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CHAS-P 
Children Activity Scale 

(Rosenblum, 2006) 

 لألهل ُموّجهة ،األبناءحول أداء استمارة 
 

 الرجاء اإلجابة عن السؤال: .ةالحياة اليومي  في  ابنك/ابنتكداء أة هدف االستمارة هو معرفة كيفي  

جي د  ،دجي   ،اد جد  هل هو جي   ,ة الوالد من جيلهمقارن في الجدول التالي،واردة الات الي  لفع  في ا ،بشكل عام   أداء ابنك/ ابنتكيبدو لك/ لكي كيف  

ة  إذا ُوجَدت لديك معلومة الخانة المناسبة(. في )الرجاء وضع إشارة  ، كاف  بالتقريبكاف   بالتقريب، مكن  ، يُ في نظرك لها عالقة بالفعالي ة وهام 

 لى ورقة مرفقة.ع اتإضافة مالحظ

 
 ةالي  الفع  

 طريقة األداء

 دجي    دجي   د جًداجي  
 لتقريببا

كاف   كاف  
 بالتقريب

 أثناء القيام الحفاظ على التوازن 
ى الوقوف علمثل عة ) ات متنو  الي  فع  ب
 عقبات...(الي تخط   ،جل واحدةر  

     

      الوقوع ب أشياء، المشي دون االصطدام

      قفز(التخطي ، الضركالة )قدرات حركي  

 ،قتسل  ال) ساحة األلعابفي اللعب 
 (قالتزل   التأرجح،

     

في ة جديدة ) م مهارات حركي  تعل  
قة ف  ارمُ متتالية أو حركات  ،لحي زا

 ألغنية (

     

 ،) قذف وإمساك الكرة كرة العاب ال
 كرة قدم(

     

  ختلفة م أللعاب  واالستعداداالنتظام 
 بجانب طاولة

     

 ،)قوانين جماعي ة لعبة أثناءاالنتظام 
 قواعد...(

     

      ليجو..( ،ألعاب تركيب ) دوبلو

 ،طين ،)معجونةي ة إبداعات فعالي  
 (لصاقإ

     

      رسمال

      تلوينال

      أشكال نسخ  كتابة/ال

       بالمقص  قص  ال

 ض عمال المراحيستعند استعداد اال
 نغسل اليدي  /

     

فترة بشكل مستقل  وب رتداء المالبسا
 معطف..(ال ،حذاءالة معقولة )زمني  

     

ارالإغالق        جر 

      ير األزراررتز

من   االنتظام في الوقت وفي المكان،
 لتناول  الطعام أجل االستعداد 

     

      طعامتقطيع ال الطعام، استعمال أدوات

      يقع أن دون الصحنفي  الطعام  سكب 
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      ها/نفسه توسيخدون  تناول الطعام

      دون سكبه مسلي اتالفتح كيس 

بدأ   نهمعي   ةمهم  في ة االستمراري  
 هائوإنها تنفيذهافي  بدأت البنت/الولد

     

لى إنه معي  ة االنتقال بسهولة من فع الي  
 أخرى ةالي  فع  

     

 داخل الغراض المعرفه اين توضع ا
 ،جواريرال) ها/تهغرف  داخلالبيت و
 (غراضوجود األ أماكن

     

      لخروج من البيتل ستعدادً اال

 


