكنارزیابي  اینكه:کمك نماید،  موثر مداخله

 خود باشد هوشیاري و بیداري بهترین حالت هنگام ارزیابي در  تا کودك درد جلسه نیاز داشته باش

چه زماني است و کودك دهي زمان پاسخ معموالً از والدین سوال مي کنند که بهترین ماهر ان)آزمونگر

دقیقه  45-30باید به  طول جلسات آزمون. (اجراي آزمون را براي آن زمان برنامه ریزي مي نمایند

مناسب کردن دستورالعمل،  تر الحاتي نظیر سادهآزمون به اص سواالتست ا و ممكنمحدود شود 

  .دنیا تقویت پاسخ هاي صحیح نیاز داشته باش آزمونوسایل سازي 

انواع تكامل طبیعي و انحرافات آن دارند به نمو کودك،  جامعي از رشد ودرك  ،اهرآزمونگران نمونه و م

و چه رفتارهایي که در پاسخ شكلي که رفتارهاي مشاهده شده از کودك)چه رفتارهاي خود به خودي 

تجزیه و آزمونگري که در (، مي تواند از نظر بالیني ارزشمند شمرده شوند. دبه سواالت بروز مي نماین

انجام یك  درگیرزماني که یك کودك  که مي تواند تشخیص دهدتحلیل فعالیتهاي تكاملي تبحر دارد 

یك آزمونگر  .مل انجام داده استو یا ناکا کردهفراموش  را کدام جزء از فعالیتفعالیت تكاملي است، 

و اجزاء ند کهدایت مي  انجام یا عدم انجام یك فعالیت،به توانایي صرف فراتر از توجه آزمون را موفق، 

نمودن تجزیه  .)مثل روي هم چیدن مكعب ها(را مشخص مي نماید فعالیت آن الزم براي تكمیل موفق

مي تواند سرنخهایي راجع به اینكه چرا یك ا و اجزاء کوچكتر فعالیتهاي پیچیده به خرده مهارته

براي  يمفید راهبردهايو سپس  به دست بدهد ،بودهپیچیده ناموفق  فعالیتهايکودك در انجام 

 .داده شودپیشنهاد  درمان

 نیاز دارد. ،صفر یا یك ي نمرهدادن از  به چیزي فراتر ،تطبیقهاي مناسب براي کودك مشخص نمودن

یك آزمون در سواالت با اجراي  ،کمي کیفي واطالعات  مناسب براي بدست آوردن راهبرد بالینيیك 

را به شكل موفق پاسخ دهد، به تدریج مي  ينتوانست سوالاگر کودك  شروع مي شود.قالب استاندارد 

کوچكتر  اجزاي به مولفه هاي یك سوال را ؛توانید در نحوه اجراي سوال تغییر و تطبیق ایجاد نمایید

در جستجوي حمایتها)مثال آموزش راهنماها و ایجاد انگیزه( و اجزایي باشید که اجراي بشكنید و 
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پنهان شده )در  شيءدر پیدا کردن  كبراي مثال، اگر کود موفق سوال را توسط کودك ترغیب نماید.

 ر و تطبیق در سوالبا ایجاد تغییواند باشد، آزمونگر مي تشناختي ( ناموفق ميخرده آزمون  40 سوال

از نظر آزمونگر مي تواند  به این شكل که .ادامه دهد ،ارزشمند درباره مهارت کودك کسب اطالعاتبه 

اجرا  "شیئي که قسمتي از آن پوشیده است"تكاملي به یك سطح پایین تر برود و اجراي سوال را با 

)یعني نمایش دهدرا براي کودك  به سوال نماید. سپس تطبیق بیشتري ایجاد کند و روش پاسخ دادن

 -استراتژي آزمون از مجدداً سوال را براي کودك مطرح نماید. یعني ،آموزش دهد( و پس از آموزش

طیفي از ارائه شامل مي تواند  پویاآزمون  یك دیگر استراتژي هاي آزمون مجدد استفاده کند. -آموزش

با انگشت ضربه زدن ، ءشيتن تدریجي پوشش و تحریكات باشد )مثالً برداش )راهنمایي ها(اشاره ها

 اشیاءا پنهان کردن ی، براي اینكه مطمئن شویم کودك متوجه حضور آن شيء مي باشد ء،شينزدیك 

و تغییر ایجاد  .("کردن پیداپنهان کردن و "نده وزیك بازي آم انجاممختلف در پوششهاي مختلف و 

 باعثمي تواند با ایجاد حمایت  "هاي کودكو تقویت پاسخ  بازخورد"روش تطبیق با استفاده از

به هر استراتژي باید به شكل مستند . این استراتژي ها و پاسخ هاي کودك شودعملكرد بهتر کودك 

 د موفق کودك شده اند، مشخص شوند،استراتژي ها و اصالحاتي که بیشتر باعث عملكرثبت شود، تا 

مي تواند در طي هر برنامه و براي تضمین اینكه روش هاي مشابه  ،تهیه شود دقیق بالینيیك تصویر 

 مورد استفاده قرار گیرد. مداخله اي

 

 توانی خصوصیات یك كودك همراه با كم 

 Bondurant-utz (۲00۲ )وانائیهاي کودك مي تواند تکم که نیازهاي ویژه مربوط به  متوجه شدند

باشد که مي تواند بیشترین کمك را به کودك راهنماي مناسبي جهت مشخص نمودن تطبیق هایي 

به جاي آنكه روي یكایك سواالت متمرکز شویم و سیاهه اي از اصالحات و تطبیق ها را براي آنها  کند.

