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  بطارية مقاييس التقدير التشخيصية
  )احلركياإلدراك صعوبات (لصعوبات التعلم 

  عزيزيت املعلمة/ عزيزي املعلم/ عزيزيت األم / األب عزيزي 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

دف املقاييس إىل الكشف عن التالميذ ذوى اضطرابات أو صعوبات التعلم الذين يتواتر لـديهم                •
 .كل اخلصائص السلوكية املتعلقة باضطرابات أو صعوبات التعلم املوضحة فيما بعدظهور بعض أو 

وقد أعدت هذه املقاييس دف احلصول على تقديراتكم ملدى تواتر هذه اخلصائص السلوكية لدى               •
 .بعض أبنائكم أو بعض تالميذكم

تك هلذه اخلـصائص    ولذا فإن معرفتكم اجليدة بالطفل أو بالتلميذ موضوع التقدير وتكرار مالحظ           •
 .االسلوكية لديه، ضرورية لالستخدام الصحيح هلذه املقاييس واحلكم والتقدير الصادق من خالهل

ومن مث فإن االهتمام بقراءة كل فقرة أو خاصية سلوكية وتقدير مدى تواتر ظهورها لدى االبن أو                  •
 هـذه املقـاييس، ويف      الطفل أو التلميذ موضوع التقدير يعد أمراً أساسيا عند االسـتجابة علـى            

 .التشخيص اجليد هلذه الصعوبات أو االضطرابات
 :تتمايز االستجابة على هذه املقاييس يف مدى مخاسي بني •

  ).صفر(،  ال تنطبق )  ١(،  نادراً )  ٢(،   أحياناً )  ٣(،   غالباً  )  ٤(دائماً 
 :زميلة املعلمةأخيت ال/ أخي الزميل املعلم/ أخيت األم / واملطلوب منك أخي األب  •

 االبـن  أمام الفقرة ويف خانة التقدير الذي تراه أكثر انطباقاً على            √قراءة الفقرات بعناية مث وضع عالمة       
  :أو الطفل أو التلميذ موضوع التقدير على النحو التايل

  دائماً  إذا كان تقديرك بتواتر هذه اخلاصية لدى التلميذ  حتت دائماً
  غالباً يرك بتواتر هذه اخلاصية لدى التلميذإذا كان تقد  أو حتت غالباً
  أحياناً إذا كان تقديرك بتواتر هذه اخلاصية لدى التلميذ  أو حتت أحياناً
  نادراً إذا كان تقديرك بتواتر هذه اخلاصية لدى التلميذ  أو حتت نادراً
  ال تنطبق إذا كان تقديرك أن هذه اخلاصية بالنسبة للتلميذ أو حتت ال تنطبق

  

 .ه الفقرة خاصة باملعلمني واملعلمات فقطهذ •
عزيزيت املعلمة، تستغرق االستجابة على فقرات هذه املقاييس مـن مخـسة عـشر إىل               / عزيزي املعلم   

عشرين دقيقة يف املتوسط لكل تلميذ، ولضمان سالمة التقدير يرجى عدم االستمرار يف االستجابة عليها               
  .ألكثر من ستة تالميذ يف اجللسة الواحدة

  .واآلن فقرات املقاييس
  .شكراً لك أخي الزميل املوقر على تعاونك وسعة صدرك



 ٣

  احلركياإلدراك مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات  ) ٢( 
  :تاريخ التقدير  :          الوظيفة  :اسم القائم بالتقدير

  :عدد حصص ترددك على التلميذ:       اجلنس  :املدرسة
صـعوبات اإلدراك   .  االستجابة احلركية للتعليمات املسموعة واملرئية بسرعة ودقـة         القدرة على   أو قصور يف   ضعف: ركياحلاإلدراك  صعوبات  بيقصد  

ضون قدراً كبرياً من املعلومات اليت تتطلب اإلدراك احلركي واالستجابات احلركية، الـيت تلعـب               احلركي ميكن أن تسبب إزعاجاً نظراً ألن املعلمني يعر        
  .يف التعلم اإلدراكي املهاري واحلركيدوراً جوهرياً 
  :التعليمات

 التقدير الذي تراه منطبقاً على      يف خانة ) √(ضع عالمة . يف رأيك الشخصي، إىل أي حد يظهر التلميذ موضوع التقدير أشكال السلوك املذكورة فيما يلي              
  .التلميذ موضوع التقدير

  :املدرسة:                         الصف:                       موضوع التقديراسم التلميذ

