
 

 استمارة دراسة احلالة لألطفال املعوقني مسعيًا

 

 

 خاص. ملحوظة: هذه املعلومات ال جيوز الكشف عنها دون إذن

 معلومات عامة و شخصية عن احلالة:
 ................................................................................................ طفل :ال اسم(1)

  (  نوعه :        ذكر             أنثي2)

 نة(  تاريخ امليالد :      يوم        شهر        س3)

 ..............................................................................  (  السن ) العمر الزمين( :4)

 ............................................................................................... (  اسم املدرسة:5)

 ......................................................................................... (  الصف الدراسي:6)

 .........................................................................................(  اسم معلم الفصل:7)

 ...................................................................(  تاريخ املقابلة ) مللء االستمارة(:8)

 .............................................................. أو وىل األمر(: (  اسم األب: ) الوالد9)

 ..................................................................................( اسم األم: )اختياريًا (10)

 .......................................................................................( رقم تليفون املنزل:11)

 ...............................................................................................( عنوان املنزل:12)

 ................................................. ( اسم الشخص الذي قام مبلء االستمارة :13)

 ....................................................... قته بالطفل ) للة قرابته للطفل(:( عال14)

 ............................................................. ( روجعت بيانات االستمارة بواسطة:15)

 ر اختياري مرتوك لك(( من فضلك ضع لورة فوتوغرافية حديثة لطفلك ) األم16)
 

 ذلك(: ( طبيعة املشكلة ) لف مشكلة طفلك كاملة كلما أمكن17)

    ........................................................................................................................... 

    ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 
 

 معلومات عائلية ) معلومات عن أسرة الطفل(:   

   …………………   ( عمره:2)    . ………………………………………  ( عمل األب:1)

 ………………………………… ( مؤهله: ) الشهادات الدراسية احلالل عليها(3)

 ………………… ( عمرها:5)     . ………………………………………  ( عمل األم:4)

 ( مؤهلها: ) الشهادات الدراسية احلاللة عليها(6)

 ( الطفل) موضع تاريخ احلالة يعيش مع(:7)



 

 األم فقط  )     (    آخرين )     (     (       األب فقط )    (    الوالدين  )       

     . ……………………………………… ( راشدون آخرون يعيشون مع الطفل يف البيت:8)

     . ……………………………………… ؟ ( من الذي يهتم بالطفل عادة9)

     . ……………………………………… : ( أطفال آخرون يف األسرة10)

 ..................................           .  العمر ................         ............................االسم          

 .................مشكالت خالة..........          ................... النوع) اجلنس(         

 منو وتطور الطفل:

 نبذة بسيطة عن ظروف محل ووالدة الطفل:

 ..................................................... أثناء أشهر احلمل لحة األم (1)

 ........................................................................................ مدة احلمل : (2)

 ..................................................................... وزن الطفل عند ميالده : (3)

 ....................الوالدة( طول فرتة املخاض ) املدة اليت استغرقتها عملية (4)

دات فضاًل لية الوالدة) إن كانت هناك تعقياملتاعب والتعقيدات اليت لادفتها األم أثناء عم (5)

 ضع عالمة أمامها(:

 (                                  .كانت عملية الوالدة سريعة         ) 

 (                      .استغرقت عملية الوالدة فرتة طويلة         ) 

 (                                .كانت عملية الوالدة باملقعدة         ) 

 (                                  .متت الوالدة بعملية قيصرية         ) 

 )تعقيدات أخرى) اشرحها................ ....................................  ......... 

         ...............................................................................                                 ........................ 
 

 احلالة الصحية العامة للوليد:
 من حيث اللون ................................................................................ 

 من حيث إلابته بالريقان ............................................................... 

 من حيث إلابته برضوض وكدمات ............................................ 

 من حيث وجود مشكالت يف التنفس ........................................... 

 حملددمن حيث وضعه يف حضانة نظرًا لوالدته قبل األوان ا ......... 

         ........................................................................................................ 

