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 الفوري رجاعاالست -الذاكرة 
كتبها أو نطقها  عبارةلكل ( 1)سجل نقطة ". عندما انتهي، انطق أو اكتب كل ما تتذكرهو . لك قصة قصيرة، استمع بحرص سأروي: "س
  .(سواء كاملة أو جزء منها) تحته خط مما
 واالعتناء عرضل، ا  شخصأثنان و اربعون  فيها حيث شارك. حديقة األورمانفي  زهور الربيعالسنوي ل معرضالالماضي، ُعقد  األحديوم 
السبعة عشر ب باألخص اً مبهورًا وفخور بأنه كان  للمراسلين المحليين - وزارة الزراعةمن  – طارق وجدى/ وقد صرح السيد. نباتاتبال

 . حضروا للمشاركة ، الذينطفالً 
 

 الدرجة 
1- 01 

\ 
ا هذه  تستخدم أيض 

الحق ا الدرجة 
لحساب نسبة القدرة 

 .ظعلى الحف
 التهجي –اللغة 
 الدرجة .نصية إذا كان الشخص يستخدم تقنية مساعدة، اطلب منه غلق أي وسيلة تنبؤ". ، الكلمات التاليةا  أو كتابي ا  تهجى، إما شفهي:  "س
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 .................. فتح -2 .....................ظرف  -1
 ......................شريك  -4 .................... معمار -3
 ............. مصابيح -6 ................. يتقصى -5
 .....................سجل ي -8 .................ل وصي -7
 ............. اوركسترا -11 ..................شماعة  -9
 ................ مهرجان -12 ............ كمبيوتر -11

 (س)حرف  -الطالقة 
تبدأ بهذا الحرف، ما عدا أسماء أشخاص أو أماكن قدر ما تستطيع من الكلمات التي  قولوعليك كتابة أو  أبجديا   لي عليك حرفا  سأم: "س
 ".أرقامأو 
 (".س)ن، والحرف هو اأمامك دقيقت: " الكتابةفي حالة  -
 (".س)أمامك دقيقة، والحرف هو : "تحدثلافي حالة  -
 
 
 .قراءة هذه الكلمات بصوت عال  / يجب على الشخص نسخ :التاليةالخطوة * 
 ."جاهز؟ ابدأ. انسخ هذه الكلمات بأسرع ما يمكن، سأحسب لك الوقت: "الكتابةفي حالة  -
. سأحسب لك الوقت. قراءتهم تستطيع كقبل أن تقوم بذلك، تأكد أن. هذه الكلمات بأسرع ما يمكن مسموعاقرأ بصوت : "ةالقراءفي حالة  -

 ".   جاهز؟ ابدأ

عدد الكلمات 
 = الصحيحة 

 
 
 
 

الوقت 
المستغرق 

القراءة / للنسخ
 مسموعبصوت 

 = 
 
 
 
 
 

 الدرجة 

 جدول تحويل مؤشر الطالقة اللفظية إلى درجات 
 حساب مؤشر الطالقة اللفظية

 : في حالة النطق
عدد الثواني الالزمة لقراءة الكلمات بصوت  -ثانية  61= )مؤشر الطالقة اللفظية

 عدد الكلمات الصحيحة(/ عال  
 

 :الكتابةفي حالة 

 منطوق
 مؤشر الطالقة اللفظية

 مكتوب
 الدرجة مؤشر الطالقة اللفظية

≥ 2،76 ≥ 6،63 1 

 2 6،62> إلى  5،39 2،75 >إلى  2،25

 4 5،38> إلى 4،15 2،24> إلى  1،73 

 6 4،14> إلى  2،91 1،72> إلى 1،22

 

 



عدد (/ عدد الثواني الالزمة لنسخ الكلمات -ثانية  121= )مؤشر الطالقة اللفظية
 الكلمات الصحيحة

 

 03-1 8  2،91>إلى  1،68  1،21> إلى 1،71 
 11 1،67 > إلى  1،44 1،71 > إلى  1،199 

 <1،198  <1،43 12 

 المدى العكسي لألرقام - مهام تنفيذية
 ".سأملي عليك بعض األرقام ثم ستكررها ولكن بترتيب عكسي": س