  السلوك/ اخلصائص  م
  دائماً

)٤(  
  غالباً

)٣(  
 أحياناً

)٢(  
  نادراً

)١(  
  ال تنطبق

  )صفر(

            .القيام باألنشطة اليت تتطلب التآزر بني أعضاء اجلسم يف ةجيد صعوب ١
            .جيد صعوبة يف التمييز بني اليمني واليسار، والشرق والغرب ٢
            .جيد صعوبة يف مسك األدوات، والكتابة على السطر ٣
            .تصدر عنه حركات عصبية تشخيصية عند الكتابة ٤
            .جيد صعوبة يف إحداث تآزر بصري حركي إدراكي ٥
            .جيد صعوبة يف التحدث والتعبري احلركي الشفهي ٦
            .رسم األشكاليفقد أماكن الكتابة والقراءة والعمليات احلسابية و ٧
            .جيد صعوبة يف ممارسة أنشطة الركل واملسك والرسم ٨
           . اخل..ار، الدوران للخلف، ثين اجلذع اليمني واليس: جيد صعوبة يف إدراك النشاط احلركي ٩
            .جيد صعوبة يف ممارسة أنشطة اجلري، والوثب، والركل، واستقبال الكرة ١٠
            .ستخدام األصابع يف التآزر احلركي واألعمال الدقيقةجيد صعوبة يف ا ١١
            .جيد صعوبة يف ممارسة احلركات الدقيقة مثل استخدام املقص ١٢
            .يصعب عليه ممارسة أي عمل يدوي أو بدين بدقة وسرعة ١٣
            .جيد صعوبة يف أداء مهارات مثل ارتداء املالبس، أو ركوب الدراجة ١٤
            .صعوبة يف مهارات الرسم والتلوين واألنشطة الرياضيةجيد  ١٥
            .جيد صعوبة يف أداء املهارات الدقيقة مثل استخدام األدوات اهلندسية ١٦
            .جيد صعوبة يف نطق األعداد املركبة األرقام، وتسمية األشكال ١٧
            .ميارس األنشطة غري اهلادفة، وجيد صعوبة يف التوقف عنها ١٨
            ..جيد صعوبة يف محل األشياء أو ركوب الدرجات أو اللعب احلركي ١٩
            .جيد صعوبة يف التحكم احلركي مثل ربط احلذاء واستخدام األدوات ٢٠
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  )صفحة التقدير والتشخيص(مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم النمائية واألكادميية 
  : عن التلميذ والفحصالبيانات الشخصية  :القسم األول
  :    الصف□   أنثى□ذكر  :اسم التلميذ

  :املدرسة  سنة  شهر  يوم  
  :اسم القائم بالتقدير        تاريخ التقدير
  :الوظيفة        تاريخ امليالد

      □        أنثى□ذكر:    اجلنس        السن

  تسجيل الدرجات والتخطيط البياين  :القسم الثاين

  ومئينيات) امخ(درجات مقاييس التقدير 
  املئيين  املتوسط  اخلام  املقاييس  املئيين  املتوسط  اخلام  املقاييس

        الذاكرة ٥        االنتباه ١
        القراءة ٦        اإلدراك السمعي ٢
        الكتابة ٧        اإلدراك البصري ٣
        الرياضيات ٨        اإلدراك احلركي ٤

  )خام(التخطيط البياين ملقاييس التقدير 

 االنتباه  خلامالدرجة ا
اإلدراك 
  السمعي

اإلدراك 
  البصري

اإلدراك 
 احلركي

 الرياضيات  الكتابة  القراءة الذاكرة
مدى حدة أو شدة 

  الصعوبة
  ال صعوبات/عادي                 ٢٠أقل من -صفر
  خفيفة                 ٤٠أقل من -٢١
  متوسطة                 ٦٠أقل من -٤١

  شديدة                   فأكثر٦١

  تاجات التشخيصيةاالستن  :القسم الثالث
  . تعلماحتمال أال تكون لدى التلميذ صعوبة) أ (   □

، أو أن متوسط الدرجات أقل من       )٢٠(هذا التشخيص يقوم على أساس أن مجيع درجات التلميذ يف مقاييس التقدير التشخيصية تقل عن الدرجة                 
  ).٢٠(الدرجة

  : اخلفيفة والشديدة على النحو التايلاحتمال أن تكون لدى التلميذ صعوبة تعلم تتراوح بني) ب (   □
، ٤٠أقـل مـن     -٢١من  (،)٢٠(ة أو أكثر من درجات التلميذ يف مقاييس التقدير التشخيصية على            هذا التشخيص يقوم على أساس زيادة واحد      

  ). صعوبات شديدة٦١أكرب من (،) صعوبات متوسطة٦٠-٤١من (،)خفيفة

  )على التلميذعلى ميني ما ينطبق ضع عالمة يف املربع (جماالت صعوبات التعلم 
  الذاكرة □  االنتباه  □

  القراءة □  اإلدراك السمعي □

  الكتابة □  اإلدراك البصري □

  الرياضيات □  اإلدراك احلركي □

□ 
  .حيتمل أن يكون لدى التلميذ صعوبة تعلم) ج(

  ). فأكثر-٤١= (قديرهذه النتيجة التشخيصية تقوم على أساس أن إحدى درجات التلميذ على مقاييس الت

 


