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  مقاييس التقدير التشخيصيةبطارية 
  )الذاكرةصعوبات (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                •
 .لوكية املتعلقة باضطرابات أو صعوبات التعلم املوضحة فيما بعدظهور بعض أو كل اخلصائص الس

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

ص ولذا فإن معرفتكم اجليدة بالطفل أو بالتلميذ موضوع التقدير وتكرار مالحظتك هلذه اخلـصائ              •
 .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                  •
 ويف  الطفل أو التلميذ موضوع التقدير يعد أمراً أساسيا عند االسـتجابة علـى هـذه املقـاييس،                

 .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 
 :أخيت الزميلة املعلمة/ 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  اخلاصية لدى التلميذإذا كان تقديرك بتواتر هذه  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

  

 .باملعلمني واملعلمات فقطهذه الفقرة خاصة  •
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

  .املقاييسواآلن فقرات 
  .شكراً لك أخي الزميل املوقر على تعاونك وسعة صدرك



 ٣

  الذاكرةمقياس التقدير التشخيصي لصعوبات  ) ٥( 
  :تاريخ التقدير  :          الوظيفة  :اسم القائم بالتقدير

  :عدد حصص ترددك على التلميذ:       اجلنس  :املدرسة
على حفظ املعلومات واملعارف والتواريخ واألحـداث واالحتفـاظ ـا وتـذكرها أو              أو قصور يف القدرة     ضعف  : الذاكرةصعوبات  بيقصد  

  .استرجاعها
اضطرابات أو صعوبات الذاكرة من أكثر الصعوبات النمائية اليت تثري الكثري من اإلزعاج نظراً العتماد التعلم على حفظ وتـذكر واسـترجاع                      

  .نشطة املعرفية واألكادميية واملهاريةعلى استيعاب كافة األ املعلومات، حيث كفاءة الذاكرة
  :التعليمات

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

  :املدرسة:                          الصف:                      موضوع التقديراسم التلميذ

  السلوك/ اخلصائص   م
  دائماً

)٤(  
  غالباً

)٣(  
 أحياناً

)٢(  
  نادراً

)١(  
  ال تنطبق

  )صفر(

            .جيد صعوبة ملموسة يف حفظ وتذكر أشكال احلروف والكلمات  ١
            .يعاين من تشتت واضطراب يف تذكر املعلومات اللفظية  ٢
            .االستيعاب أو االحتفاظ لديه ضئيلةسعة   ٣
            .جيد صعوبة يف تذكر ما يسمع أو يقرأ  ٤
            .جيد صعوبة يف تذكر ما يشاهده أو يسمعه خالل فترات وجيزة  ٥
            .جيد صعوبة يف حفظ املعلومات واألشكال واسترجاعها  ٦
            .سيةجيد صعوبات يف التحصيل األكادميي ملعظم ااالت الدرا  ٧
            .جيد صعوبة يف تذكر أو استرجاع ما يسمع أو يقرأ  ٨
            .جيد صعوبة يف االحتفاظ باملعلومات ومعاجلتها ذهنياً  ٩
            .جيد صعوبة يف استرجاع أو تذكر الرسوم واجلداول واألماكن ١٠
            .جيد صعوبة يف استرجاع األرقام واألعداد واملعلومات والقواعد ١١
            .يصعب عليه حفظ التعليمات اليت يشاهدها أو يسمعها ملدة وجيزة ١٢
            .جيد صعوبة يف تذكر ما يطلب منه من واجبات مدرسية ١٣
            .جيد صعوبات يف تذكر األحداث أو املواقف احلياتية واليومية ١٤
            .جيد صعوبة يف حفظ تتابع أو ترتيب املعلومات أو املهارات ١٥
            .يفشل يف تذكر اآلليات واالستراتيجيات املناسبة للموقف املشكل ١٦
            .جيد صعوبات يف تذكر النصوص أو القصائد األكادميية أو الدراسية ١٧
            .جيد صعوبة يف تذكر ترتيب الشهور أو تذكر جدول الضرب ١٨
١٩ ايفشل يف حفظ حقائق أو قوانني أو قواعد الرياضيات وعالقا.            
            .يفشل يف االحتفاظ مبا سبق تعلمه وإعادة استخدامه أو توظيفه ٢٠



 ٤

  )صفحة التقدير والتشخيص(مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم النمائية واألكادميية 
  :البيانات الشخصية عن التلميذ والفحص  :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) خام(درجات مقاييس التقدير 
  املئيين  طاملتوس  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  الدرجة اخلام
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

  االستنتاجات التشخيصية  :القسم الثالث
  . تعلماحتمال أال تكون لدى التلميذ صعوبة) أ (   □

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

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

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

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

  القراءة □  سمعياإلدراك ال □

  الكتابة □  اإلدراك البصري □

  الرياضيات □  اإلدراك احلركي □

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

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

 