راجع به گروههاي مختلف کم تواني و نیز توصیه هاي کلي  کلي ذکر کنیم، در بخش بعدي اطالعاتي
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اسب براي کودکان مبتال به مشكالت رفتاري و پاسخ هایي تطبیق ها و اصالحات من به کار بردنبراي 

 که در گروههاي مختلف کم تواني)شناخته شده یا مشكوك(وجود دارد، ارائه مي دهیم. 

را بخصوص کودك  آن اطالعات الزم در مورد یك کودك را از افرادي کهقبل از ارزیابي آزمونگران باید 

 کودك( جمع آوري نمایند. اینها بهترین منابع اطالعاتي برايخوب مي شناسند )مثل والدین یا مراقب 

به منظور تضمین یك ارزیابي مناسب براي آن  و اصالحات تطبیق ها بهترین و مناسب ترین تعیین

 کودك مي باشد.

 

 آسیب بینایی

آسیب بینایي به این صورت تعریف مي شود: هر شرایطي که در آن علیرغم حداکثر اصالح، عملكرد 

روزانه و معمول  )وابسته به بینایي(به کودك اجازه نمي دهد که اعمال اي است کهبینایي فرد به اندازه 

. تعریف دیگر داجرا نمای قادر به انجام آن مي باشد، دیگر با همان مرحله تكاملي کودكخود را که 

دت بینایي یا محدودیت قابل توجه در میدان بینایي حآسیب بینایي این است که آسیب قابل توجه در 

وجود داشته باشد. تعیین دقیق شدت آسیب بینایي در نوزادان و کودکان کم سن و سال، اغلب مشكل 

تا تشخیص  ،اریكيو ت روشنایياختالف بین  ممكن است از ضعف شدید بینایي مثل تشخیصو است 

، متفاوت اندکه نزدیك چشمها قرار گرفته  تیمترسان ۱0-8 اشیائي به بزرگيیا دیدن  ،مبهم اشكال

ي هاي توانکم ، براي آنها داده شدهتعداد زیادي از کودکان با سن کم که تشخیص آسیب بینایي  باشد.

 ذهني مي باشد. کم توانيهمراه هم دارند که مهمتر و شایعتر از همه، 

ارجاع داده مي شوند ممكن است آسیب بینایي داشته  تكامليبرخي از کودکاني که براي ارزیابي 

هستید به موارد  Bayley III  آزمون اجرايي که در حال باشند که تشخیص داده نشده است. زمان

لزوم بیمار را به مرکز  تا در صورتتوجه داشته باشید که نشانه هاي اختالل بالقوه بینایي هستند زیر 

 :مناسب ارجاع دهید



 

68 

  گرداند.نمي کودك سرش را به طرف منبع نور بر 

 .کودك عالقه کمي به تحریك بینایي دارد یا عالقه ندارد 

 .کودك براي دیدن، سرش را به یك طرف حرکت مي دهد تا ببیند 

 .کودك یك چشمش را مي بندد تا ببیند 

 حرکات  : که عبارتست ازدهد )مثالً نیستاگموسکودك حرکات چشمي غیرعادي نشان می

 6بعد از حدود  یعني هر دو چشماسترابیسم: جهشي یا ریتمیك جلو و عقب چشم؛ یا 

 (.حرکت نمي کننددر یك راستا  به طور هماهنگ و ماهگي

 .کودك محرك بینایي را به صورت نزدیك مي کند 

 اجتناب مي کند. ،استبه نگاه کردن از نزدیك  مندکودك از تكالیفي که نیاز 

 .کودك چشم هایش را فشار مي دهد یا نوك انگشتانش را داخل چشم مي کند 

 .کودك به نور حساسیت نشان مي دهد 

  چشم نیم باز نگاه مي کند.زیاد پلك مي زند یا بیشتر با کودك 

 .از چشم یا چشمهاي کودك بطور مداوم اشك مي آید، در حالي که گریه نمي کند 

تمام یادگیري  %85براي بیشتر کودکان است. تخمین زده مي شود که اطالعات اولیه یك منبع بینایي 

در بینایي دارد  اختالل، بنابراین کودکي که نابیناست یا صورت مي گیردبینایي از طریق ، هاي اولیه

  .(Hatton, Bailey, Burchinal, & Ferrell, 1997)قرار دارد تكامليتاخیر  از يیباالخطر 

هنگامي که کودکي را که اختالل بینایي دارد ارزیابي مي کنیم مهم است که قبل از ارزیابي اطالعاتي 

در مورد عملكرد کلي کودك و اینكه آیا از راهبردهاي جبراني و یا از تجهیزات اختصاصي استفاده مي 

ك را همچنین مهم است که وضعیت شنوایي و دیگر سیستم هاي حسي کودکند، بدست آوریم. 

 .ممشخص کنی
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و محرکها را  آزمونبینایي دارند مي توانید وسایل اختالل کودکاني که در و اصالح آزمون تطبیقبراي 

احتمال که  يمراقبین یا متخصصین ببیند. با والدین کودك،بهتر جایي بگذارید که کودك بتواند آنها را 

مي تواند،  کودك بهترین فاصله دید برايصحبت کنید. فاصله بهترین دید کودك را بدانند  مي دهید

بعضي از  با نزدیكتر کردن شيء به او  و یا قرار دادن شيء در یك طرف میدان بینایي او حاصل شود.

روي میز بطور خوابیده قرار بگیرند، بهتر ببینند آزمون کودکان ممكن است وقتي کتاب یا دیگر وسایل 

عمودي روي میز باشند یا روي یك آزمون اشند که وسایل و بعضي از کوکان ممكن است نیاز داشته ب

مواد دیگر با یك باند کشي، گیره یا  مي توان)به صورت شیب دار قرار گیرنداشي یا تخته سیاه پایه نق

احتیاج داشته  ذره بینبعضي از کودکان ممكن است به  .(غیر لغزنده آنها را به سه پایه وصل نمود

 باشند.