ك أن تتوقف إذا أخطأ ينبغي علي. ، ماذا ستقول؟"9 1 7"فلنجرب، إذا قلت ". 2 3 4"، ينبغي عليك أن تقول "4 3 2"مثال؛ إذا قلت لك 
 . الصحيحة للمحاوالت اإلجمالي عددال سجل. نتيمتتالي محاولتينالشخص في 
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  الدرجة  محاولةال الدرجة  محاولةال 
 1 2 6  2 5 8   
 3 9 3 5  4 4 1 6   
 5 7 2 8 4  6 9 5 7 3   
 7 6 9 4 2 1  8 8 3 2 5 6   
 9 8 1 3 5 7 9  11 3 6 2 7 3 4   
 11 1 6 9 3 5 8 6  12 2 3 6 8 4 9 2   
  

 التناوب – مهام تنفيذية
عليك تناوب األرقام والحروف بالترتيب، ". ت وهكذا-3ب و-2أ، ثم -1ينبغي عليك تناوب األرقام والحروف، على سبيل المثال؛ : "س

 .دون تخطي رقم أو حرف، حتى أطلب منك أن تتوقف
  .... ت 3ب، 2أ، 1: فلنبدأ مع ا

 الدرجة
1-03 

 

  الدرجة  االختبار الدرجة  االختبار الدرجة  االختبار الدرجة  االختبار 
   خ7 4  ح6 3  ج5 2  ث4 1 
   ز11 8  ر11 7  ذ9 6  د8  5 
   ض15 12  ص14 11  ش13 11  س12 9 

 
 (ك)حرف  -الطالقة 

تبدأ بهذا الحرف، ما عدا أسماء قدر ما تستطيع من الكلمات التي  ولسأملي عليك حرف ا من الحروف األبجدية وعليك كتابة أو ق: "س
 ".أرقامأشخاص أو أماكن أو 

 .حروف ةخمسأو أقل من حروف، ليس أكثر  ةخمسهذه المرة، يجب أن تكون الكلمة مكونة من 
 (".ك)أمامك دقيقتين، والحرف هو : "الكتابةفي حالة  -
 (".ك)أمامك دقيقة، والحرف هو : "تحدثالفي حالة  -
 
 
 .قراءة هذه الكلمات بصوت عال  / يجب على الشخص نسخ: الخطوة التالية* 
 ."جاهز؟ ابدأ. انسخ هذه الكلمات بأسرع ما يمكن، سأحسب لك الوقت: "الكتابةفي حالة  -

عدد الكلمات 
 = الصحيحة 

 
 
 
 

الوقت 
المستغرق 

 

 

 

 

 



. سأحسب لك الوقت. قبل أن تقوم بذلك، تأكد أنه يمكنك قراءتهم. هذه الكلمات بأسرع ما يمكن مسموعاقرأ بصوت : "راءةالقفي حالة  -
 ". جاهز؟ ابدأ

 راءةالق/ للنسخ
 مسموعبصوت 
= 
 
 
 
 

 الدرجة
1-03 

 

 جدول تحويل مؤشر الطالقة اللفظية إلى درجات 
 حساب مؤشر الطالقة اللفظية

 : في حالة النطق
عدد الثواني الالزمة لقراءة الكلمات  -ثانية  61= )مؤشر الطالقة اللفظية

 عدد الكلمات الصحيحة(/ بصوت عال  
 

 :الكتابةفي حالة 
عدد الثواني الالزمة لنسخ  -ثانية  121= )مؤشر الطالقة اللفظية

 عدد الكلمات الصحيحة(/ الكلمات
 

 منطوق
 مؤشر الطالقة اللفظية

 مكتوب
 الدرجة مؤشر الطالقة اللفظية

≥ 4،26 ≥ 22،13 1 

> إلى 17،81 4،25> إلى  3،46
22،12 2 

> إلى 13،57 3،45> إلى 2،66
17،81 4 

 6 13،56> إلى 9،39 2،65> إلى  1،86
 8 9،38> إلى  5،17 1،85> إلى 1،16
 11 5،16> إلى  1،96 1،15> إلى  1،26

 <1،25  <1،95 12 
 عد النقاط - ةالمكاني ةريابصاال مهاراتال
 ".كم عدد النقاط الموجودة في كل صندوق، بدون اإلشارة إليهم:  س

 
 
 

 الدرجة
1-4 

 
 

  

  
 عد المكعبات - ةالمكاني ةريابصاال مهاراتال

 

 



 كم عدد المكعبات الموجودة في كل شكل، بما في ذلك المكعبات الموجودة ولكن ال يمكنك رؤيتها؟: س

 
 
 
 

