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 :التعرٌف بالحالة 

 ذكر       أنثى:       ــــــــــــــــــــ    النوع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       تارٌخ المٌالد : اسم الطفل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: التلٌفون الثابت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      : العنوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: البرٌد االلكترونً                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   : الجوال 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ: عمره     ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ودراسته ـــــــــــــــــــــــــــــــ: عمل األب 
 

 ـــــــــــــــــــــــ: عمرها     ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ                       ودراستها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: عمل األم  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــ                       صلته بالطفل ـــــــــــــــــــــــــــــــ: اسم مقدم المعلومات 
 

 :الطفل ٌعٌش مع 

 آخرٌن ـــــــــــــــــــــــــــ          األب واألم                  احد الوالدٌن             الجد أو الجدة        

 متوسط                   ضعٌف   جٌد          :          الوضع االقتصادي لألسرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ: ترتٌب الطفل بٌنهم        ــــــــــــــــــــــــــــــــ: عدد األوالد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل الطفل مدلل إلى حد ما فى المنزل ؟

 نعم          ال         أخري غٌر العربٌة ٌتم التحدث بها فً المنزل ؟هل هناك لغة 

 الطفل ؟         نعم          ال أو ٌفهمها هل ٌتحدثها 

 

 

 :تارٌخ المشكلة 

 : الشكوى األساسٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ ت األسرة معهاكٌف تعاملمتى بدأت ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األسوء           األحسن       :  تطورت الحالة بمرور الزمن نحو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالطفل؟ته صلة قراب وما  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ العائلة فً مشكالت مشابهة هل هناك
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 نعم            ال          ؟ أو اللغة هل تشعر أن طفلك لدٌه مشاكل بالنطق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت اإلجابة نعم ، من فضلك أوصف المشكلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم            ال          هل تشعر أن طفلك لدٌه مشاكل بالسمع ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت اإلجابة نعم ، من فضلك أوصف المشكلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال       نعم               هل تشعر أن طفلك لدٌه مشاكل باالنتباه والتركٌز أو التواصل  ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت اإلجابة نعم ، من فضلك أوصف المشكلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم            ال          ؟  بالقدرات المعرفٌة اإلدراكٌةهل تشعر أن طفلك لدٌه مشاكل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلجابة نعم ، من فضلك أوصف المشكلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل اجري اختبار ذكاء ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ال          نعم             هل تلقى طفلك اى نوع من التقٌٌم أو الفحص أو التشخٌص   ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت اإلجابة نعم ، أٌن تم التقٌٌم ؟ ومتى ؟  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوماذا كانت النتٌجة ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نعم            ال          التدرٌبٌة   ؟ الدوائٌة أو البرامج هل تلقى طفلك اى نوع من العالجات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت اإلجابة نعم ، من فضلك حددها  ــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحدد مشاكل طفلك فى المنزل ؟ أنهل ٌمكنك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ أو خارج المنزل تحدد مشاكل طفلك فى المدرسة أنهل ٌمكنك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



      hdc.com.sa@: abdelazim mail-e    http://kenanaonline.com/abdelazim/ 

 :الوالدة مرحلة 

 

 نعم            ال          طبٌعً أثناء فترة الوالدة أو الحمل  ؟هل كان هناك اى شًء غٌر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت اإلجابة نعم ، من فضلك أذكر األسباب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كم كانت فترة الحمل ؟              ــــــــــ    ــــــــــــــــــــ  كم كان عمر األم عند إنجاب الطفل ؟

 

 نعم            ال          أثناء فترة الحمل ؟ من ضغوط نفسٌة أو أمراضاألم عانت هل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت اإلجابة نعم ، من فضلك اذكر المشكلة ــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وما طول هذه الفترة ؟ اذكر لماذا، فى المستشفً بعد الوالدة  طفلك مكث هل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :التارٌخ الطبً 

 

 :هل ٌوجد لدى طفلك اى من المشكالت التالٌة 

 مشكلة فى المضغ                       إصابة بالرأس  مشكالت فى النوم                         مشكالت بالسمع                             

 تشنجات/ صرع                         التهاب دماغً                       الت باإلدراك  مشك  مشكالت باإلبصار                          

 سٌالن لعاب                     مشكالت حركٌة  مشكالت فى التنفس                                            األنفجٌوب التهاب    

 مشكالت فى البلع                  رشوحات باألذنٌنالتهاب باللوزتٌن                           التهابات باألذنٌن                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   إصابات أو جراحات أخري اذكرها 

 

 نعم            ال         هل الطفل ٌراجع احد األطباء ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كانت اإلجابة نعم ، من فضلك اذكر المشكلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌتلقاها طفلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( أدوٌة ) من فضلك اكتب اى وصفات طبٌة 
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 :التارٌخ التطوري 

 :هذه المظاهر علٌه  الحظتاكتب العمر التقرٌبً لطفلك عندما 

         ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ: دمج صوتٌن معاً                 ـــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الجلوس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : نطق أول كلماته ـــــــــــــــــ                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المشً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ة نطق جمل بسٌط                      ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المناغاة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــ                   تدرب على الحمام : التعرف على األشٌاء واألشخاص 

 