اتاق مي تواند از نور پنجره، المپ یا یك  روشنایي. قرار گیرندنور شدید  در معرضباید نآزمون وسایل 

ر کودك بتابد و ثابت نور از باالي سر تامین شود و باید طوري تنظیم شود که از پشت س بعمن

به کودك زمان بیشتري بدهید تا تحریكات بینایي را بررسي کند و  .کودك نتابدمستقیماً به چشم 

یف بینایي را وقتي که کودك بیشترین گیرایي را دارد به او بدهید )مثالً خوب استراحت  کرده تكال

توجه به و محرکات حسب دیگر در حداقل ممكن باشند(.  باشد، حداکثر سطح انرژي را داشته باشد

اشد تحریكات بینایي مي تواند براي برخي از کودکان خسته کننده باشد، بنابراین ممكن است الزم ب

جلسه آزمون را کوتاهتر برگزار کنید. بعالوه اگر کودك از عینك یا وسایل کمكي استفاده مي کند 

ده قابلیت دی افزودنا شامل دیگر تطبیقه مطمئن شوید که آنها را در طول جلسه آزمون استفاده کند.

ها مي توانند روي یك صفحه کاغذ آزمون باشد. وسایل مي شدن وسایل از طریق افزایش تضاد رنگها

و  ؛زرد روي آبي، سیاه یا بنفشوسایل )مثالً  گذاشته شوندیا زیربشقابي با یك رنگ متضاد بزرگ 

اب با قیا تصاویري که براي تحریك بینایي استفاده مي شوند درون یك  و .سیاه روي سفید(وسایل 

 رنگ کامالً متضاد قرار گیرند.
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 به يکودک چنینحرکتي اثر مي گذارد بنابراین آزمونگر باید آگاه باشد که اینبینایي روي رشد  نداشتن

تسهیل شود. یك کودك با آسیب  ويپاسخ دهي  حمایت بیشتري نیاز دارد تا بهترین و باالترین میزان

وسایل و روش نیاز داشته باشد چون ممكن است اطالعات اصالح بینایي قابل توجه ممكن است به 

نیاز باشد که کودك ابزار و وسایل را لمسي یا اطالعات حسي دیگري الزم داشته باشد. ممكن است 

نگهدارد و دستكاري کند، ممكن است نیاز باشد که ابزار داخل دستش گذاشته شود، یا ممكن است 

 اصالح این موارد تغییر را باید انتخابات مربوط به پاسخ را بداند. نیاز باشد تا با دست راهنمایي شود تا

 تطبیق.نه  خواند،

سر  طرفینباال یا در اب بازي ها شامل حرکت دادن اسب ،حرکتي حین اجراي سواالتدر  اصالحات

 یك چراغ قوهنور استفاده از  با یا ؛یردسرش را باال بگ که مي کندکودك را تشویق  کودك مي باشد که

. وسایل مختلفي از قبیل فرفره، دکر تشویقو مهارتهاي حرکتي را  نمودتوجه او را جلب مي توان 

تقویت شده، مي توانند باعث استخراج بازي هاي لرزان، تقویت کننده هاي محرکهاي حسي اسباب

بخصوص از اسباب بازي هاي مورد عالقه و آشناي کودك پاسخ هاي بیشتري از طرف کودك شوند. 

دراز به سمت آنها استفاده کنید تا او را تشویق کنید که دستش را هاي صدادار یا موزیكال بازياسباب

یك از  ،کرده و آنها را بگیرد. همچنین مي توانید براي اینكه او را تشویق کنید تا دستش را دراز کند

را رها  يءتشویق کنید که یك ش بعنوان راهنما استفاده کنید. براي اینكه کودك را صداي مداوممنبع 

، سیني یا ظرف محتوي اشیاء را شناسایي کند تا بتواند میزکند به او کمك کنید تا یك سطح مثل 

مي کنند مثالً یك  معنادارترین اطالعات را فراهم ،کاربردي یا آشنا. وسایل وسیله را روي آن بگذارد

 را بگیرد. خود مادراست انگشت ناآشنا را نگیرد ولي ممكن  مكعبیك  کودك ممكن است

 

 یشنوایآسیب 
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رم شدید کم تواني با شیوع پایین است که طیفي از فیك  نیز شنوائي اختالل، بینایي اختالالتهمانند 

به طور  بیاني و زبان درکيزبان . ( تا خفیف )مشكل در شنیدن( را شامل مي شودنا شنوایي)

و  يشناختتكامل . هر چند که تاثیرش فراتر از زبان به شوندمي متاثر شنوایي  اختالالتچشمگیري از 

 اجتماعي نیز سرایت مي کند رشد

(Bondurant-Utz,2002) . زباني( متاثر از  اختالالت)یعني میزان موثر بودن ارتباطات کودك

نظیر میزان کاهش شنوایي، سن کودك در زمان ایجاد کاهش شنوایي، سني که در آن  عاملچندین 

  نوع مداخله مي باشد. نیز وفراهم کردن مداخله کاهش شنوایي تشخیص داده مي شود و 

به  کودك ارجاعوجود آنها نشانه لزوم  براي شیر خواران مشخص شده اند که چندین عامل خطر

 .(Joint Committee on Infant Hearing, 2000)مي باشد شناسيسرویس شنوایي 

 این ها شامل: 

 ؛کم شنوائي سابقه خانوادگي -

ه، سفیلیس، توکسوپالسموز، هرپس، عفونت مادرزادي در زمان حاملگي نظیر سرخج -

  ؛یتومگالوویروسس

ناودان عدم وجود ، ناهنجاریهاي کرانیوفاسیال نظیر ناهنجاریهاي ظاهري کانال و الله ي گوش -

