التاريخ _______________ الرقم التسلسلي _______________ العمر ____ الجنس ذكر أنثى الموقع ____________________ تم االختبار بواسطة _________________________

™ MINI-COG
بيت

قطة

أخضر

 .1أحصل على اهتمام المريض ثم قل" :سوف أقول ثالث كلمات وأريدك أن تتذكرها اآلن وفيما بعد" .الكلمات هي:
قلها لي اآلن ( أعط المريض ثالث محاوالت العادة الكلمات .اذا لم يستطع القيام بها بعد ثالث محاوالت اذهب للخطوة التالية).
(قم بثني الورقة عند الخط المتقطع باألسفل لعمل فراغ وقم بتغطية الكلمات الثالث .أعط المريض قلما).
 .2قل الجمل التالية بالترتيب المذكور " :أريدك أن ترسم ساعة في الفراغ الذي باألسفل .ابدأ برسم دائرة كبيرة .ضع كل األرقام في الدائرة وارسم الساعة بحيث يظهر الوقت الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق" .اذا لم ينتهي المريض من
رسم الساعة خالل ثالث دقائق ,توقف وأسأله عن الكلمات الثالثة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)2

قل " :ما هي الكلمات الثالثه التي طلبت منك أن تتذكرها؟"
(نقطة لكل كلمة صحيحة) درجة تذكر الثالث كلمات
قم بتقييم الساعه (التعليمات على الجهة األخرى)

الدرجه النهائية = درجة تذكر الثالث كلمات زائد درجة الساعة

ساعه صحيحه
ساعه غير صحيحة

نقطتان
صفر

درجة الساعة

صفر 1 ,أو  2يعني احتمال وجود تدهور 4 ,3 ,أو  5تعني عدم وجود تدهور
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تقييم الساعة

الساعة الطبيعية
الساعة الطبيعية فيها كل العناصر التالية:
كل األرقام  ,12-1كل رقم مرة واحدة فقط ,موجودة بالترتيب واالتجاه الصحيح (باتجاه عقارب الساعة)
بداخل الدائرة .يوجد خطين ,أحدهما يؤشر على رقم  11واآلخر يؤشر على رقم .2
كل ساعة فاقدة ألي من هذه العناصر يتم تقييمها ساعة غير صحيحة .رفض رسم الساعة يتم تقييمه ساعة غير
صحيحة

بعض األمثلة لساعة غير صحيحة (يوجد أمثله أخرى كثيرة)

أرقام مفقودة

خطوط غير صحيحة
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