AQ-10
Autism Spectrum Quotient (AQ)
A quick referral guide for adults with suspected autism who do not have a learning disability.

Please tick one option per question only:
1

Definitely
Agree

Slightly
Agree

Slightly
Disagree

Definitely
Disagree

I often notice small sounds when others do
not

2

I usually concentrate more on the whole
picture, rather than the small details

3

I find it easy to do more than one thing at
once

4

If there is an interruption, I can switch back to
what I was doing very quickly

5

I find it easy to ‘read between the lines’ when
someone is talking to me

6

I know how to tell if someone listening to me is
getting bored

7

When I’m reading a story I find it difficult to
work out the characters’ intentions

8

I like to collect information about categories of
things (e.g. types of car, types of bird, types of
train, types of plant etc)

9

I find it easy to work out what someone is
thinking or feeling just by looking at their face

10

I find it difficult to work out people’s intentions

SCORING: Only 1 point can be scored for each question. Score 1 point for Definitely or Slightly
Agree on each of items 1, 7, 8, and 10. Score 1 point for Definitely or Slightly Disagree on
each of items 2, 3, 4, 5, 6, and 9. If the individual scores more than 6 out of 10, consider referring
them for a specialist diagnostic assessment.
This test is recommended in ‘Autism: recognition, referral, diagnosis and management of adults on
the autism spectrum’ (NICE clinical guideline CG142). www.nice.org.uk/CG142
Key reference: Allison C, Auyeung B, and Baron-Cohen S, (2012) Journal of the American Academy
of Child and Adolescent Psychiatry 51(2):202-12.
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أسئلة للكشف السرٌع عن طٌف التوحد
ترجمة بتصرف لخبٌر التربٌة الخاصة  /أ .بالل أحمد عودة
دلٌل سرٌع إلحالة البالغٌن( فً سن الرشد) الذٌن ٌشتبه بأن لدٌهم طٌف توحد والذٌن لٌس لدٌهم صعوبات تعلم.
ٌرجى وضع عالمة ( )/واحدة لكل سؤال من اآلتً :

موافق كلٌا
م

الفقرات

1
2

غالبا ٌالحظ األصوات الخافته(مبهمة) بٌنما ال ٌالحظها اآلخرون .
عادة ٌركز أكثر على الصورة الكاملة ،بدال من التفاصٌل الصغٌرة .

3
4

أجد أنه من السهل قٌام ه بأكثر من شًء واحد (مهمة) فً وقت واحد
إذا كان هناك انقطاع فً عمل ٌقوم به،فٌمكنه أن ٌعود مرة أخرى إلى
ما كان ٌفعله بشكل سرٌع جدا
أجد أنه من السهل أن "ٌقرأ ما بٌن السطور" عندما ٌتحدث شخص ما
معه (المقصود هنا فهم مغزى الكالم الضمنً غٌر المصرح به لفظا)

6
7

ٌستطٌع معرفة ما إذا كان شخص ما ٌستمع إلٌه بدأ ٌشعر بالملل.
عندما يقرأ قصة يجد صعوبة فً تقمص (لعب دور) شخصٌات
القصة.

8

ٌحب جمع المعلومات حول فئات محددة من األشٌاء (مثل أنواع
السٌارات ،وأنواع من الطٌور ،وأنواع من القطار ،وغٌرها من أنواع
النبات)

9

ٌجد أنه من السهل التعامل مع األشخاص وكٌف ٌفكرون وما هً
مشاعرهم أو إنفعاالتهم فقط من خالل النظر فً وجوههم

10

ٌجد صعوبة فً التعامل مع الناس حسب نواٌاهم
(الغٌر ظاهره)

5

التقدٌرات
غٌر
موافق قلٌال
موافق
كلٌا

غٌر
موافق
قلٌال

الدرجات وتفسٌرها :
***ٌعطى درجة واحده فقط لكل سؤال .
الدرجات :
** ٌعطى الطالب درجة واحده على تقدٌر موافق كلٌا أو موافق قلٌال إن إنطبقت علٌه فً البنود  1و  7و  8و
.10
** وٌعطى درجة واحدة على تقدٌر غٌر موافق كلٌا او غٌر موافق قلٌال إن إنطبقت علٌه فً البنود  2و  3و  4و
 5و  6و .9
*** فإن كان مجموع درجات الطالب أكثر من  6درجات من أصل 10درجات ٌ ،نصح بإحالته للتشخٌص الدقٌق
من مقبل المختص فً المجال .