 الدرجة
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 مكان الرقم –المكانية  اإلبصارية المهارات
 "مكان النقطة؟ أي رقم يتوافق مع: " قل له

 

 

1 – 4 
 عالمة

 

 



 إكمال الجملة  –التنفيذي 
أسرع ب انطق أو اكتب كلمة تكمل العبارةبعناية شديدة، وفور انتهائي من الكالم، برجاء استمع لهذه العبارات " قل له  -

 . وال تضع درجات.(". السرير... كانت متعبة للغاية، لدرجة ذهبت مباشرة إلى : )على سبيل المثال. ما يمكن
 .....قام باالتصال بالمطعم؛ ليحجز  -1
 .......ت ذات الصباح، كانت الشمسظعندما استيق -2
 .العبارة سياقفي هذة المرة ال تتناسب مع  كلمات استخدماآلن، سأطلب منك تكرار ذلك مرة أخرى، ولكن " قل له  -
في حالة لم يجب .(". برتقالة... يده بـ حمداجرح : ) على سبيل المثال. العبارةال تمت بصلة للكلمة الفعلية التي تكمل و 

 .ثانية، تخطي السؤال واذهب إلى السؤال الذي يليه 21المريض خالل 
 ........طرق ساعي البريد  -1
 .........احضر معه الشمسية؛ الستخدامها في حالة  -2
 .........وزبدة  خبزالقطعة على وضعت سالي  -3
 .شعره......  ذهب إلى محل الحالقة ليقوم بـ -4
 ....... قامت بالغوص في  -5
 ........للمطعم ليتناولوا ذهبوا جميع ا  -6

 1، و(أي ذات معنى مثيل أو مضاد)اعطه درجتين عن كل كلمة مختلفة، ودرجة عن الكلمات ذات الصلة بالسياق 
 . درجة لنفس الكلمات

 1 – 12 
 عالمة

 

 
 أ جزء –اإلدراك اإلجتماعي 

، أكثر صورة أعجبتكعليك اختيار . من الصور، تقع كل واحدة منهم في أحد زوايا المربع ا  سأريك اآلن عدد: " قل له
 .قم بوضع دائرة حول اختيار المشارك." برجاء اإلجابة بأقصى سرعة ممكنة. من خالل اإلشارة عليها أو نطق اسمها

 



 
 ب ءجز  –اإلدراك اإلجتماعي 

 صورة أكثر اختيار عليك. المربع زوايا أحد في منهم واحدة كل تقع الصور، من عدد ا على اآلن سأطلعك: " له قل
 قم." ممكنة سرعة بأقصى اإلجابة برجاء. أو قم باإلشاره إليها ،هأكثر صورة أعجبت الوج قم بنطق اسم. هالوج تأعجب
خطأ ناتج عن | عالمة واحدة = اإلجابة الخاطئة| عالمتين = اإلجابة الصحيحة .المشارك اختيار حول دائرة بوضع

 صفر=  اختيار ما فضله هو

1 – 12 
 عالمة

 



 
 المتأخر االستدعاء –الذاكرة 

د يتحدب قممن خالله هو ودرجة االستدعاء الفوري، و (. أعلى الصفحة)متأخر احصل على أداء االستدعاء ال: خطوات تقييم االحتفاظ بالمعلومات
 .ثم قم بتحويل النسبة الناتجة إلى درجات، من خالل اتباع التعليمات في الجدول أدناه. النسبة المئوية للمعلومات التي تم االحتفاظ بها

 صفر= درجةتكون الصفر، =متأخرالستدعاء اال ان كانت نتيجة
 جدول تحويل النسبة المئؤية الناتجة إلى درجات بها االحتفاظ تم التي إلى نسبة المعلوماتحساب نسبة االستدعاء المتأخر 

 تم التي المعلومات= %  111×  (االستدعاء المتأخر)
 بها االحتفاظ

 
النسبة المئؤية 

 الدرجة الناتجة
النسبة المئؤية 

 الدرجة الناتجة

1- 11% 1 51- 61% 6 
11-21% 2 61-71% 7 
21-31% 3 71-81% 8 
31-41% 4 81-91% 9  

 (درجة االستدعاء الفوري)

(..........) 
 التي المعلومات= ........ %  111× 
 بها االحتفاظ تم

(...........) 



