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         Everyday memory questionnaireاس��رة ا�ا�رة اليوم�ةاس��رة ا�ا�رة اليوم�ةاس��رة ا�ا�رة اليوم�ةاس��رة ا�ا�رة اليوم�ة
قصورا  27من " اس��رة ا�ا�رة اليوم�ة"تتكون 
�- مق بتق�مي (ردد هذه القصورات "يك . ذا�ر� شائعا

  .9إىل  01ىل سمل من 
ومتثل األرقام 0ىل 8سار العمود املتوسط ا�ي 

 Sunderland ،Harris( قدمCه عينة من السا@نة

  ).Baddeley ،1983و 

  .يف الس�تة شهور األLرية مل حيصل هذا -1

  .مرة واPدة تقريبا يف الس�تة شهور األLرية - 2

  .أكرث من مرة يف الس�تة شهور األLرية لكن أقل من مرة واPدة يف الشهر -3

  .حوايل مرة واPدة يف الشهر - 4

  .أكرث من مرة يف الشهر، لكن أقل من مرة يف األس�بوع -5

  .يل مرة واPدة يف األس�بوعحوا -6

  .أكرث من مرة يف األس�بوع، لكن أقل من مرة يف اليوم -7

  .حوايل مرة يف اليوم -8

  .أكرث من مرة يف اليوم -9

     ....                                                                        .        أو تضيع مaك أش�ياء يف البYت. ت_ىس املاكن ا�ي وضعت ف�ه شXYا -1

    ....                                       .                                                                  ال تتعرف 0ىل أمكaة س�بق أن ذهبت اeهيا - 2

     ....                                                             .                                          تواpه صعوnت يف تlmع قصة 0ىل التلفزيون -3

    ....       . وتترصف كام لو مل حيصل أي تغيري. يف زمن وقوع Pدث ما ي تضع ف�ه بعض األش�ياء، أو تغريت_ىس تغيريا يف 0اداتك، كتغيري املاكن ا� - 4

  ....                                                                .                        قوم بهي_lغي أن تتحقق من أنك مقت فعال zيشء جيب أن ت -5

     ....                                          .  يشء ما، فCجهل م�ال ما إذا اكن يشء ما قد Pدث البارPة أو يف األس�بوع األLري Pدثت_ىس مىت  -6

  ....                                                  .                                  وتضطر �لعودة إلحضارها ،Lذ يشء، وت_ىس لوازمكت_ىس متاما أ -7

  ....                                                    .                              ت_ىس شXYا ق�ل - البارPة، أو أ�ما قlل ذ-، وي_lغي تذكريك به -8

  ....                                          .                          تبدأ يف قراءة كتاب، أو مقال يف حصيفة، بدون أن تدرك أنه س�بق - أن قرأته -9

  ....                                                                   .                         أو ال ص� لها nملوضوع ،تت�دث عن أش�ياء ال أمهية لها -10

  ....                                                    .                                             أو صديق (راه nس�مترار أPد أقرnئكال تتعرف 0ىل  -11

  ....            .                          م�ال جتد صعوبة يف تعمل لعبة pديدة أو اس�تعامل �از، ولو بعد 0دة حماوالت .تواpه صعوnت يف تعمل �ارة -12

    .   ...                                           .                                تعرفها لكaك ال (متكن من إجيادها". 0ىل طرف لسانك"(كون لكمة  -13

       ....                   .                                                             ت_ىس متاما الق�ام zيشء قلت أنك س�تقوم به، أو تنوي الق�ام به -14

  ....                                                       .                              ت_ىس تفاصيل هامة حول ما مقت به، أو ما حصل - البارPة - 15
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  ....                                                        "                 عام نت�دث؟: "ت_ىس ملا تت�دث إىل خشص ما قلته �لتو، كأن �سأل م�ال -16

  ....                                                                                    .قصة تقرأها يف كتاب أو جم�، وت_ىس عام تت�دث �سلسلتفقد  -17

  ....                                                    .     كأن ت_ىس م�ال أن تنقل رسا ، أو تُذك�ر خشصا zيشء. ت_ىس أن تقول شXYا هاما لشخص -18

  ....                                              .                                                صك، كتارخي م�الدك أو عنوانكت_ىس تفصيال هاما خي -19

      ....                                          .                                                         ختلط أو ت_ىس تفاصيل ما قا£ - خشص ما -20

      ....                                         .                                                              ة مرتني لنفس الشخصو د0ابحتيك قصة أ -21

  ....                                  .   ف ومىت تقوم zيشء مام�ال، ال تعرف �ي. ت_ىس تفاصيل أش�ياء تقوم هبا nنتظام سواء يف العمل أو يف املزنل -22

   ....                                  .                                    جتد وجوه خشصيات مشهورة �شاهدها يف التلفزيون أو يف صور ري مألوفة -23

  ....                                         .                                                 آخر ت_ىس أ±ن تضع األش�ياء 0ادة، وتبحث عهنا يف ماكن -24

     ....                                          .                               أو يف عامرة تعرفها ج�دا طريق،تضل أو �سري يف µجتاه اخلطأ يف ) أ( -25

  ....                                           .           أو يف عامرة مل متر مهنام سوى مرة أو مرتني طريق،تضل أو �سري يف µجتاه اخلطأ يف  )ب(  

  ....                         . أو متشط شعرك مع أنك مقت بذ- �لتو ،كأن �رشب الشاي مرتني م�ال. تقوم zيشء روتYين مرتني 0ىل التوايل nخلطأ -26

  ....                                            .                               (كرر nخلطأ، ما قلته، أو تطرح مرتني نفس السؤال 0ىل نفس الشخص -27

        ....                                                                    ا«موع                                                                                 

  


