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LOtfen c_;:ocugunuzla ilgili bu sorulan yan1tlay1rnz. <;ocugunuzun nas1I davrand1gm1 daima 
akhrnzda bulundurunuz. Eger c_;:ocugunuzun bir davrani§I birkac_;: kez yapt1gm1 görOrseniz fakat 
kendisi bunu genelde yapm1yorsa, IOtfen cevabm1z hayir olsun. LOtfen her soru ic_;:in evet ya da 
hayir yarntm1 daire ic_;:ine alm 12. <;ok te§ekkOr ederiz. 

1. Eger odada herhangi bir §eyi i§aret ederseniz, c_;:ocugunuz ana bakar m1? (ÖRNEGiN eger
bir oyuncag1 veya bir hayvarn i§aret ederseniz, c_;:ocugunuz ana bakar m1?)

r  rEvet Hayir

2. Hic_;: c_;:ocugunuzun sag1r olabilecegini dO§OndOnOz mo?

r  rEvet Hayir

3. <;ocugunuz hayali veya mi§ gibi oyunlar oynar m1? (ÖRNEGiN, bo§ bir bardaktan su ic_;:er
gibi yapma, telefonla konu§urmu§ gibi yapma veya bir oyuncak bebegi veya hayvana
yemek veriyormu§ gibi yapma?)

r  rEvet Hayir

4. <;ocugunuz e§yalann Ozerine t1rmarnr m1? (ÖRNEGiN, mobilyalar, merdivenler, c_;:ocuk
parkmdaki aletler

r r
Evet Hay1r 

5. <;ocugunuz, gözlerinin yakmmda, parmaklan ile garip hareketler yapar m1? (ÖRNEGiN,
c_;:ocugunuz parmaklanrn gözlerinin yakmmda oynat1r m1?)

r r
Evet Hayir 

6. <;ocugunuz, bir §ey istedigi veya yard1m gerektigi zaman tek parmagi ile i§aret eder mi?
(ÖRNEGiN, yeti§emeyecegi bir yerde duran bir yiyecek veya oyuncaga i§aret etme)

r r
Evet Hay1r 

7. <;ocugunuz, ilginc_;: bir §eyi size göstermek ic_;:in tek parmagi ile i§aret eder mi? (ÖRNEGiN,
gökyOzOndeki bir uc_;:ag1 veya yoldaki bOyOk bir kamyonu i§aret etme. Bu, 6. Sorudaki, bir
§eyi iSTEMEK ic_;:in i§aret etmekten farkhd1r)

r r 
Evet Hay1r 

8. <;ocugunuz diger c_;:ocuklarla ilgilenir mi? (ÖRNEGiN, c_;:ocugunuz diger c_;:ocuklan izler mi,
onlara gOIOmser mi, onlarm yarnna gider mi?)

r r
Evet Hay1r 



9. <;ocugunuz, yard1m istemek i9in degil, sadece sizinle payla9mak i9in, size bir 9eyleri
getirip gösterir veya size dogru bir 9eyleri tutar m1? (ÖRNEGiN, size bir 9i9egi, bir
oyuncak kamyonu veya bir oyuncak hayvan1 gösterme)

r  rEvet Hayir

10. <;ocugunuz ismiyle 9ag1rd1g1rnzda size yarnt verir mi? (ÖRNEGiN, ismiyle 9ag1rdIgmIzda
size bakar mI, konu9ur veya g1g1ldarm1, veya ismiyle 9ag1rdIgIn1z zaman yapt1g1 9eyi
b1rak1r m1?)

r  rEvet Hayir

11. <;ocugunuza gulumsediginiz zaman, o da size gulumser mi?

r r
Evet Hay1r 

12. <;ocugunuz gunluk seslerden rahats1z olur mu? (ÖRNEGiN, 9ocugunuz elektrikli supurge
veya yuksek sesle muzik oldugu zaman aglar veya 9IglIk atar mI?)

r r
Evet Hayir 

13. <;ocugunuz yuruyor mu?

r r
Evet Hayir 

14. <;ocugunuz, onunla konu9tugunuzda, onunla oynarken veya onu giydirirken gözlerinize
r r

bakar m1? Evet Hay1r
15. <;ocugunuz yapt1gm1z 9eyi taklit etmeye 9all9ir m1? (ÖRNEGiN, bay bay yapma, alk19

yapma, veya siz komik sesler 9Ikard1gm1zda taklit etme)

r r
Evet HayIr 

16. Eger bir 9eye bakmak i9in ba9mI2I 9evirirseniz, 9ocugunuz neye bakt1gm121 görmek i9in
etrafa bakar mI?

r  rEvet Hay1r

17. <;ocugunuz, sizin ana bakman12I saglamaya 9all9ir m1? (ÖRNEGiN, 9ocugunuz aferin
almak i9in size bakar mI, veya "bak", "beni izle" der mi?)

r  rEvet Hay1r

18. <;ocugunuz, ana bir 9ey yapmasmI söylediginizde sizi anlar m1? (ÖRNEGiN, eger i9aret
etmezseniz, 9ocugunuz "kitabI sandalyenin Ozerine koy", "bana battaniyeyi getir"
anlayabilir mi?

r Evet r Hayir 



19. Eger yeni bir :;ey olursa, 9ocugunuz bu konuda ne hissettiginizi anlamak i9in yOzOnOze
bakar m1? (ÖRNEGiN, eger farkll veya komik bir ses duyarsa veya yeni bir oyuncak
görOrse, yOzOnOze bakar m1?)

r r
Evet Hayir 

20. <;ocugunuz hareketli aktivitelerden ho:;larnr m1? (ÖRNEGiN, sallanmak veya dizinizde
hoplat1lmak)

r rEvet Hayir 
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