
 )م ٢٠١٢ ( مقیاس مهارات اللعب لدى أطفال األوتیزم

  محمد كمال ابوالفتوح أحمد عمر/ د 
  ًدائما  ًأحیانا  ًنادرا  البند  م

   Symbolic Play Skillsمهارات اللعب الرمزي : د األول البع
        .یبدي اهتمام باأللعاب التي تتوفر أمامه   ١
        .یستخدم األلعاب بشكل صحیح وفق األغراض التي أعدت لها  ٢
        .یستخدم األشیاء بشكل مغایر لهدفها كاستعمال علبة الكبریت كسیارة  ٣
        . بلعبة أو دمیة معینة یبدي أفكار جدیدة بخصوص اللعب  ٤
        .قادر على  االنخراط في اللعب لفترة زمنیة طویلة   ٥
        .یستطیع اللعب باللعبة أو الدمیة بأكثر من طریقة   ٦
        .قادر على إبداء تعلیق على األلعاب بشكل جید   ٧
        .یستطیع تخیل وجود آخرین من حوله یشاركونه موقف لعب   ٨
        .ل بعض الدمى أو األلعاب غیر الموجودة قادر على تخی  ٩
        .بإمكانه  اللعب بلعبتین مختلفتین في نفس الوقت بشكل متكامل   ١٠

  Basic Play Skillsمهارات اللعب األساسیة      : البعد الثاني 
        .ینتبه  إلى األشخاص الذین یتحدثون أمامه  ١
        .دمى واأللعاب ینتبه إلى صوت الموسیقى الصادر من بعض ال  ٢
        .یستطیع مسك األلعاب والدمى المختلفة وحملها بیده   ٣
        .قادر على التحكم في مسك األقالم أو األدوات الرفیعة بیده  ٤
        .یستطیع تشغیل األلعاب التي یتطلب تشغیلها الضغط على مقتاح معین   ٥
         .قادر على اللعب بالدمي واأللعاب المختلفة بشكل صحیح  ٦
        .یستطیع ذكر أسماء األلعاب والدمى التي یستخدمها بشكل سلیم   ٧
        .إخفاء األلعاب في أماكن مختلفة واإلتیان بها مرة أخرىیستطیع   ٨
       .قادر على متابعة سیر اللعبة وتحركها في أي اتجاه   ٩
       .قادر على فتح وغلق اللعبة وما تحویه من أبواب أو فتحات   ١٠
       .باستطاعته حفظ األلعاب في الدوالب وأخذها مره أخرى   ١١
       .قادر على نقل األلعاب من مكان إلى آخر   ١٢
       .یستطیع الجلوس بمفرده لمدة خمس دقائق   ١٣
       .قادر على تقلید اإلیماءات والحركات الصادرة من اآلخرین من حوله   ١٤
       .أللعاب المتحركةیستطیع تقلید الحركة الصادرة من بعض ا  ١٥

  Skills for Playing aloneمهارات اللعب الفردي: البعد الثالث 
       .یستطیع مراقبة اللعبة أثناء تشغیلها وتحركها لمدة خمس دقائق   ١
       یستطیع وضع األلعاب والدمى بعضها بجوار بعض بترتیب معین  ٢
       .یستخدم المكعبات في بناء هیاكل ومجسمات   ٣
       . یستطیع نقل الماء من كأس أو وعاء إلى كأس أو وعاء آخر  ٤
       .یستطیع تعبئة المكعبات في صندوقها بعد االنتهاء من العب بها   ٥
       .یستطیع اللعب بالخرز أو ألبلي بشكل سلیم   ٦
       .قادر على استخدام المقص في قص األوراق المختلفة   ٧
       .سلیم یستطیع لصق الصور بشكل   ٨
       . أشكال من ألعاب البازل بشكل صحیح ٦ أو ٥  أو ٤یستطیع إكمال    ٩



       .قادر على مسك األقالم والتلوین بها أو الشخبطة على الورق   ١٠
       .یستطیع رسم خطوط ودوائر على األوراق   ١١
       .یستطیع حل بعض األلغاز البسیطة المتعلقة بلعبة ما  ١٢
       . أشكال من ألعاب البازل بشكل صحیح ١٠ل أكثر من یستطیع إكما  ١٣
       .یستطیع التعرف على األلعاب المتشابهة طبقا للنوع أو اللون   ١٤
       .یستطیع وضع الصور المتاشبهة مع بعضها البعض   ١٥

  Skills for Playing with Othersمهارات اللعب مع اآلخرین      : البعد الرابع 
        . قدم ١٠ل الكرة مع طفل آخر یبعد عنه یستطیع تباد  ١
       . قدم واللحاق بها ١٠یستطیع رمي الكرة لالمام لمسافة   ٢
       .یستطیع ركل الكرة بقدمه واللحاق بها   ٣
       .یستطیع رمي الكرة بیده إلى أعلى كأنه یلعب كرة طائرة أو سلة   ٤
       .یستطیع ركوب دراجة بثالث عجالت   ٥
       .كوب االسكوتر یستطیع ر  ٦
       .یستطیع التزلق على األحذیة ذات العجالت المتحركة   ٧
       .یستطیع السباحة في حمامات السباحة   ٨
       .یستطیع التعاون مع أطفال آخرین في لعبة ما   ٩
       .یستطیع المناداة اآلخرین للعب معه   ١٠
       .الذین یشاركونه اللعبیستطیع تصمیم أشكال من الطین مع األطفال اآلخرین   ١١
       .یستطیع التظاهر بأنه شخص آخر كسبیدرمان  ١٢
       .یستطیع التظاهر بأنه أم أو والد لدمیة ما یقوم على رعایتها وتنظیفها   ١٣
       .یستطیع الرقص على مقطوعات موسیقیة مختلفة   ١٤
       .یستطیع الغناء أو إلقاء نشید بشكل جماعي مع أطفال آخرین   ١٥
       .یستطیع استخدام اإلشارات واإلیماءات مع األطفال اآلخرین   ١٦
       .یستطیع االنتظام في لعبة معینة مع طفل آخر  ١٧
       .یستطیع االشتراك مع طفل آخر في عرض تمثیلي بسیط   ١٨
       .یستمتع باللعب مع األطفال اآلخرین   ١٩
        . آخرین قادر على االندماج بنجاح في اللعب مع أطفال  ٢٠

 