 ؛یا شكاف کام رویش مو،پایین بودن خط ، لب باالبین قاعده بیني و 

 ؛مننژیت باکتریال -

 ؛يمهیپربیلي روبین -

ا حسي عصبي یعالئم یك سندروم شناخته شده که در برگیرنده ي صدمات شنوایي انتقالي و  -

 باشد؛

 بیش تر از پنج روز؛ سابقه ي تهویه مكانیكي -

 ؛گرم ۱500وزن تولد کم تر از  -
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قرار گرفتن در معرض درمانهایي که به شنوایي آسیب مي زنند)شامل جنتامایسین،  -

 (توبرامایسین، استرپتومایسین و کانامایسین

 در دقیقه ي پنجم( 0-6در دقیقه ي اول و یا  0-4ار پایین )درجه ي آپگ -

بدون  شنوایي را براي سنجش در نوزادان اولیه غربالگري بعضي از کودکان ممكن است امتحان

درحال پیشرفتي داشته اند یا عوامل خطر  عامل خطر اً مشخص شود کهبعدمشكل بگذرانند ولي 

 عوامل خطر بعدها اگربنابراین شیرخواران بزرگتر و کودکان نوپا نیز  .جدیدي برایشان ایجاد شود

 ,Kurtz)باید براي سرویس شنوایي شناسي ارجاع داده شوند ،مشخص شوند برایشانذیل 

Dowrick, Levy, & Batshaw; 1996) : 

 زبان، یا تاخیر تكامل احتمالي؛گفتار و ، تكلمنگراني والدین و مراقب کودك در مورد شنوائي،  -

 ؛به صداهاي محیطناهماهنگ پاسخ  -

 ؛تروما به سر بخصوص شكستگي جمجمه یا از دست دادن هوشیاري -

 ؛مقاوم و یا راجعه همراه با ترشحات يیااوتیت مد -

 ؛شیپور استاشعملكرد ل اختال -

هستند )مثل : اوریون   با کاهش شنوائي يهمراهمعروف به بیماري هاي عفوني کودکان که  -

 ك( خیا سر

، CMV)مثل: داروهاي اتوتوکسیك، هذکر شدعوامل خطر هر یك مداوم براي  پایش -

 .ونتیالسیون مداوم، سابقه خانوادگي کاهش شنوائي ارثي، مننژیت باکتریال(

 

وجود  کودکان با کاهش شنوائي، تنوع زیادي در توانایي هاي ارتباطي درکي و ارتباطي بیانيدر 

 دارد. 
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خیلي ضعیف تر از کودکاني  کودکاني که کاهش شدید شنوائي دارند مهارت زبانيدر بطور نمونه 

  است که کاهش شنوایي خفیف دارند.

 شنوائي مي پردازیم. اختالالتدر ادامه به تطببیقها و راهنمائي هاي آزمون براي کودکان با 

 ، تربیت کننده شنیداري، یاسمعك نوع سیستم تقویت کننده صدا ماننداگر کودك از هر  - ۱

 کند.بطور صحیح استفاده مي  را آندر طي آزمون مطمئن شوید  استفاده مي کند، کاشت حلزون

محرکات بینایي و شنوایي را که موجب  را به حداقل برسانید. محیطاضافه موجود در ي اهصدا - ۲

، پنكه ها و تهویه کننده هاي هوا، رادیو، 4حواس پرتي کودك مي شوند را محدود نمایید. دمنده ها

تلویزیون را در حد امكان خاموش نمایید. در صورت امكان از فرش، پرده، و سایر وسایل جذب 

 کننده صوتي استفاده کنید. 

سانتي  ۱۲0رو به روي کودك باشید و در فاصله حدود  ،برقراري ارتباط ي روشهايتمامدر  – 3

 رید. صورت شما باید با نور کافي، روشن و قابل دیدن باشد.پا( کودك قرار بگی 4متري)

پشت شما نباید منبع نوراني همچون یك پنجره  . هیچچراغ باید در جلوي شما آویزان شود - 4

 سایه ایجاد مي کند.تاللو و قرار گرفته باشد زیرا 

 به صورت واضح و عادي با سرعت متوازن و شمرده صحبت کنید.  – 5

 اجتناب کنید. حرکات دهاني بیش از حداز  - 6

 بیاني قابلیت فهم توانایيکودك در برقراري ارتباط وقت بگذارید؛  میزان توانائي سنجشبراي  -7

ارتباط کودکي که سخت  .ارتقاء مي یابدتشویق عمدتاً با کودك نظیر کنار هم گذاشتن لغات 

باشد،  اما بي میل  به برقراري ارتباطخجالت بكشد یا نسبت برقرار مي کند ممكن است در ابتدا 

 هارتهاي خوبي را از خود نشان بدهد.وقتي که ارتباط خوبي برقرار کرد ممكن است م

از ژستها و لبخندهاي نمایشي استفاده کنید، کودك را لمس کنید )چنانچه براي کودك قابل  - 8

 بدهید. نشان مثبت بازخورد و واکنشپذیرش باشد( و 

                                                 
4  Blowers 
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را با استفاده از حرکات کوچك مانند ضربه زدن یا تكان دادن وسایل، به انجام توجه کودك  -9

 .فعالیت و ارائه پاسخ معطوف نمایید

پشت شما کمي و یا شما آنها باید کنار  کنید،مي  زبان اشاره استفادهمترجم هاي  اگر از -۱0

ولي به طور کامل در معرض دید کودك باشند. همینطور که شما هر دستور کالمي را بر  بنشینند

 نماید. مي منتقل به کودك را ها مترجم با حرکات دست آنزبان مي آورید، 

را منتقل اطالعات مفهومي و راحت تر بیشتر  ، ذاتاًارتباط با حرکات دست سیستمبخاطر اینكه 

بخصوص براي کودکاني که در سن شكوفائي  تست  5روایيرد در مو یينگراني ها، مي نماید

ي زبان اشاره استفاده مي مترجم هااز وقتي که بنابراین  مي گردد. ایجاد ،قرار دارند زبان مفاهیم

 (1998)شود، باید در تفسیر تمامي نمرات بخصوص نمرات زباني و شناختي احتیاط به خرج داد. 