 السمع و الكالم:
ول باختصار من حيث طمطه  عام األلف بكاء الطفل ولياحه أثناء ال (أ)

 ...........................................................................................................ومقداره:

 .................................ماذا كانت الكلمات األوىل التى نطق بها الطفل : (ب)

 .........................................................الشهور وكان عمره كم وقتئذ من         



 

 )جـ( بالنسبة للجملة املكونة من كلمتني

   ............................................................................................ كان ذلك يف عمر
 

 فهومًا من قبل:م)د( كم يف املائة من الوقت كان كالم الطفل 

 (                              )              األب                          (        )              األم         

 )       (    مالء اللعب    ز               إخوته وأخواته  )        (          

 ملعلمة يف الروضة )      (ا       )        (                        الغرباء      

 بقية األهل واألقارب  )      (              

 ن حييطون به :)هـ( هل يتوالل طفلك عادة وبشكل مألوف مع اآلخرين مم

 باإلمياءات 

 )بالتمثيل الصامت ) البانتوميم 

  باأللوات 

 كلمة واحدة أو كلمتني 

 بكلمات 

 جبمل تامة وكاملة 

 انب لغته األم ) العربية( ؟/أو يتكلم لغة أخرى الي ج )و( هل يفهم طفلك و

 وضح ذلك بالشرح

  البيت فضاًل عن لغته األخرى؟كم يف املائة من الوقت تستغرقها لغته املنطوقة يف

 )ز( عدد مفردات الطفل:

 للغوي(.كون عدد مفرداته أو حمصوله اكم كلمة يستطيع الطفل أن يقوهلا؟ )حبيث ميكن أن ت

 300 -100من *                                10-1* من           

 500-300من *                               50-10* من          

 فما فوق. 500 *                            100 -50* من          

ن مقارنة يزيد عما أحصيت عدده  كيف ميك يف حالة ما إذا كان الطفل ميلك حمصوالً لغويًا-

األقران مره الزمين  و يالحظ أنه يقصد بحصيلته  اللغوية حبصيلة أقرانه اللغوية يف نفس ع

 هنا: ألدقاءه  إخوته البنني  أخواته البنات ؟

لكاملة اليت مفردات و/ أو اجلمل التامة أو ا)ح( أعطى بعض األمثلة ) إذا كان ذلك ممكنًا ( لل

 آلن:وذجي يف هذه السن اليت هو فيها اي أو طمميكن لطفلك أن يستخدمها بشكل طمط

 شرح ذلك؛ ووضحه:)ط( هل تعتقد أن طفلك لديه مشكلة تتعلق بسمعه ؟ ا
   .............................................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................................. 
 

 



 

 د طفلك ؟    نعم      الحاسة السمع عن -يوم ما يف-)ى( هل اختربت

 إذا كانت اإلجابة بنعم؛ من الذي اختربها ؟ 

 ...................................................................كتب النتيجة اليت أسفرت عنها االختبارات : .أا

      ................................................................................................................................................................... 
 

 النمو احلركي لدى الطفل:

 فضاًل  حدد العمر الزمين الذي استطاع فيه طفلك أن:

  جيلس بدون مساندة من أحد................................................................. 

 ميشي  ممسكًا و مستندًا على أثاث املنزل.......................................... 

 )ميشي مبفرده) بدون معاونة من أحد..................................................... 

 يشرب من األكواب دون معاونة من أحد............................................... 

 .يأكل باستخدام أدوات املائدة  ويف إناء خمصص له............................ 

 ينهي التدريب على عملييت اإلخراج......................................................... 

 يظل جافًا أثناء النهار............................................................................... 

   يظل جافًا طوال الليل............................................................................. 
   

 التاريخ الصحي للطفل:

 اص للطفل(.)أ( الطبيب الذي يستدعى لعالج الطفل ) الطبيب  اخل

 عنوانه 

 أطباء استشاريون آخرون ميكن الرجوع إليهم 

 ( هل سبق لألسرة أن قامت بفحص عيين الطفل؟)ب

 من الذي قام بعملية الفحص ؟ 

 ماهي نتائج الفحص ؟ 

طبيعيًا؛ أو  بالعقاقري (  أو يتلقى عالجًا )جـ( هل يتلقى الطفل أي نوع من العالجات الطبية)

         ..........................يتلقى عالجًا بالعمل يف الوقت احلالي؟   

                    ..  ........................................................................العالج الذي يتلقاه ؟    ما نوع 

 ...........................................................................................................و ملاذا؟   

لابة وحدة الطفولة) سجل عمر الطفل وقت اإل أليب بها الطفل يف مرحلة)د( األمراض اليت 

 املرض الذي أليب به(:

 مر الطفل وقت اإللابةع           املرض                                                      

 احلصبةMeasles                                                     (                ) 

 :)احلصبة األملانية ) الروبيالRubella                       (                ) 

 .)النكاف: ) التهاب الغدة النكفية                                (                ) 



