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  ة مقاييس التقدير التشخيصييبطار
  )كتابةصعوبات ال(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                •
 .سلوكية املتعلقة باضطرابات أو صعوبات التعلم املوضحة فيما بعدظهور بعض أو كل اخلصائص ال

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

ئص ولذا فإن معرفتكم اجليدة بالطفل أو بالتلميذ موضوع التقدير وتكرار مالحظتك هلذه اخلـصا              •
 .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 ه اخلاصية لدى التلميذإذا كان تقديرك بتواتر هذ  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

  كتابةمقياس التقدير التشخيصي لصعوبات تعلم ال ) ٧( 
  :تاريخ التقدير  :          الوظيفة  :اسم القائم بالتقدير

  :عدد حصص ترددك على التلميذ:       اجلنس  :املدرسة
  .الكتابة اليدوية والتهجي والتعبري الكتايبلقدرة على  ا يفضعف أو قصور: كتابةبصعوبات اليقصد 

اليدوية والتعبري الكتايب، ومن    ،  الكتابة من أكثر الصعوبات األكادميية اليت تثري اإلزعاج نظراً العتماد كافة مدخالت التعلم على               الكتابةصعوبات  
  .ألكادميية واملهارية كافة األنشطة املعرفية وامث تؤثر كفاءة الكتابة والتعبري الكتايب على

  :التعليمات
حتت التقدير الـذي تـراه      ) √(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 يف نسخ الفقرات والواجبات واألعمال الكتابية  ١
            .عما يريدجيد صعوبة يف التعبري الكتايب   ٢

٣  
الشمسية، والالم القمرية، وبني احلروف الكـبرية       جيد صعوبة يف أن مييز الالم       

Capital والصغرية Smallيف اللغة اإلجنليزية .  
          

            .جيد صعوبة يف الكتابة على سطور الكراسات العادية للكتابة  ٤
            .جيد صعوبة يف نسخ بعض احلروف واألشكال على حنو صحيح  ٥
            .ئمة للحروف والكلماتجيد صعوبة يف كتابة أدوات الوصل املال  ٦
            .جيد صعوبة يف كتابة احلروف اهلجائية من الذاكرة مكوناً كلمات  ٧
            .جيد صعوبة يف كتابة املتصلة مكوناً كلمات ومجل منضبطة  ٨
            .جيد صعوبة يف تنسيق واجباته اليومية املكتوبة  ٩
            .جيد صعوبة يف كتابة بالقلم احلرب والقلم اجلاف  ١٠
            .جيد صعوبة يف أن يكتب بطالقة ومرونة ونعومة  ١١
            .جيد صعوبة يف أن حيتفظ بأدوات الكتابة والرسم واأللوان  ١٢
            .جيد صعوبة يف عمل الرسوم، واخلرائط، والعناوين املكتوبة  ١٣
            .جيد صعوبة يف كتابة احلروف واألرقام بشكل مقبول ومنظم  ١٤
            .صعوبة يف االلتزام باحليز املخصص للكتابةجيد   ١٥
            .جيد صعوبة يف الكتابة بشكل سلس وناعم  ١٦
            .جيد صعوبة يف الكتابة وفقاً لقواعد اخلط والكتابة اليدوية  ١٧
            .جيد صعوبة يف احملافظة على حجم الكتابة وتنسيقها  ١٨
            .لمات واجلملجيد صعوبة يف تنظيم مسافات احلروف والك  ١٩
            .كتاباته مفككة ركيكة، مع ضعف القدرة على التعبري  ٢٠
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  )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
  .احتمال أال تكون لدى التلميذ صعوبة) أ (   □

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

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

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

  القراءة □  اإلدراك السمعي □

  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

 


