
DAVRANIŞSAL İŞLEVE DAİR SORULAR 

Çocuğun adı ve ikametgâhı:___________________________________________________ 

QABF’ı tamamlayan kişinin adı : ____________________    Tarih: ___________________ 

Hedef Davranış:________________________________________________________________ 

oluşabilecek durumlarda çocuğun davranışları ne sıklıkta gösterdiğini derecelendirin. 

En iyi cevabın ne olabileceğine ilişkin fikrinizi değil, her bir davranışın ne sıklıkta gerçekleştiğini 

derecelendirdiğinizden emin olun. 

 

 X           0       1  2 3 

Uygulanmıyor  Hiçbir zaman  Nadiren  Bazen  Sık Sık 

 

_____________1. Dikkat çekmek için davranışa girişir. 

_____________2. İş yahut öğrenme durumlarından kaçmak için davranışa girişir. 

_____________3. Bir “öz uyarım” şekli olarak davranışa girişir. 

_____________4. Acı çektiği için davranışa girişir. 

_____________5. Tercih ettiği oyuncak, yiyecek yahut içecek gibi öğeleri elde etmek için davranışa 

girişir. 

_____________6. Azarlanmayı sevdiği için davranışa girişir. 

_____________7. Bir şey yapması istendiğinde (giyinmesi, dişlerini fırçalaması, çalışması vs.) 

davranışa girişir. 

_____________8. Odada kimsenin olmadığını düşünse bile davranışa girişir. 

_____________9. Hasta olduğunda daha sık davranışa girişir. 

_____________10. Kendisinden bir şeyi uzaklaştırdığınızda davranışa girişir. 

_____________11. Dikkati kendine çekmek istediğinde davranışa girişir. 

_____________12. Bir şey yapmak istemediğinde davranışa girişir. 

_____________13. Yapacak başka bir şey olmadığında davranışa girişir. 

_____________14. Kendisini fiziksel olarak rahatsız eden bir şey olduğunda davranışa girişir. 

_____________15. Kendisinin istediği bir şeye sahip olduğunuzda davranışa girişir. 

_____________16. Sizden tepki almaya çalıştığında davranışa girişir. 



_____________17. İnsanların kendisini yalnız bırakması için davranışa girişir. 

_____________18. Çevresini görmezlikten gelerek oldukça tekrarlayıcı şekilde davranışa girişir. 

_____________19. Fiziksel olarak rahatsız olduğu için davranışa girişir. 

_____________20. Bir yaşıtı kendisinin istediği bir şeye sahip olduğunda davranışa girişir. 

_____________21. Davranışa giriştiğinde “gel beni gör” veya “gel bana bak” der gibi mi görünüyor? 

_____________22. Davranışa giriştiğinde “beni yalnız bırak” veya “bunu benden istemeyi bırak” der 

gibi mi görünüyor? 

_____________23. Çevresinde kimse olmasa bile bu davranıştan keyif alıyor gibi mi görünüyor? 

_____________24. Davranışı size iyi hissetmediğini belirtmek içinmiş gibi mi görünüyor? 

_____________25. Davranışa giriştiğinde “bana bunu ver (oyuncak, yiyecek, eşya)” der gibi mi 

görünüyor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telif hakkı sahibi Disability Consultants, LLC. Her hakkı saklıdır. Bu formun hiçbir bölümü yayıncının önceden ve yazılı izni alınmaksızın 

kopyalanamaz tekrardan üretilemez.  