 

 .)اجلديري ) جديري املاء                                           (                ) 

 والرب                                                                          (                ) 

  االلتهاب الشعيب                                                         (                ) 

  :ذات الرئةPneumonia                                            (                ) 

 .)نوبات لرعيه ) نوبات تشنجية                                 (                 ) 

 .مشكالت لحية أخرى أو إلابات                               (                ) 

 .استئصال اللوزتني                                                     (                ) 

 .استئصال زوائد أنفية                                                (                ) 

 .نوبات برد متكرر                                                        (                ) 

 .التهابات األذن                                                           (                ) 

 .)التهابات أخرى )تذكر                                            (                ) 

 )هـ( طبيب أسنان الطفل:

  هل أسنان طفلك اللبنية ظهرت يف وقتها الطبيعي ؟........................................ 

  متى بدأت  أسنان طفلك الدائمة يف الظهور؟........................................................ 

 مص اإلبهام ..اخل(؟  هل هناك مشكالت غري عادية تتعلق بالفم ) من قبيل :
.......................................................................................................................... 

 كالت أخرى تتعلق باألسنان؟ هل هناك مش............................................................... 

                 ......................................................................................................................................................... 

 النمو االجتماعي للطفل :

 ...........................................................................)أ(    اكتب ولفًا لشخصية طفلك : 
.........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 ماهي أنشطة طفلك املفضلة؟)ب( 
.........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

ه؛ أو مع أفراد مع ألدقائ -يوماً ما–فلك اكتب ولفاً ألية مشكالت اجتماعية واجهها ط)ج( 

 أسرته :
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

................................. 

 الت إضافية: تساؤ

لعوامل مبا أسهمت يف حدوثها لطفلك أحد اأ( ضع عالمة )لح( أمام أي مشكلة من املشكالت اليت ر(

 اآلتية:

 )    ( إلابة دماغية ) خمية(.

 )    ( السلبية.



 

 )    ( إهمال من قبل األم.

 )    ( إهمال من قبل األب.

 )    ( الفروق الثقافية )اختالف الثقافات(.

 اإلناث(. نافس مع اإلخوة) الذكور( و األخوات ))    ( ت

 )    ( عوامل بيئية.

 )    ( مشكالت سلوكية.

 )    ( بطء طمائي.

 )    ( االفتقار الي رفاق لعب.

 )    ( مشكالت مسعية.

 )    ( نوبات غضب عنيفة.

 )    ( مشكالت تتعلق بالغذاء/ التغذية.

 )    ( رفض)نبذ( والدي.

 قلي.)    ( ختلف ع

 )    ( مشكالت انفعالية للطفل.

 )    ( محاية زائدة جدًا من األم.

 )    (محاية زائدة جدًا من األب.

 )    ( تذبذب املعاملة الوالدية.      

 )    ( مشكالت الوالدين االنفعالية.

 )    (أرق و قلق.

 )    ( شلل خمي.

 )    ( الصرع.

 )    ( الكسل.

 )    ( العناد.

 مص اإلبهام.)    ( 

 )    ( خماوف شديدة.

 )    ( اضطرابات بصرية.

 )    ( اضطرابات أخرى.

مور ة؛ ضع عالمة )لح( على واحد من األإذا كان طفلك ال يواظب على الذهاب الي املدرس)ب( 

 التالية التى رمبا تنطبق عليه:

 )    ( ال حيب املدرسة.

 )    ( لديه مشكالت تتعلق بالتعلم.

 ءة(.يف القراءة ) يعاني من ضعف يف القرا)    ( ضع



 

 )    ( لديه مشكالت يف مادة الرياضيات.

 

 

 

 مشكالت أخرى تذكر: 
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................. 

 )جـ( هل يتلقى طفلك أي مساعدة خالة يف املدرسة ؟
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

بني املشكالت اليت  )د( ما هي يف رأيك أكرب مشكلة من ..........................................................................

 يواجهها طفلك اآلن ؟
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................... 

قائمني لو سجلتها رمبا تصبح معينة لل )هــ( هل لديك أية تعليقات أخرى تود أو تشعر أنك

 علي كتابة " تاريخ حالة" طفلك ؟
.........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 ؟ سأهلا للقائمني بعملية التطبيق)و( هل لديك أية أسئلة أو تساؤالت خالة تود لو ت
.........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................... ..

.........................................................................................................................................................................................................

............................................................... ......................................................

.........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 