Hardy-Braz , Pollard, Braden, Brauer والدین و مراقبین کودك  ردند کهپیشنهاد ک

کمك کنند. اما والدین،  یا خیر نیاز خواهد بودمفسر در تصمیم گیري براي اینكه آیا مي توانند 

زیرا که شوند براي ارزیابي به خدمت گرفته مفسر  یك به عنوان یا معلم کودك نباید راقبین م

 اندازد.به خطر مي  را  اعتبار تستتفسیر عیني 

 

 كنترل حركتحركتی و اختالالت 

در کودکان متفاوت مي باشند. تعدادي از  حرکتيحرکتي و کنترل  اختالالتمحدودیتها و 

تحریكات  هببراي پاسخدهي، داشته باشند و  کلي عضالت راکودکان ممكن است کاهش تونیسیته 

با هر محرکي از کودکان دیگري ممكن است ،در مقابل نیاز داشته باشند؛سخت و شدید محیطي 

پاسخ در یك محیط آرام و متعادل داشته باشند و  متغیريیا تونیسیته عضالني  و 6جا بپرند

راهبردهایي که اثرات مثبتي را در رابطه با  يوالدین و مراقبین مي توانند نكات ارزشمند بدهند.

                                                 
5  Validity 
6 Startle 
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، ارائه رساندمي ین حالت خود هي را به بهتریزان کنترل حرکات و پاسخدبراي کودك دارد و م

 در خصوصمي توانند  گر(و یا کاردرمان یستفیزیوتراپ)مثل حرکتي  درمانگرانو یا  . والدیندهند

وضعیتي که باالترین توانایي کنترل حرکتي را براي کودك  نگهداشتن کودك در  مناسبترین

اجازه مي دهد که فعالیتهاي اشاره کردن، ایجاد مي کند و کودك را تشویق مي کند و به او 

 .صحبت کردن و یا دستكاري اشیاء را انجام دهد، پیشنهاداتي ارائه دهند

ها  استراتژي تطبیق ،حرکتي اختالالتدرکودك با  مناسب تكاملي به منظور اجراي یك ارزیابي

و روابط  ل مسئله، ح ،درك مفاهیم ،به حداقل برساند و در مقابل را مشكالت حرکتي اثراتباید "

صورت استفاده کند یا اینكه  ژست. ممكن است یك کودك از "اجتماعي را به حداکثر برساند

آنطوریكه  ،در دستكاري اشیاء و وسایلدر عین حال  ، وتالش کند جواب صحیح را نشان بدهد

مناسب  و طرز قرار گیري و نشستن او ممكن است موقعیت کودك مشخص شده ناتوان باشد.

تالش براي مثالً  ،دنقرار گیرباید مدنظر جایگزین  انواع پاسخهاي صحیح در این صورت  نباشد؛ 

حتي اگر مقصود بطور کامل  ،قصد و نیت آن را نشان بدهد که بوضوح ،دادن یك رفتارانجام 

 حاصل نشود.

ك، براي وضعیت مناسب قرارگیري کود ،شدید اختالالت جسمي حرکتيبراي اغلب کودکان با 

راحتي او، توجه به فعالیت، کنترل حرکات، تحمل جلسه آزمون، ایجاد ارتباط، و فراهم آوردن 

عالوه بر این، وضعیت قراردادن  موقعیت براي انواع پاسخ هاي صحیح جایگزین، ضروري مي باشد.

 بهبود بخشد.ن، ومزبراي مشارکت موثر در آرا  وانائي کودكمناسب ابزار آزمون، نیز مي تواند ت

براي مثال در کودکي که محدودیت حرکتي در بازو دارد و دستهایش را نمي تواند به سوي اشیاء 

در این حالت،  دراز کند، ممكن است الزم باشد که وسایل را خیلي نزدیك به او قرار دهیم.

با نوار  نابزار آزمونزدیكي بچه، ثابت کردن یك قسمت از بدن، یا ثابت کردن گذاشتن وسائل در 

Velcro  مي توانند از تطبیقهاي قابل قبول باشند. الستیكهاي مكندهیا  
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ممكن است این مولفه ها  .نیت قدرداني، و، یك پاسخ هوشیارانه عبارتند از: تشخیص مولفه هاي

سفت بدن نظیر  وضعیتتغییر در ها، ژست، بروز چهره شفاف و روشن شدن در کودك بصورت

و  کردن ، اخمزدن چشمها، لبخند حرکت دادنشود. دیده فعالیت  سطحبدن و یا تغییر در  کردن

به وسیله آنها پاسخ دهد و که کودك ممكن است  هستندیا شل و آرام شدن راههاي دیگري 

 آگاهي خود را از مولفه هاي شناختي نشان دهد. 

 را براي پاسخ دهي نشان دهد، يمشخص گزینهدست حرکت پا یا با گاهي اوقات کودك نمي تواند 

که مي تواند روش جایگزین مناسبي  بگردیددر این صورت دنبال یك گفتار و یا توجه چشمي 

کرده و به صورت روي سطح میز باز  مي توانید کتاب مشوق راآن کودك باشد.  پاسخدهي براي

اند و روي گزینه تخت جلوي کودك بگذارید تا بتواند دستش را به راحتي روي صفحه کتاب بلغز

 زمانیكهاین عمل یك مثال براي تطبیق مي باشد.  صحیح پاسخ بر روي صفحه کتاب متوقف شود.

