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Aşağıdaki sorular çocuğunuzun davranışları ve duygu durumu ile ilgilidir. Lütfen bunları eğer bir
sorun oluşturuyor yada yaşına göre normal değilse sorun olarak belirtin. Örneğin, davranışı hiçbir
sorun oluşturmuyorsa ‘Hiçbir zaman’ şıkkını işaretleyiniz.
HİÇBİR ZAMAN; 0
SİZİN ÇOCUĞUNUZ

NADİREN; 1

BAZEN; 2

ÇOĞU ZAMAN; 3

1. Saatlerce yada günlerce kendini aşırı mutlu hissettiği, aşırı esip gürlediği,
heyecanlandığı, kendini ‘dünyanın zirvesinde’ hissettiği dönemler olur mu?
2. Saatlerce yada günlerce kendini alıngan, huysuz, kızgın hissettiği dönemler
olur mu?
3. Kendi yaşıtlarına göre olağan dışı şekilde, kendinin her şeyi yapabileceğini
yada her şey olabileceğini (örneğin; lider, en iyi futbolcu, şarkıcı, zengin,
kral) düşünür mü?
4. Gerçek üstü yeteneklere veya olağan dışı güçlere sahip olduğuna inanıp,
onları uygulamaya kalktığında sorunlara neden olur mu?
5. Her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyup buna rağmen ertesi gün
kendini yorgun hissetmediği olur mu?
6. Çok enerjik olduğu dönemler olur mu?
7. Çok fazla yada çok yüksek sesle konuştuğu yada durmaksızın konuştuğu
dönemler olur mu?
8. Zihnini yavaşlatamayıp düşüncelerinin birbiriyle yarıştığı, konuşmalarının
düşüncelerine yetişemediği dönemler yaşar mı?
9. Konudan konuya atlayacak kadar çok hızlı konuştuğu olur mu?
10. Durmaksızın bir şeyler yaparak etrafta koşuşturur mu?
11. Bir konu üzerinde odaklanmakta sorun yaşar ve dikkati etrafta olanlara
kolayca kayar mı?
12. Her zamankinden daha fazla şeyler yapar mı yada alışılmadık derecede
üretken yada çok fazlaca yaratıcı mıdır?
13. Cinsel açıdan uygunsuz davrandığı (örneğin; küfürlü konuşur, teşhir eder,
vücudunun cinsel bölgeleri ile oynar, mastürbasyon yapar, internette cinsel
içerikli sitelere girer, cinsel içerikli oyunlar oynar, diğer kişileri cinsel
anlamda dokunur) olur mu?
14. Yabancıların yanına gidip uygunsuz bir şekilde konuşur yada sosyal olarak
her zamankinden daha fazla cana yakın mıdır?
15. Kendi için alışılmadık olan saçma yada riskli şeyler (örneğin; yüksekten
atlama, aşırı para harcama, eşyalarını başkalarına dağıtma) yapar mı?
16. Öfke patlamaları, uzun ve yoğun huysuzluk nöbetleri yaşar mı?
17. Alışılmışın dışında şakalar yada kelime oyunları yapar, kahkahalar atar yada
olağan dışı şekilde komik davranır mı?
18. Ruh halinde hızlı dalgalanmalar yaşar mı?
19. Herhangi şüpheci ve acayip düşünceleri var mıdır?
20. Başka kimsenin duyamadığı sesleri duyabilir mi?
21. Başka kimsenin göremediği şeyleri görür mü?
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