ضع له ." اخبرني بأكبر كم من المعلومات ال زلت تتذكرها. لك قصة قصيرةعند بدء المقابلة، قرأت " : له قل -
 (.  سواء كلها أو جزء منها)نقطة واحدة عن كل معلومة يتذكرها من المعلومات التي تحتها خط فيما يلي 

شخصا ، أثنان و اربعون  فيها حيث شارك. حديقة األورمانفي  زهور الربيعالسنوي ل معرضالالماضي، ُعقد  األحديوم 
 اً مبهورًا وفخور بأنه كان  للمراسلين المحليين - وزارة الزراعةمن  – طارق وجدى/ وقد صرح السيد. لعرض واالعتناء بالنباتات

 . حضروا للمشاركة ، الذينالسبعة عشر طفالً ب باألخص
 

 االستدعاء المتأخر
= 

 عالمة
(1- 11) 

 
 

 المتأخر دراكاإل –الذاكرة 
ذا لم يستطع. درجات 4ه المعلومات،  تخطي هذا القسم واعط كافة المشارك باستدعاء قام إذا األسئلة  له ، وجهوا 

 "اآلتية
 "."خطأ"أو " صح"جب بـ أاألسئلة،  ضعب لكأسأس. بإمكانك تذكر أي شئ من تلك القصة هللنرى : "قل له  -

م استخد. ل يتذكره في القسم الحاليعن كل سؤا، وضع له نقطة واحدة "خطأ"أو " صح"ة حول إجاباته ر ضع دائ
 .الجدول أدناه لحساب الدرجات

 عالمة
(1- 4) 

 
 

 الماضي؟ سبتيوم الحدثت فعالية كانت القصة تدور حول هل 
 ؟المعرض السنوي لزهور الربيعهل كانت تلك الفعالية 

 ؟ ورمانحديقة االهل ُعقدت في 
 ؟ قاموا بالرقص والغناءهل 

 طارق؟/ في تلك الرواية السيد هل اسم الرجل
 ؟محمود/ هل كان لقبه السيد

 هل كان من المجلس المحلي؟
ا باألطفال الذين حضروا؟   هل كان مبهور ا خصيص 

 

 صح
 صح
 صح
 صح
 صح
 صح
 صح
 صح

 خطأ
 خطأ
 خطأ
 خطأ
 خطأ
 خطأ
 خطأ
 خطأ

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 التعرف على جدول درجات اإلدراك 
 الدرجة عدد اإلجابات الصحيحة

1 -4 1 
5 1 
6 2 
7 3 

 8 4 
 جاتر دال

التهجي/ اإلدراك /  األسماء اللغة   /28 

 24/  (ت)الطالقة اللفظية حرف /  (س)الطالقة اللفظية حرف  اللفظية الطالقة



 48/  اإلدراك اإلجتماعي /التناوب ، إكمال الجملة /  المدى العكسي لألرقام التنفيذ
 011/  : ضموريال جانبيال تصلبخاص بال 
   

 24/  اإلدراك المتأخر/ درجة االستدعاء المتأخر / الفوري االستدعاء الذاكرة
 12/  الرقممكان / عد المربعات/ النقاط دع المكانية اإلبصارية المهارات

 23/   : ضموريال جانبيال تصلبغير خاص بال 
   
    /023السلوكي المعرفي للتحليل أدنبرة اختبارإجمالي درجات  

 
  



 السلوكي المعرفي للتحليل أدنبرة اختبار
 (3102)النسخة اإلنجليزية 

 مقابلة الجليس  –االختبار السلوكي 
من الممكن ، ، وليس مرة واحدةعدة مرات تكون األعراض قد تكررتيجب أن . التالي ذكرهايرجى طرح أسئلة على الجليسة حول السلوكيات  -

، "نعم"في حالة كانت اإلجابة ". ال أعلم"أو " ال"أو " نعم"ضع عالمة حول . حركيةأعراض  قد حدثت قبل ظهور أي هذه االعراض أن تكون
 (.عالمات 11بحد أقصى ) "نعم"عالمة واحدة عن كل إجابة بـ  واعط. اء اإلفادة بوصف خطي مختصربرج

 قئغير ال/السلوك الفاضح أ
لخسلوك  1  .إجتماعي غير الئق وا 

 سلوك غير الئق مع غرباء     
 سلوك إجرامي    

 ال أعلم ال نعم

 .سلوك ال يتسم باألدب أو اللياقة أو إلخ 2
 اآلخرين غلظة أو تعليقات جنسية، أو نكات أو أراء قد تكون مهينة    
 إلشارات اإلجتماعيةالستجابة لقدرة على اعدم ال    

