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  Детски тест за синдром на Аспергер (ДТСА) 
 

 

Име на детето: ……………………………..  Възраст: …………  Пол:    Мъжки /  Женски 

 

Кое поред дете в семейството: …………… Родено близнак или едно дете: ……………. 

 

Родител/Настойник: ………………………………………………………………………….. 

 

Професия на родителя: ………………………………………………………………………. 

 

На каква възраст родителят (-ите) e  завършил редовно образование: 

……………………… 

 

Адрес: …………………………………………………………………………………………. 

             …………………………………………………………………………………………. 

 

Телефон: ……………………………………… Училище: ………………………………….. 

 

Моля прочетете внимателно следните въпроси и обградете с кръгче подходящия 

отговор. Всички отговори са поверителни.  

 

1. Детето включва ли се лесно в игри с други деца?  Да  Не 

 

2. Детето идва ли при Вас спонтанно, напр., за непринуден 

     разговор?        Да  Не 

 

3. На 2 год. детето говореше ли?     Да  Не 

 

4. Детето обича ли да спортува?     Да  Не 

 

5. За детето има ли значение дали връстниците му 

     го приемат добре в групата/класа?    Да  Не 

 

6. Детето забелязва ли необичайни подробности/детайли,       

      които другите пропускат?     Да  Не 

 

7. Детето проявява ли склонност да приема нещата  

      буквално?        Да  Не 

 

8. Когато беше на 3 год. детето прекарваше ли много 

      време да играе въображаеми роли (напр., да играе 

      супер-герой или да говори от името на любимите  

      си плюшени играчки)?      Да  Не 



 

9. Детето обича ли да прави едно и също нещо много  

      пъти, по един и същи начин?     Да  Не 

 

10. Детето общува ли лесно с други деца?   Да  Не 

 

11. Детето умее ли да води двустранен разговор?  Да  Не 

 

12. Детето чете ли добре за възрастта си?    Да  Не 

 

13. Има ли детето като цяло същите интереси         

       като тези на връстниците си ?     Да  Не 
 

14. Има ли детето определен интерес, който да му отнема  

      толкова  много време, че да не се занимава с други неща? Да  Не 
 

15. Има ли детето истински приятели, а не просто познати? Да  Не 
 

16. Детето идва ли често да Ви покаже неща, които 

        много го интересуват ?     Да  Не 
 

17. Детето обича ли да се шегува?     Да  Не 
 

18. Детето има ли трудности да разбира правилата 

        за учтиво поведение?      Да  Не 
 

19. Има ли детето необикновено силна памет  

        за подробности?      Да  Не 
 

20. Звучи ли гласът на детето необикновено (напр., като на 

        възрастен, приглушено или монотонно)?   Да  Не 
 

21. Имат ли хората значение за детето?    Да  Не 
 

22. Детето може ли да се облича само?    Да  Не 
 

23. Умее ли детето да изчаква реда си (без да прекъсва)   

      в разговор?       Да  Не 
 

24. Детето проявява ли въображение при игра с други  

        деца, напр. игра в която всеки има роля?   Да  Не 
 

25. Детето прави ли/казва ли често неща, които са нетактични 

        или неподходящи в присъствието на други хора?  Да  Не 
 

26. Детето може ли да брои до 50, без да изпуска числа ? Да  Не 
 

27. Детето прави ли нормален контакт с очи (например, 

        със събеседник)?      Да  Не 
 

28. Детето прави ли неестествени и повтарящи се движения? Да  Не 
 



29. Поведението на детето спрямо други хора 

        едностранчиво ли е и винаги според 

        определени от него условия?     Да  Не 
 

30. Детето казва ли понякога ”ти” или ”той/тя”, 

        когато има предвид ”аз”?     Да  Не 
 

31. Предпочита ли детето измислени игри (напр. 

        разиграване на сцени и разказване на истории)  

        пред числа и изброяване на факти?    Да  Не 
 

32. Случва ли се понякога детето да губи събеседника си  

        поради това, че не обяснява това, за което говори?  Да  Не 
 

33. Детето може ли да кара колело (дори и  

        с помощни колела)?      Да  Не 
 

34. Детето опитва ли се да си налага установен ред/правила        

        или да налага такива и на други хора, така че това  

        да поражда проблеми?      Да  Не 
 

35. Детето интересува ли се как го възприема останалата  

        част от групата/класа?      Да  Не  
 

36. Детето прехвърля ли често разговора на любимата си  

         тема, без да се интересува за какво иска да говори  

         другият човек?       Да  Не 
 

37. Детето използва ли странни или особени изрази?  Да  Не 
 

Раздел за специални нужди 
Моля попълнете ако е необходимо 
 

38. Изразявали ли са някога учители/здравни работници 

         загриженост за развитието на детето?   Да  Не 
 

Ако отговорът е Да, моля уточнете ………………………………………………. 
 

39. Детето получавало ли е някога някоя от следните диагнози: 
 

Забавено езиково развитие      Да  Не 
 

Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)  Да  Не 
 

Проблеми със слуха или зрението     Да  Не 
 

Аутизъм, вкл. и Синдромът на Аспергер    Да  Не 

 

Физически затруднения      Да  Не    

  


