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 كما ورد في: املستقبلية املتوقعة/االستعادية الذاكرة استبيان 

في (. الذاكرة املستقبلية املتوقعة واالستعادية 2000) ، وإي إيهومايلور  ش،آر. إت، يلوجإس، . سالديال و سميث جي. 

  321-311، 8الذاكرة، الخرف: استبيان. النمو الطبيعي و  ضوء

أخطاء تتعلق بالذاكرة، يجب علينا معرفة أنواع األخطاء التي يرتكبها األشخاص لكي نفهم ملاذا يرتكب األشخاص 

خبرنا 
ُ
يحدث لك وذلك  كم مرة هذا النوع من األشياءوعدد مرات ارتكابها في الحياة اليومية العادية. نرغب منك أن ت

 من خالل وضع عالمة في الصندوق املالئم.

 ابتك لجميع األسئلة حتى وإن كانت تبدو غير مالئمة في موقفك.ُيرجى التأكد من إج

___________      الجنس: البيانات التالية عن نفسك                               السن:   ذكر ُيرجى 

 _________ 

 االبتدائي , املتوسط , الثانوي , الجامعي (  أخر __________املستوى التعلمي : ) 

 (  ال   /  نعم  )    دخول املستشفىإصابة في املخ أو الرأس نتج عنها هل عانيت من 

 إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر تفاصيل موجزة : ____________________________________

 

 بالدقة املمكنة.ُيرجى اإلجابة على جميع األسئلة 

كثير في  

من 

 األحيان

بعض في  غالًبا

 األحيان

 أبًدا نادًرا

هل قررت فعل ش يء في دقائق قليلة ومن ثم نسيت 

 فعله؟

     

      هل تفشل في التعرف على مكان زرته قبل ذلك؟ 

     املفترض أن تفعله هل تفشل في فعل شيًئا كان من 



على الرغم من كونه أمامك، مثل  بعد بضع دقائق

 ؟غاليةأقراص الدواء أو إطفاء ال تناول 

      هل نسيت شيئا قيل لك قبل بضع دقائق؟

هل تنس ى املواعيد في حالة إن لم يذكرك بها أحدهم 

تذكير مثل برامج أو يجري تذكيرك بها من خالل 

 التقويم أو املفكرة؟

     

برنامج ل في التعرف على الشخصيات في شهل تف

قد ظهرت في التلفاز والتي  املذياع أو مذاع على 

 ؟مشاهد سابقة

     

هل تنس ى شراء األشياء التي خططت لشرائها مثل 

، ألعياد الفطر او األضحى او بيوم امليالدبطاقة تهنئة 

 حتى ولو رأيت املتجر؟

     

خالل األيام هل تفشل في تذكر األشياء التي حدثت 

 القليلة املاضية؟

     

كرر القصة ذاتها 
ُ
في مناسبات  للشخص ذاتههل ت

 مختلفة؟

     

هل تنوي أخذ ش يء معك، قبل مغادرة الغرفة، ولكن 

 بعدها بدقائق تتركه على الرغم من كونه أمامك؟

     

ضيع األشياء التي وضعتها لتوك، مثل املجلة أو 
ُ
هل ت

 النظارات؟ 

     

تفشل في ذكر ش يء أو إعطائه لزائر قد طلب منك هل 

 مناولته؟

     

 دون أن تدرك أنك قد رأيتها لتوك هل تنظر ألشياء

 منذ لحظات؟ 

     

في حالة محاولتك االتصال بصديق أو قريب وكان 

 بالخارج، هل تنس ى إعادة املحاولة في وقت ال حق؟

     

      ؟ السابقاليوم بهل تنس ى ما شاهدته على التلفاز 

هل تنس ى إخبار أحدهم شيًئا كنت تعتزم ذكره منذ 

 دقائق مضت؟

     

 


