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Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED) 
Parent Version – (To be filled out by parent) 

 

 ختبار االضطرابات المتعلقة بالقلق عند األوالدمقٌاس ال
 

( للوالدٌن)
 

________________: رقم الملف____________________         : اسم الولد  
 

___________________: التارٌخ  
 

صحٌحة  "، أو "غٌر صحٌحة أو بالكاد صحٌحة" اقرا كل جملة و قرر اذا كانت . أدناه الئحة عبارات تصف كٌفٌة شعور الناس: االرشادات

صف ي والذي لجوابك و  فً الفراع المالئم ×لكل جملة ضع عالمة . عن ولدك "صحٌحة، صحٌحة غالبا" أو " ما أو صحٌحة أحٌانا" نوعا

. حاول ان تجاوب على كل البنود بأنسب طرٌقة، حتى لو أن بعض الجمل ال تعنً ولدك" رجاء. األشهر الثالث الماضٌة خالل ولدك  

2 
صحٌح، صحٌح 

 "غالبا

1 
ما " نوعا صحٌح 

 "أو صحٌح أحٌانا

0 
أو بالكاد   غٌر صحٌح

صحٌح 

 
 

 .التنّفس هبالخوف، ٌصعب علًولدي شعر يعندما  .1   
كون فً يي الرأس عندما بأالم فولدي صاب ي .2   

 .المدرسة
عرفهم يشخاص ال أتواجد مع ولدي أن ي حبيال  .3   

 ".جٌدا
 .المنزل خارج بالخوف اذا نام ولديشعر ي .4   
 .نوٌحبه اآلخر ال ولدي من أن ٌقلق .5   
و كأنه سٌغمى شعر يبالخوف،  ولديشعر يا معند .6   

 .علٌه
 .متوتر ولدي .7   
 .أذهبحٌثما  نًتبعي ولدي .8   
 ."ابدو متوتري ٌقول لً الناس ان ولدي .9   
 ".عرفهم جٌدايبالتوتر برفقة أشخاص ال  ولديشعر ي .10   
كون فً يبأالم فً المعدة عندما  ولدي صابي .11   

 .المدرسة
فقد ي ٌشعر و كأنهبالخوف،  ولديشعر يعندما .12   

 .هصواب
 .لوحده من النوم  ولدي ٌقلق .13   
 .األوالد اآلخرٌنأقل جدارة من  كونهمن  ولديقلق ي.14   
شعر بأن األشٌاء غٌر يبالخوف،  ولديشعر يعندما . 15   
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 .حقٌقٌة
بمكروه  هكوابٌس من اصابة والديال تنتاب ولدي.16   
. من الذهاب الى المدرسة ولدي ٌقلق. 17   
.  بسرعة هقلب ، ٌخفق بالخوف ولدي شعريعندما . 18   
ولدي  رتجفي. 19   
. لمكروه ٌتعّرض أن كوابٌس تنتاب ولدي. 20   
.  تتعرقل أموره من أنٌقلق ولدي . 21   
  ."عندما ٌشعر ولدي بالخوف، ٌتعّرق كثٌرا.22   
. ولدي قلق. 23   
". بدون سبب اطالقا ٌشعر ولدي بالخوف الشدٌد. 24   
. ٌخاف ولدي من أن ٌبقى لوحده فً المنزل. 25   
ٌصعب على ولدي التحدث مع أشخاص ال ٌعرفهم . 26   

" جٌدا
. عندما ٌشعر ولدي بالخوف، ٌشعر و كأنه ٌختنق. 27   
". ٌقلق كثٌرا ولديٌقول لً الناس ان . 28   
. عن عائلته" ال ٌحب ولدي أن ٌكون بعٌدا. 29   
. قلق أو هلع ٌخاف ولدي من أن تصٌبه نوبات. 30   
. لوالدٌهمن أن ٌحصل مكروه  ٌقلق ولدي . 31   
ولدي بالخجل مع األشخاص الذٌن ال ٌعرفهم ٌشعر . 32   

  ". جٌدا
ولدي مّما سٌحصل فً المستقبل ٌقلق . 33   
ٌّأ.34    .  عندما ٌخاف ولدي  ٌشعر بأنه سوف ٌتق
.  بشكل جٌد باألشٌاء أن ال ٌقومٌقلق ولدي من . 35   
لى المدرسة ٌخاف ولدي من الذهاب ا.36   
. تقلق ولدي أمورقد حصلت. 37   
. عندما ٌشعر ولدي بالخوف، ٌشعر بالدوار. 38   
ٌشعر ولدي بالتوتر عندما ٌكون برفقة األوالد أو . 39   

": مثال) الكبار اآلخرٌن و علٌه القٌام بشًء بٌنما ٌراقبونه
(  اللّعب، القٌام بالرٌاضةالتكلّم، القراءة بصوت عالً، 

ذهب الى حفالت أو أي ير عندما بالتوتّ ولدي شعر ي. 40   
". عرفهم جٌدايأشخاص ال  همكان ٌتواجد فً

.  خجول ولدي. 41   
 