پاسخ اشاره کند و کودك بله یا خیر بگوید )با حرکات اشاره، گزینه هاي یك فرد بزرگسال به 

  .اتفاق افتاده است اصالحتكان دادن سر، پاسخهاي کالمي( یك 

 (Zimmerman, Steiner & Poland, 2002.p.22). 

شنوائي و یا بینائي توضیح داده شدند مناسب  اختالالتبسیاري از تطبیقهائي که قبالً براي 

ي که ساعات اجراي آزمون درمي باشند. براي مثال: هم حرکتي  جسمي کودکان با ناتواني هاي

ممكن است براي کودکان با  کودك باالترین کارآمدي را دارد، یا کوتاه تر نمودن جلسات آزمون

براي به حداقل  متعددحرکتي الزم باشد. ممكن است استراحت و یا تنفس هاي  مشكالت جسمي

نیازمند  چون حتي اجراي فعالیت ها و سواالت تطبیق داده شده نیز رساندن خستگي الزم شود

 نده در محیطموضوعات کلي نگران کن وجود .تالش و مصرف انرژي باال از سوي کودك مي باشد

مي  و سطح فعالیت کلي در محیط ، سایه ها، وسایل حواس پرت کننور شدیدنظیر سر و صدا، 

 تحت تاثیر قرار دهد. راتواند مشارکت فعال کودك در فعالیت هاي ارزیابي 
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 دپیوست 
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   طرح و نقشه كار براي پلکانها

 

 

 ها تغییر داده نشود. ابعاد پله 

  متر   سانتي  5/۱از مواد محكم استفاده شود مانندچوب با ضخامت 

 محكم شده باشند.  تمام درزها با چسب و میخ 

  .سطح آن با الك الكل جال داده شود و چند برچسب جاي پا روي آن گذاشته شود 

  شوند تشكیل شده است.قسمت که از پشت به هم وصل مي ۲یك ست کامل پله از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي استاندارد پلهاندازه

  Cm4/۲5  

  Cm5/۱6 

  Cm9/60  

  Cm۲/76 

  Cm 
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   ي مربوط به هر مقیاس ابزارها 

 شناختی مقیاس

     تا زرد( 8تا آبي،  4تا قرمز، 4میله چوبي ) ۱6

      خرس

                         زنگوله

    مكعب حفره دار      

    مكعب بدون حفره

    (مربع، پنج تا  دایره)چهار تا ي مجموعه بلوکهاي آب

       قوطي در دار

      ماشین

      جعبه شفاف

        دار فنجان دسته

         عروسك

  پنج صفحه گرد)قرمز، زرد، آبي، سبز، سیاه(

      تكه هاي خوراکي

       درخشانالنگوي 

       دوختکارت 

 توپ بزرگ

 کارتهاي حافظه

 آینه

 پگ بورد
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 مداد

 کتاب تصاویر

 لیوان پالستیكي

 آبي()صورتي/تخته جورچین 

 ، سگ(قیفيپازل ها )توپ، بستني 

 جغجغه

 مربع، دایره، سه گوش( (مجموعه بلوکهاي قرمز 

 حلقه با ریسمان

 اردك )سه تا بزرگ، سه تا کوچك، یكي سنگین( 7مجموعه       

 بند کفش       

 توپ کوچك      

 قاشق ها       

   اسباب بازي فشاري صدا دار      

 مشوقکتاب        

 کتاب داستان       

 کورنومتر                      

 دستمال حوله اي       

 

     دركی ارتباطخرده آزمون 

   خرس

   ولهزنگ
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  مكعب حفره دار 

  مكعب بدون حفره 

  

   شانه

   فنجان دسته دار 

   عروسك 

   دستمال کاغذي

   تصاویرب اکت

   لیوان پالستیكي

   جغجغه

   اردك )سه تا بزرگ، سه تا کوچك، یكي سنگین( 7مجموعه  

   بند کفش

   توپ کوچك

   ها قاشق

   اسباب بازي فشاري صدا دار  

   مشوقکتاب 

   کتاب داستان

   مترکورنو

 

 بیانیارتباط خرده آزمون 

 عروسك

  

   تصاویرکتاب 
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   لیوان پالستیكي 

   ها قاشق

   مشوقکتاب 

   کتاب داستان

 

 حركات ظریفخرده آزمون 

  

   تا زرد(     8تا آبي،  4تا قرمز، 4میله چوبي ) ۱6

   ولهزنگ

   مكعب حفره دار

   مكعب بدون حفره

   دایره ، پنج تا مربع(مجموعه بلوکهاي آبي )چهار تا 

   قوطي در دار

   پارچه دکمه دار 

 لگو

 صفحه طرح هاي تقلیدي 

 فنجان دسته دار

  

   را ببینید( G)ضمیمه صفحه طرح هاي برشي 

   کیسه بند دار

   سكه کوچك 5

   تكه هاي خوراکي

   (3*5کارتهاي شاخص )
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   پگ بورد

   مداد

   تصاویرکتاب 

   جغجغه

   مداد شمعي قرمز

   حلقه با ریسمان

   قیچي بي خطر

   چندین برگ کاغذ سفید بي خط

   بند کفش

   قاشق ها

   توپ کوچك

   کرونومتر

 )در فرم ثبت(صفحه طرح هاي کپي 

 

  

 

 حركات درشت خرده آزمون

  

   ولهزنگ

   دستمال کاغذي

   توپ بزرگ

   جغجغه

   توپ کوچك
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   پلكان 

   نوار جا پا

   کرنومتر
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 وپیوست 
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به نمایش گذاشته  ویدیوئی در نوار كه پایه خرده آزمون ها سواالت

