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سَاالت پرسشٌاهه

ردیف

در َىگام ضريرت (مثال ضمه يادگيري يك فعاليت ي يا بازي) از
1

2
3
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ديگران تقليذ ومي كىذ.

بلی

خیر

بلي

خير

تقليذ ومي كىذ

تقليذ مي كىذ

بذين دليل حالت َاي حاكي از ترس ي يا يحشت شذيذ را از خًد
وشان مي دَذ.
براي بذست آيردن اشياء مًرد وياز خًد بٍ جاي كالم از حالت ي
يضعيت بذن خًد استفادٌ مي كىذ
صذا َايي با ته زير (مثال صذاي اي ي ي ي ي ي) ي صذا َاي
مشابٍ براي براوگيخته خًد ايجاد مي كىذ
در زماوي كٍ مًرد تشًيق قرار مي گيرد ،ديگران سعي در سرگرم

5

كردن ي يا شاد كردوش داروذ ،شاد ويست ي بٍ وقطٍ اي خيرٌ مي
شًد
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در زمان حضًر ديگران از خًد ياكىشي وشان ومي دَذ.
از ارتباط چشمي امتىاع مي يرزد ي زماوي كٍ فرد ديگري بٍ اي وگاٌ
مي كىذ ،بٍ جاي ديگري وگاٌ مي كىذ.
كلمٍ "مه" را بطًر وامىاسبي مًرد استفادٌ قرار مي دَذ (براي
اشارٌ بٍ خًد از كلمٍ "مه" استفادٌ ومي كىذ)
دستُا ي اوگشتاوش را در كىار بذن خًد ييا جلً چشماوش حركت
مي دَذ.
اشياء مختلف را مي بًيذ (مثال اسباب بازي ،دست خًد ي يا مًي
سر ديگران)

بلي

خير

ياكىش وشان ومي دَذ

ياكىش وشان مي دَذ

