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Score

ْ ُAsthma Control Test (for 12 years or older)
Do you want to know about your asthma control level, هل ت��د أن تعرف مستوي حالة الربو لديك, إذا قم �إج�اء اإلختبار
then simply take the test

 
 
 

During the past 4 weeks, how often did your asthma prevent you from 
getting as much done at work, school or home?
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ً

ً
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During the past 4 weeks, how often have you used your rescue 
inhaler Bronchodilator? 

How would you rate your asthma control ?

During the past 4 weeks, how often did your asthma symptoms (wheezing, 
coughing, shortness of breath, chest tightness or pain) wake you up at 
night or earlier than usual in the morning? 

During the past 4 weeks, how often have you had shortness of breath?
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اختبار السيطرة على الربو (من عمر 12 سنة فأكثر)

The below five questions will let you know whether you are controlling your asthma or asthma 
controlling you..

1. Choose the most appropriate one that you think your asthma is.
2. Add your 5 scores to get the total.
3. Your total score will help you and your doctor to discuss your treatment plan.

األسئلة الخمسة التالية تجعلك تعرف إن كنت مسيطر على مشكلة الربو أو إنه يعيق نظام حيا�ك.

1. اختر درجتك عن كل سؤال واكتب الرقم في الخانة المحددة على اليسار.
2. اجمع درجا�ك للحصول على المجموع.

3. مجموع درجا�ك سيساعدك انت وط��بك في وضع الخطة العالجية الخاصة بك.

Simply turn over and find out what it means اقلب الصفحة لتعرف ما الذي تعنيه درجتك

خالل ال4 أسا�يع الماضية, في كم من الوقت منعك الربو من انجاز واجبا�ك 
في العمل, أو الد�اسة, أو المن�ل؟

س1

س2

س3

س4

س5

خالل ال4 أسا�يع الماضية, كم مرة حصل لك ضيق نفس؟

كل الوقت           معظم الوقت              بعض الوقت                قليل من الوقت              لم يحصل أبدًا

أكثر من مرة 
فـي الـيــوم

مــرة واحدة 
فـي الـيــوم

مـن ثــــالث إلي 6 
م�ات في األسبوع

مرة أو مرتين 
لم يحصل أبدًافي األسبوع

خالل ال4 أسا�يع الماضية, كم مرة أيقظتك أع�اض الربو (الصغير, السعال, ضيق 
التنفس, ضيق صدر أو ألم في الصدر) أ�ناء الليل أو في الصباح الباكر؟

خالل ال4 أسا�يع الماضية, كم مرة استخدمت بخاخة األزمات 
(موسعات الشعب الهوائية)؟

خالل ال4 أسا�يع الماضية, ماهو تق�يمك للسيطرة على الربو عندك؟

4 م�ات أو أكثر 
في األسـبـــوع

3 م�ات أو أكثر 
في الـــيــــــوم

ال يــوجـــــد 
سيطرة أبدًا

مسيـطـــر 
إلي حد ما

سيطرة 
جيدة

سيطرة 
تـامـــة

سيطرة
ضعيفة

مـرة واحـــدة أو 
مرتين في اليوم

2 الي 3 م�ات 
في األسـبــوع

2 أو 3 مـــ�ات 
في األسـبــوع

مرة واحـــدة 
في األسبوع

مرة واحدة في 
األسبوع أو أقل

مرة أو مرتين 
لم يحصل أبدًافي األسبوع

لم يحصل أبدًا



Score 19 or less النتيجة 19 أو أقل..
asthma is uncontrolled or poorly 

controlled. Discuss your result with 
your doctor. There are other treatments 

that can control your asthma

Score 20 -24
You have some Control over your 

asthma. You can do better. Ask your 
doctor if you should change your 

treatment plan

Score 25
You have control over your asthma, 

good work. Keep it up.

حالة الربو لديك غير مسيطر عليها. اطلع 
ط��بك على النتيجة. �وجد عالجات للسيطرة 

على الربو بشكل أفضل.

النتيجة 20 - 24
حالة الربو غير مسيطر عليها كما يجب.

إسأل ط��بك .. فيما إذا كان عليك تغ�ير 
الخطة العالجية

النتيجة 25
حالة الربو مسيطر عليها وحافظ عليها 

بالمتابعة مع الط�يب