  شده است

 

 مقیاس شناختی

  به جغجغه عادت میكند: 4 سوال

 دهداشیا را از هم افتراق مي: 5سوال 

 کندثانیه به اشیا توجه مي 5به مدت  :8سوال 

 دهدترجیح بینایي نشان مي: ۱۱سوال 

 دهد )توپ(تصویر جدید را ترجیح مي: ۱5سوال 

  کندشي را بررسي مي: ۱6سوال 

 شودمجموعه سواالت تصویر آیینه: نزدیك مي: ۱9سوال 

  مداومت در دستیابي: ۲۱سوال 

  دهدآیینه: به طریق مثبت پاسخ ميمجموعه سواالت تصویر : ۲۲سوال 

  کوبدبا بازیگوشي، مي: ۲4سوال 

  گردددنبال شي افتاده مي: ۲5سوال 

  کشدبراي به دست آوردن شي، پارچه را مي: ۲8سوال 

  کشدبا تطابق، ریسمان را مي: ۲9سوال 

  آوردمجموعه سواالت زنگوله: عمداً زنگوله را به صدا در مي: 3۱سوال 

  کندمكعب را حفظ مي 3تا از  ۲مجموعه سواالت مكعب را برمي دارد: : 33وال س

  گرددبه دنبال اشیاي گم شده مي: 34سوال 

  مكعب 3مجموعه سواالت مكعب را برمي دارد: : 37سوال 
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  هاي خوراکي را برمي داردتكه: 4۲ سوال

 جعبه شفاف : جلو: 43سوال 

  شي را فشارمي دهد: 44سوال 

 کند )معكوس(اشیاي پنهان شده را پیدا مي: 45سوال 

 حفره ۲مجموعه سواالت پگ بورد: : 47سوال 

  هاي ارتباطي: با خودمجموعه سواالت بازي: 48سوال 

 یابد )جا به جایي مشهود(شي پنهان شده را مي: 50سوال 

 جعبه شفاف: طرفین: 5۲سوال 

  کندمي مجموعه سواالت تخته صورتي: کامل: 56سوال 

  کندبراي به دست آوردن شي از مداد استفاده مي: 57سوال 

   بلوك 4مجموعه تخته آبي: : 58سوال 

  تخته صورتي سروته: 60سوال 

 جورکردن پازل: )بستني قیفي(: 63سوال 

 دهد(تصاویر را جورمي کند )تطبیق مي: 64سوال 

  بازي وانمودي: 65سوال 

 کنداي را تقلید ميمرحلهیك عمل دو : 67سوال 

  رنگ را جورمي کند 3: 68سوال 

   بازي تخیلي: 69سوال 

 گروه بندي مفهومي: رنگ: 7۲سوال 

  نمایدها را مقایسه ميجرم: 74سوال 

   کنداندازه را جور مي: 75سوال 
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  دهدتصاویر را از هم افتراق مي: 76سوال 

 ساده طرح: 77سوال 

  )تناظر یك به یك(مي شمارد : 79سوال 

  کندتصویر ناکامل را شناسایي مي 3: 8۱سوال 

 جور کردن پازل )سگ(: 8۲سوال 

  حافظه فضایي: 84سوال 

  پایداري عدد: 86سوال 

  کندکارت را بند )یراق دوزي( مي: 87سوال 

  مفهوم بیشتر را درك نماید: 89سوال 

  کندطرح را کامل مي: 9۱سوال 

 

 دركیارتباط  خرده آزمون

  دهدهاي محیط واکنش نشان ميبه صدا: 5 سوال

  دهدبازي با اشیاء را ادامه مي: 8سوال 

  دهدخود واکنش نشان مي "نام"به : 9سوال 

  کندفعالیت خود را متوقف مي: ۱0سوال 

  کندهاي متداول، با دیگران همراهي ميدر بازي: ۱3سوال 

  کندکننده )متوقف کننده( را درك ميمعني کلمات نهي : ۱8سوال 

  کنداي پیروي مياز دستورات یك مرحله: ۲0سوال 

  دهدلباس را تشخیص مي 3: ۲۲سوال 

 کند )به او، به من، تو، کسره مالكیت+ ت، کسره مالكیت+ من(ضمایر را درك مي: 30سوال 
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  کندها را درك مياندازه: 3۱سوال 

  صحیح 4درك حروف اضافه:  مجموعه سواالت: 4۲سوال 

  کندمفهوم دسته بندي اشیاء را درك مي: 49سوال 

 

 بیانیآزمون ارتباط خرده 

  هاي حلقي نامشخص و مبهمصدا: ۱سوال 

 : لبخند اجتماعي۲سوال 

  هاي خیشومي )نازال( نامتمایزصدا: 4سوال 

 (gestureاستفاده از حرکات بیانگر ) :9سوال 

 کندشناسد و در آنها مشارکت ميبازي را ميقواعد : ۱۱سوال 

  استفاده از شبه کلمه: ۱4سوال 

  هدایت کردن توجه دیگران: ۱5سوال 

  آغاز کردن تعامل در بازي: ۱7سوال 

  دهدپاسخ مي "نه"یا  "بله )آره("به سواالت با گفتن کلمه : ۲4سوال 

  کنداي را ادا ميگفته چند کلمه: ۲9سوال 

  بردچهار رنگ را نام مي :4۱سوال 

 "کنداز افعال مستقبل یا آینده استفاده مي "مجموعه سواالت توضیح دادن تصاویر: : 48سوال 

 

 آزمون حركات ظریفخرده 

 کنند ) افقي(هاي کودك حلقه را دنبال ميچشم: 3سوال 

 کنند )عمودي(ها ي کودك حلقه را دنبال ميچشم: 4سوال 
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  داردرا نگه مي حلقه: 6سوال 

