
)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
أمثلة عیل السلوكیات ال�ت

التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي

هتمامات والنشاطات السلوك واالإ

تحدیّات عادیّة مصاحبة
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شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 

ی المشاركة، ولکنهم ل یعرفون كیف	 
ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
قد یالقون صعوبات �ن

یمکنهم أن یقیموا التصال بطریقة شاّذة	 

ی 
قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە 	 

ە  أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین

نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ

©
 O

sl
o 

U
ni

ve
rs

ity
 H

os
pi

ta
l/

R
eg

io
na

l R
es

ou
rc

e 
C

en
tr

e 
fo

r A
ut

is
m

, A
D

H
D

, T
ou

re
tt

e’
s 

Sy
nd

ro
m

e 
an

d 
N

ar
co

le
ps

y.

)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
أمثلة عیل السلوكیات ال�ت

التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي

هتمامات والنشاطات السلوك واالإ

تحدیّات عادیّة مصاحبة

©
O

slo
 U

ni
ve

rs
ite

ts
sy

ke
hu

s /
 R

eg
io

na
l k

om
pe

ta
ns

et
je

ne
st

e 
fo

r a
ut

ism
e,

 A
DH

D,
 To

ur
et

te
s s

yn
dr

om
 o

g 
na

rk
ol

ep
si.

شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 

ی المشاركة، ولکنهم ل یعرفون كیف	 
ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
قد یالقون صعوبات �ن

یمکنهم أن یقیموا التصال بطریقة شاّذة	 

ی 
قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە 	 

ە  أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین

نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ

)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
أمثلة عیل السلوكیات ال�ت

التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي

هتمامات والنشاطات السلوك واالإ

تحدیّات عادیّة مصاحبة

©
O

slo
 U

ni
ve

rs
ite

ts
sy

ke
hu

s /
 R

eg
io

na
l k

om
pe

ta
ns

et
je

ne
st

e 
fo

r a
ut

ism
e,

 A
DH

D,
 To

ur
et

te
s s

yn
dr

om
 o

g 
na

rk
ol

ep
si.

شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 

ی المشاركة، ولکنهم ل یعرفون كیف	 
ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
قد یالقون صعوبات �ن

یمکنهم أن یقیموا التصال بطریقة شاّذة	 

ی 
قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە 	 

ە  أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین

نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ

)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
أمثلة عیل السلوكیات ال�ت

التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي

هتمامات والنشاطات السلوك واالإ

تحدیّات عادیّة مصاحبة

©
O

slo
 U

ni
ve

rs
ite

ts
sy

ke
hu

s /
 R

eg
io

na
l k

om
pe

ta
ns

et
je

ne
st

e 
fo

r a
ut

ism
e,

 A
DH

D,
 To

ur
et

te
s s

yn
dr

om
 o

g 
na

rk
ol

ep
si.

شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 

ی المشاركة، ولکنهم ل یعرفون كیف	 
ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
قد یالقون صعوبات �ن

یمکنهم أن یقیموا التصال بطریقة شاّذة	 

ی 
قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە 	 

ە  أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین

نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ

)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
أمثلة عیل السلوكیات ال�ت

التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي

هتمامات والنشاطات السلوك واالإ

تحدیّات عادیّة مصاحبة
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شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 
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ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
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قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 
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ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 
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قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
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رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 
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صعوبات �ف
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یتم خلط الطعام معاً
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عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
ە 	  قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین

نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ

)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
أمثلة عیل السلوكیات ال�ت

التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي

هتمامات والنشاطات السلوك واالإ

تحدیّات عادیّة مصاحبة
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شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 

ی المشاركة، ولکنهم ل یعرفون كیف	 
ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
قد یالقون صعوبات �ن

یمکنهم أن یقیموا التصال بطریقة شاّذة	 

ی 
قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە 	 

ە  أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین

نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ



)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
أمثلة عیل السلوكیات ال�ت

التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي

هتمامات والنشاطات السلوك واالإ

تحدیّات عادیّة مصاحبة
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شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 

ی المشاركة، ولکنهم ل یعرفون كیف	 
ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
قد یالقون صعوبات �ن

یمکنهم أن یقیموا التصال بطریقة شاّذة	 

ی 
قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە 	 

ە  أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین

نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ

)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
أمثلة عیل السلوكیات ال�ت

التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي

هتمامات والنشاطات السلوك واالإ

تحدیّات عادیّة مصاحبة
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شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 

ی المشاركة، ولکنهم ل یعرفون كیف	 
ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
قد یالقون صعوبات �ن

یمکنهم أن یقیموا التصال بطریقة شاّذة	 

ی 
قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە 	 

ە  أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین

نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ

)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
أمثلة عیل السلوكیات ال�ت

التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي

هتمامات والنشاطات السلوك واالإ

تحدیّات عادیّة مصاحبة
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شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 

ی المشاركة، ولکنهم ل یعرفون كیف	 
ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
قد یالقون صعوبات �ن