 ال أعلم ال نعم

 .ة أو إلخلفات متهورة أو متسرعة أو غير مسؤو تصر  3
 أو شراء أو بيع ممتلكات بدون االهتمام بالعواقب لمقامرة ميل مستجد ل   
 ئتمانيةت شخصية دقيقة، كأرقام البطاقة اإلاإلفصاح عن بيانا    

 ال أعلم ال نعم

 الجمود والالمبااله ب
 مثل أو فقد الشغف دافعهتمام أو الاإل فقدان 4

 و فقدان التلقائية أالسلبية     
 االحتياج للدفع للبدء او االستمرار في األنشطة الروتينية    
 

 ال أعلم ال نعم

  أو التعاطف لشفقةفقدان ا ج
 تراجع االستجابة الحتياجات ومشاعر اآلخرين 5

أو  س أمثلة معينة تعكس عدم فهمينبغي أن يتم تقييم تلك النقطة إيجابي ا على أسا
 :االكتراث لمشاعر اآلخرين، مثل

 تعليقات جارحة      
 عدم االهتمام بآالم ومعاناة اآلخرين     

 ال أعلم ال نعم

بالتواصل االجتماعي أو التقارب في المشاركات االجتماعية بشكل عام،  تراجع االهتمام 6
 :مثل
 البرود    
 ضعف التواصل البصري    

 ال أعلم ال نعم

 أو النمطية أو الطقوس أو السلوك القهري المواظبة د



 :حركات بسيطة متكررة، مثل 7
  تكرار الكلمات، حكة البشرة أو جذب المالبس،  النقر والتصفيق    
 

 ال أعلم ال نعم

:مثل، قهرية أو نمطية سلوكيات 8  
التجميع و التخزين ،و التحققهاجس النظافة   

 

 ال أعلم ال نعم

 تفضيالت الطعام اختالل أو  زيادة النهم ه
:مثل ،تفضيالت الطعام المتغيرة 9  

األنظمة الغذائية اتباع     
(خصيص ا الحلويات) ستهالك  النشوياتالرغبة الشديدة في ا     

 ال أعلم ال نعم

:األكل بشراهة أو فرط النهم، مثل 11  
واالستمرار في األكل على الرغم من الشبعالنهم      
غير قابلة لألكل عن طريق الفم استهالك و استكشاف األشياء     

 

 ال أعلم ال نعم

 الدرجة
 01/ اإلجمالي

 عراضاأل
 :فئات اآلتيةبرجاء وضع عالمة على المربع، في حالة ظهرت على األقل عالمة واحدة في كل من ال -
  قئال غير/السلوك الفاضح -أ

  الجمود والالمباالة -ب
  شفقةالتعاطف وال فقدان -ج
   القهري السلوك أو الطقوس أو النمطية -د

  الطعام  زيادة النهم أو اختالل تفضيالت -ه
  الكشف عن أعراض ذهانية مصاحبة للتصلب الجانبى الضمورى

 برجاء ،"نعم" اإلجابة كانت حالة في". أعلم ال" أو" ال" أو" نعم" حول عالمة ضع. برجاء سؤال الجليسة عن ظهور أي من العالمات اآلتية -
 (.عالمات 3 أقصى بحد) "نعم"بـ  إجابة كل عن واحدة عالمة واعط. مختصر كتابي بوصف اإلفادة

 ال أعلم ال نعم معتقدات أو سلوكيات غريبة أو شاذة أو كالهما لديه 1
 ال أعلم ال نعم .كليهماشعر بوجود شخص ما ليس متواجد أو يرى أو يسمع أشياء ليست موجودة، أو ي 2
 ال أعلم ال نعم .أو كالهما متشكك أو يشعر باالضطهاد بشكل واضح 3

 الدرجة
 3/ اإلجمالي



 بداية ظهور تلك األعراض ومدتها
 .برجاء وضع عالمة على الصندوق أو إكماله للداللة على اإلجابة -
 ال نعم عن سلوكيات المريض السابقة؟ ا  شكل تلك األعراض تغير هل ت -1

  :إذا كانت اإلجابة نعم، هل طرأت تلك التغييرات
 ال نعم قبل بدء المرض؟  -أ
 ال نعم في نفس وقت ظهور العالمات األخرى؟ -ب
 ال نعم عقب بدء المرض؟ -ج
 ال نعم قائمة؟ هل ما زالت تلك األعراض -3
  استمرارها؟إذا كانت اإلجابة ال، ما مدة  -2

 (جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة)