 کنند )دوراني(ها ي کودك حلقه را دنبال ميچشم: 7سوال 

 کندهاي کودك توپ در حال غلتیدن را دنبال ميچشم: 9سوال 

  چرخاندمچ دست را مي: ۱۱سوال 

  مجموعه سواالت مكعب: برداشتن با تمام دست: ۱5سوال 

  گرفتن شن کشيهاي خوراکي: مجموعه سواالت تكه: ۱7سوال 

  مجموعه سواالت مكعب: تقابل نسبي شست با سایر انگشتان: ۱8سوال 

  دهدحلقه را از یك دست خود به دست دیگرش مي: ۱9سوال 

  هاي خوراکي: برداشتن با تمام دستمجموعه سواالت تكه: ۲0سوال 

  مجموعه سواالت مكعب: برداشتن با نوك انگشت و شست: ۲۲سوال 

  هاي خوراکي: برداشتن بوسیله نوك انگشت و شستمجموعه سواالت تكه: ۲6سوال 

  مجموعه سواالت گرفتن: گرفتن با کف دست: ۲8سوال 

  کندانگشت اشاره باز شده خود را از بقیه انگشتان جدا مي: ۲9سوال 

  مكعب ۲مجموعه سواالت روي هم گذاشتن مكعب: : 3۱سوال 

 ثانیه( 60گذارد )را درشیشه مي تكه خوراکي ۱0: 33سوال 

  مجموعه سواالت گرفتن: مرحله ابتدایي؛ گرفتن با انگشتان: 34سوال 

  لگو: جدا کردن از هم: 36سوال 

 ؛ گرفتن با انگشتان )سه انگشتي(میانيمجموعه سواالت گرفتن: مرحله  :37سوال 

  کندمياز دستش براي نگهداشتن کاغذ در جاي خود استفاده : 39سوال 

  متصل کردن به هملگو: : 4۲سوال 

  سازدها قطار ميبا مكعب: 44سوال 
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  کندمكعب را نخ مي 3: 45سوال 

  کندحرکات دست را تقلید مي: 46سوال 

 مجموعه سواالت گرفتن: مرحله پیشرفته؛ گرفتن )دینامیك(: 48سوال 

  دهدبا لمس کردن؛ اشیاء را افتراق مي: 49سوال 

 : دیوار مي سازد50سوال 

 : پل مي سازد5۲سوال 

 : پله مي سازد58سوال 

  کنداشكال را ردیابي مي: 59سوال 

  کندعالمت جمع را ترسیم مي: 6۱سوال 

   کندشكل دایره را قیچي مي: 64سوال 

  کندشكل مربع را قیچي مي: 65سوال 

  کندشكل مربع را ترسیم مي: 66سوال 

 

 آزمون حركات درشتخرده 

   کندمجموعه سواالت کنترل سر در وضعیت قائم: سر را از روي شانه بلند مي: 3سوال 

 ثانیه 3 :مجموعه سواالت کنترل سر در وضعیت قائم: 4سوال 

 چرخاندسرش را به طرفین مي: 5سوال 

 کندسر را در وضعیت طاقباز کنترل مي :7سوال 

  کندوضعیت معلق رو به شكم کنترل ميسر را در : 8سوال 

  درجه 45مجموعه سواالت کنترل سر در وضعیت دمر: : ۱۲سوال 

  کشد تا بنشیندخودش را باال مي: ۲3سوال 
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  غلتداز پشت به روي شكم مي: ۲5سوال 

  داردنشیند و شیي را نگه ميبدون کمك مي: ۲7سوال 

 چرخاندميدر وضعیت نشسته تنه را : ۲8سوال 

  آیداز حالت نشسته به وضعیت چهار دست و پا مي: 3۲سوال 

  نمایدوزنش را روي پاها تحمل مي: 33سوال 

  دهدخود را باال کشیده و در وضعیت ایستاده قرار مي: 35سوال 

  کندحین ایستادن زانوان را خم و راست مي: 36سوال 

 رودميبا کمك به طرفین راه : 38سوال 

  نشیندبا کنترل، از حالت ایستاده مي: 39سوال 

 مجموعه سواالت بر خاستن: به تنهایي: 4۱سوال 

 مجموعه سواالت راه رفتن: به تنهایي: 4۲سوال 

 مجموعه سواالت راه رفتن: به تنهایي و هماهنگ: 43سوال 

  بدون کمك چمباتمه میز ند:  45سوال 

 بر خاستن: کاملمجموعه سواالت : 46سوال 

 روددو قدم به عقب راه مي: 48سوال 

 دودمتعادل و هماهنگ مي: 50سوال 

 مي زند لگد: به توپ 55سوال 

  ثانیه، به تنهایي ۲مجموعه سواالت حفظ تعادل روي پاي راست: : 60سوال 

  ثانیه، به تنهایي ۲مجموعه سواالت حفظ تعادل روي پاي چپ: : 6۱سوال 

  قدم 4رود: با نوك پا راه مي: 6۲سوال 

  کندهاي بدن را تقلید ميوضعیت: 65سوال 
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  کنددود، توقف ميدر حالیكه سریع مي: 66سوال 

 کندسانتیمتر را لي لي مي ۱50: 68سوال 
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  صفحه طرح هاي برشی 

 

خرده آزمون حرکات ظریف  65و  64شده و در عناوین توجه : طرح ها باید توسط آزمونگر کپي 

 استفاده گردد.
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 حپیوست 

 

 منحنی هاي رشدي
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  یشناخت طهیح یرشد منحنی 1 -حنمودار 
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 )ادامه( یشناخت طهیح یرشد منحنی 1 -حنمودار 
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 )ادامه( یشناخت طهیح یرشد منحنی  1 -ح نمودار
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