یمکنهم أن یقیموا التصال بطریقة شاّذة	 

ی 
قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە 	 

ە  أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین
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قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە 	 

ە  أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین

نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ
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شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن
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قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 
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قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 

ی المشاركة، ولکنهم ل یعرفون كیف	 
ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
قد یالقون صعوبات �ن

یمکنهم أن یقیموا التصال بطریقة شاّذة	 

ی 
قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە 	 

ە  أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین

نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ

)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
أمثلة عیل السلوكیات ال�ت

التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي

هتمامات والنشاطات السلوك واالإ

تحدیّات عادیّة مصاحبة
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ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
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عالمهم الخاص بهم. 
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قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
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نتباه ومتالزمة توریت ومرض الخدار قليمي للتوّحد واضطراب فرط الحركة و تشتت االإ مركز الکفاءة االإ

)ASF( ؟autismespekterforstyrrelse ن المجالت الأساسیة أدناە ما هو اضطراب طيف التوّحد اضطراب طیف التوّحد هو مجموعة من الإضطرابات النمائیة العصبیة. تب�ی

.)ASF( ی قد تظهر عیل الأشخاص الذین یعانون من اضطراب طیف التوّحد
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شارات  ی »قراءة«/تفس�ی االإ
یجدون صعوبة �ف

االجتماعية أو المواقف
ة	  ی فهم لغة الجسد ومالمح الوجە والن�ب

یالقون صعوبة �ن

ی المواقف 	 
قد یحتاجون إیل المساعدة لفهم ما هو مالئم �ن

المختلفة

یحتاجون للمساعدة من أجل التفاعل مع االآخرین
قد یفّضلون الوحدة	 

ی المشاركة، ولکنهم ل یعرفون كیف	 
ربَّما تکون لدیهم الرغبة �ن

ی إقامة العالقات والمحافظة عیل دیمومتها	 
قد یالقون صعوبات �ن

یمکنهم أن یقیموا التصال بطریقة شاّذة	 

ی 
قد یبدو عليهم أنَّهم �ف
عالمهم الخاص بهم. 

بإمکانهم أن یتجّنبوا التصال 	 
اث لە بشکل  ک�ت البرصي أو الإ

محدود.

قد ل یستجیبون لمناداة 	 
اسمائهم. 

یحتاجون إیل المساعدة للتواصل
ی سنٍّ متأخرة أو یکون نطقهم محدوداً	 

ربما یبدأون الکالم �ن

قد یکون فهمهم للکلمات فهماً حرفیاً	 

قد یمتلکون معرفة بعدٍد كب�ی من المفردات، ولکنهم یجدون 	 
ی استخدام اللغة اجتماعیاً

صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع و/أو تغي�ی 
الموضوع صعباً عليهم

ی بدء محادثة أو إدامتها أو إنهائها	 
قد یجدون صعوبة �ن

ربَّما یکون البقاء ضمن الموضوع صعباً علیهم	 

رة ولغة غ�ی عادیة حرکات متکرِّ
یتحدثون بصوٍت فیە صدی )یکّررون الکلمات والجمل(	 

کلمات جدیدة/لغة ذاتیة التحساس	 

یمکنهم أن یلّوحوا بالیدین أو یدوروا حول أنفسهم أو یتأرجحوا	 

سلوك متکّرر
یمکنهم أن یکّرروا نفس الفعل المرّة تلو الأخری، مثل وضع 	 

الأشیاء عیل نسٍق واحد أو رٶیة نفس الفیلم. 

هتمام محدود مجال االإ
قد یبدون اهتماماً شدیداً بموضوٍع ما )القطار، عیل سبیل المثال(	 

قد یبدون اهتماماً غ�ی عادي )إصبع الصمغ، مثالً(	 

قد یکون لهم أو یبدون اهتماماً عالیاً بشکل غ�ی عادي بموضوٍع ما یفکرون فیە 	 
و/أو یتحدثون عنە کل الوقت

ف یفّضلون النظام والروت�ی
قد یکرهون المفاجئات ویظهرون رّدة فعٍل قویة تجاە 	 

ة عیل حٍد سواء ة والکب�ی ات الصغ�ی ّ التغ�ی

ء جدید 	  ی
قد یحتاجون إیل الدعم لتجربة �ش

حساسّية قليلة أو مفرطة
ە 	  قد یکون لدیهم رّد فعٍل غ�ی عادي عیل ما یرونە أو یشمونە أو یلمسونە أو یتذوقونە أو غ�ی

قد یکون رّد فعلهم عیل الألم غ�ی عادي	 

ة النشاطات  ی ضبط وت�ی
صعوبات �ف

نشاط مفرط	 

خمول	 

ی ضبط المشاعر
صعوبات �ف

مشاکل الطعام
قد یتفاعلون مع قوام و لون 	 

الطعام

قد یظهرون رّد فعل عندما 	 
یتم خلط الطعام معاً

مشاکل النوم
ة 	  قد یستیقظون من النوم عدَّ

مرَّات خالل اللیل

قد یکونون أقّل حاجًة للنوم من 	 
الآخرین
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