 ....هل طفلك 

 ٌختنق من الطعام أو السوائل ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فى فمه ؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( األلعاب ، األشٌاء ) ٌضع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٌغسل أسنانه أو ٌسمح بغسلها له ؟

 

 :التطور اللغوي 

   ........هل طفلك 

 ٌكرر األصوات والكلمات والجمل ؟     

 ماذا تقول ؟وٌستوعب ٌفهم      

 (الكوب ، الكرة ، الحذاء ) ٌشٌر إلى األشٌاء الشائعة عند طلب ذلك منه مثل      

 ( أغلق الباب ، هات المفتاح) ٌطة مثل التوجٌهات البس ٌنفذ     

 (ال / نعم )   إجابتها التً األسئلةٌجٌب بصورة صحٌحة عن      

 (لماذا / متى /  أٌن/ من ) تبدأ بـ  التً األسئلةٌجٌب بصورة صحٌحة عن      

 هل ٌتواصل اجتماعٌاً مع اآلخرٌن ؟     

 صحٌحةطرٌقة نطقه للكلمات غٌر       

 

  ....حالٌا طفلك ٌتواصل باستخدام 

 كلمات 4إلى  2جمل من                       واإلشارات لغة الجسد    

 كلمات 4جمل أطول من                         والمقاطع األصوات    

 الكالمٌةوالروابط ٌستخدم الصٌغ                               مفهومةكلمات     
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 :السلوكٌة  طفلك مظاهرحدد 

 مندفع                              عدوانً                ال ٌتواصل بصرٌاً                                     االنتباه  مشتت    

  عصبً                                لحوح                         ٌضع األشٌاء بفمه                                         عنٌد   

 اتكالً                               مزاجٌة                                   انعزالً                        سٌئة        سلوكٌات   

 حركة زائدة                                      ملول                                   ألفاظ سٌئة   

 

  

  :التطور الدراسً 

 :كان طفلك فى المدرسة من فضلك اجب على األسئلة التالٌة  إذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ة والمرحلة الدراسٌة ساسم المدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ؟ هل رسب فى سنة دراسٌة ما

 ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهً المواد الدراسٌة التً ٌفضلها طفلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  ـــــــــــــــــــــــــ هل ٌواجه طفلك اى صعوبة فى اى مادة دراسٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل ٌتلقً طفلك مساعدة فى مادة دراسٌة ؟
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 استبيان المهارات اللغوية

 ( receptive language )مهارات اللغة االستقبالٌة 

 .ٌقصد بها قدرة الفرد على سماع وفهم وإدراك اللغة المنطوقة وتنفٌذها دون نطقها 

 ال أحٌاناً  كثٌراً  المهـــــــــــارة م
    ٌستمع و ال ٌتشتت عن المتحدث بشًء أخر 1
    .. (أصوات حٌوانات ، مواصالت ) ٌمٌز بٌن األصوات المختلفة فً بٌئته  2
    (س / ث : ) ٌمٌز بٌن أصوات الحروف المتقاربة فً النطق مثل  3
    (الحٌوانات بصورها أصوات : ) ٌربط األصوات بالصور مثل  4
    ٌفهم وٌتبع التعلٌمات والتوجٌهات واألوامر اللفظٌة 5
    ٌستوعب مفهوم األحجام واألطوال 6
    ٌدرك مسمٌات األلوان األساسٌة 7
    ٌفهم معنى حروف الجر 8
    ٌمٌز بٌن الضمائر المختلفة 9

    ٌمٌز بٌن المفرد والمثنى والجمع 11
    مفهوم ظرف المكان والزمانٌدرك  11
    ٌستوعب مفاهٌم أدوات االستفهام 12
    ٌعرف زمن حدوث الفعل 13

    ٌحدد الفكرة الرئٌسة فً الكالم المسموع 41
 

  expressive language:مهارات اللغة التعبٌرٌة 

 مع صحة التعبٌر وسالمة األداء ر به المتكلم فً طالقة وانسٌابٌةٌقصد بها الكالم المنطوق الذي ٌعب

 ال أحٌاناً  كثٌراً  المهـــــــــــارة م
    ٌصدر أصوات ومقاطع تلقائٌاً  1
    ٌحاكى وٌقلد وٌردد األصوات والحركات 2
    ٌصدر كلمات من مقطع واحد 3
    ٌعد إلى خمسة بالترتٌب الصحٌح 4
    ٌسمً األشٌاء واألشخاص 5
    ٌستطٌع وصف الصور 6
    ٌقوم بتسمٌة وظٌفة لشًء معٌن 7
    ٌستخدم أدوات الربط 8
    ٌستطٌع تكوٌن جملة من كلمتٌن 9

    فأكثر كلمات 3ٌستطٌع تكوٌن جملة من  11
    ٌستخدم صٌغ الجمع والمثنى 11
    ٌستخدم مفاهٌم مكانٌة وزمنٌة 12
    "ٌسأل أسئلة " ٌستخدم صٌغ االستفهام  13
    األناشٌد البسٌطة ٌردد 14
    أحداث ٌومٌة وحكاٌة ٌعٌد سرد 15

    ٌقوم بإبدال أو حذف بعض أصوات الكلمة 41
 


