
  تکاملی  مشکالت(  red flagsعالئم هشدار دهنده )

 ( red flagsعالئم هشدار دهنده ) سن 

 به صداهای بلند پاسخ نمی دهد .1 ماهگی 2

 اجسام متحرک را با نگاه دنبال نمی کند .2

 به اشخاص لبخند نمی زند .3

 دستش را به دهان نمی برد .4

 نمی تواند سرش را باال بیاوردوقتی روی شکم خوابیده و او را از زمین بلند می کنیم  .5

 مکیدن و/یا بلع او ضعیف است )یا مشکل بلع دارد(  .6

 اشیای در حال حرکت را با نگاه دنبال نمی کند .1 ماهگی 4

 به افراد لبخند نمی زند .2

 نمی تواند سرش را ثابت نگه دارد .3

 نمی تواند بغبغو کند یا صداهای دیگری با دهانش تولید کند .4

 برد اشیا را به دهان نمی .5

وقتی او را بحالت ایستاده روی یک سطح سفت قرار دهیم،  نمی تواند با پاهایش به سمت پایین فشار وارد  .6

 کند )تحمل وزن(

 نمی تواند یک یا هر دو چشمش را در همه جهات حرکت دهد .7

 تالش نمی کند که دستش را به اشیا یی که در دسترش قرار دارنند برساند  .1 ماهگی6

 خود نمی کند توجهی به  مراقب .2

 به صداهای اطرافش واکنش نشان نمی دهد  .3

 اشیا را به دهان نمی برد .4

 از خودش صدا درنمی آورد )آ، اه، اوه( .5

 به هیچ طرف غلت نمی زند  .6

   نمی خندد یا جیغ نمی کشد .7

 عضالتش بنظر سفت خیلی می رسد .8

 ای(عضالتش بنظر خیلی شل است)مثل یک عروسک پارچه .9

گرفتن از زیر بغل، کودک را در حالت ایستاده نگاه داریم، نمی تواند وزن خود را روی پاهایش وقتی با  .1 ماهگی 9

 بیندازد.

 نمی تواند با کمک بنشیند. .2

 ("دادا"، "بابا"، "ماما"( نمی کند)درآوردن صداهایی مانند babblingغان و غون یا هجاگویی ) .3

 در هیچ نوع بازی از جمله بازی تعاملی شرکت نمی کند. .4

 با شنیدن اسم خودش، پاسخی نمی دهد. .5

 بنظ نمی رسد افراد آشنا را از غریبه ها تشخیص دهد .6

 به طرفی که شما اشاره می کنید نگاه نمی کند. .7

 اشیا را دست به دست نمی کند. .8

 



 نمی تواند چهاردست و پا برود .1 سالگی 1

 نمی تواند با کمک بایستد .2

 برای پیدا کردن اشیایی که می بیند شما آن ها را پنهان می کنید تالش نمی کند  .3

 کلمه منفرد مثل ماما یا بابا را نمی گوید  .4

 بای بای یا سرسری کردن را یاد نمی گیرد  .5

 به اشیا اشاره نمی کند  .6

 مهارت هایی را که قبال کسب کرده از دست می دهد .7

دیگران، به آن اشیا اشاره نمی کند.) با اشاره کردن به سمت اشیا ، آن ها را به  برای نشان دادن اشیا به  .1 ماهگی 18

 دیگران نشان نمی دهد(.

 نمی تواند راه برود .2

 موارد کاربرد اشیای آشنا را نمی داند .3

 نمی تواند کارهای دیگران را تقلید کند .4

 کلمات جدید را یاد نمی گیرد .5

 کلمه را بگوید 6نمی تواند حداقل  .6

 اقب او را ترک می کند و یا پیش او برمی گردد، توجه نمی کند و یا اهمیت نمی دهدوقتی مر .7

 مهارت هایی را که قبال به دست آورده بود را از دست می دهد .8

 کلمه ای استفاده نمی کند )مثال :  شیر می خورم( 2از عبارت های  .1 سالگی 2

 نمی داند کاربرد اشیای معمولی مثل مسواک، تلفن یا قاشق و چنگال را .2

 نمی تواند کارها یا کلمات را تقلید کند .3

 قادر به انجام دستورات ساده نیست  .4

 درست راه نمی رود )استوار یا مستقل( .5

 مهارت هایی راکه قبال کسب کرده از دست می دهد کارها یا کلمات را تقلید نمی کند .6

 زیاد زمین می خورد یا نمی تواند از پله استفاده کند .1 سالگی 3

 آبریزش  دهان دارد یا گفتارش خیلی نامفهوم است .2

یا جورچین ساده، دسته های چرخشی مثل  peg boardنمی تواند با اسباب بازی های ساده مانند  .3

 فرمان بازی کند 

 نمی تواند جمله بگوید  .4

 نمی تواند از دستورات ساده پیروی کند .5

 بازی تخیلی نمی کند یا آن ها را باور می کند .6

 با سایر کودکان یا اسبا بازی بازی کند نمی خواهد  .7

 تماس چشمی برقرار نمی کند  .8

 مهارت هایی را  که قبال کسب کرده از دست می دهد .9

 نمی تواند درجا بپرد .1 سالگی 4

 در کپی کردن دایره مشکل دارد .2

 به بازی های تعاملی و یا وانمود کردنی)نقش بازی کردنی( عالقه ای نشان نمی دهد .3



 نادیده می گیرد و یا به افرادی غیر از اعضای خانواده ، پاسخ نمی دهد. سایر کودکان را .4

 در مقابل لباس پوشیدن، خوابیدن و یا دستشویی رفتن مقاومت می کند .5

 نمی تواند یک داستان مورد عالقه اش را بازگویی کند .6

 مرحله ای پیروی کند 3نمی تواند از دستورات  .7

 رک نمی کندرا د "متفاوت"و  "همان/ مشابه"مفهوم  .8

 از ضمایر من و تو درست استفاده نمی کند .9

 گفتار واضحی ندارد .10

 مهارت هایی را که قبال به دست آورده بود را از دست می دهد .11

 نمی تواند طیف وسیعی از عواطف را نشان دهد   .1 سالگی 5

رفتارهای افراطی از خود نشان می دهد مثل حالت های غیرمعمول  ترس، خجالت، افسردگی یا رفتار  .2

 تهاجمی  

 معموال گوشه گیر و غیرفعال است   .3

 دقیقه روی یک موضوع تمرکز کند 5براحتی حواسش پرت می شود و نمی تواند بیش از  .4

 به مردم پاسخ نمی دهد یا پاسخ سرسری می دهد. .5

 گوید چه چیز واقعی  و چه چیز باورکردنی استنمی تواند ب .6

 قادر به انجام بسیاری از بازی ها و فعالیت ها نیست .7

 نمی تواند نام و نام خانوادگی خود را بگوید  .8

 نمی تواند افعال جمع یا گذشته را درست بکار ببرد .9

 نمی تواند راجع به فعالیت های روزانه یا تجاربش صحبت کند .10

 نمی تواند نقاشی بکشد .11

 نمی تواند بدون کمک دندانش را مسواک کند، دست و صورتش را بشوید و خشک کند و یا لباس بپوشد .12

 مهارت هایی که قبال کسب کرده را  از دست می دهد .13

 
 


