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Vb-Mapp 

 تقييم السلوك اللفظي التطبيقي

 م
 الطلب املستوي األول

 مالحظات جةالدر معايري التقييم اهلدف

1 

ارات كلمة أو إش 2يصدر ما ال يقل عن 

تكرار  ، ولكن قد تتطلب PECSأو 

ريها من أو مقلدة أو غ echoicصوتي 

 .ساعدات بدنية(املساعدات )ال توجد م

 املساعدات - ½  -

 تقليد 

 تكرار صوتي 

 ضل للطفلحدد املعزز املف -

-  1 

2 

عدة لفة بدون مسايصدر أربعة طلبات خمت

 د امام الطفل ،، املعزز املفضل موجو

تريد  للفظية ) ماذاويوجد أيضا املساعدة ا

 ؟ ( .

1-  

½ 
 

2-  

3-  

4-  1 

3 
ت عرب شخصني ، يقوم بتعميم ستة طلبا

 معزز .  وصنفني ، ومكانني لكل

1-  
 مكان

 

 صنف

 

 شخص

 
½  

تعميم ستة جيب أن يقوم الطفل ب

  فني وبيئتنيطلبات علي شخصني وصن

2-     

3-     

4-     

1 5-     

6-     

4 1-  ½   
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حظة فة أثناء ماليطلب مخسة طلبات خمتل

 .  حاضرا لمعززا يكون قد ، ساعةمدتها 

2-  

3-  

1 4-  

5-  

5 
فة بدون اية يصدر عشرة طلبات خمتل

  ذا تريد ؟ " (مساعدة ) ما عدا " ما

 خيار -1

1/2 

 
 

 موز  -2

 كرة -3

 تفاح  -4

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  
1 

10-  
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 م
 لطلبا الثاني املستوي

 مالحظات الدرجة معايري التقييم اهلدف

6 
) رمبا  يطلب عشرون طلب خمتلف

 ( تريد؟ اماذيكون هناك لفظ 

 أكل-2 محام -1

½  

 

 أشرب-4 شيبسي-3

 العب-6 أنام-5

 لعبة-8 اخرج -7

 ماء-10 البس-9

 عصري 12 بسكوت -11

1 

 بالون-14 بطاطس-13

 بيانو-16 تفاحة -15

 كرة-18 موزة-17

 تلفيزيون-20 تليفون -19

 عاليطلب من خالل مخسة أف 7

1-  
 أسرع   ½

 أفتح 

 لفي

 صب عصري

2-  

3-  

1 4-  

5-  

 هيا نلعب  ½  -1 8
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فة من خالل يطلب مخسة طلبات خمتل

توي علي كلمتني ) بشرط ان ال حت

ا مالحظة مدته كلمة أنا عاوز ( خالل

 دقيقة 60

 افتح الكتاب   -2

 3-  

1 4-  

5-  

9 
ل مالحظة طلب خمتلفني خال 15يصدر 

 دقيقة 30مدتها 

1-  2-  

½  

 

3-  4-  

5-  6-  

7-  8-  

9-  10-  

1 
11-  12-  

13-  14-  

15-   

 ون تدريب طلبات تلقائية د 10يصدر  10

1-  2-  

½ 
التدريب  ميكن ان يكون شئ مت

كن مل يتم عليه يف التسمية ول

ثال طلب مسبقا ) مالتدريب عليه يف ال

 اريد القطة (: 

3-  4-  

5-  6-  

7-  8-  
1 

9-  10-  
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 م
 لطلبا الثالث املستوي

 مالحظات الدرجة معايري التقييم اهلدف

11 
ل سة أشياء من خالمخيطلب تلقائيا 

  دتها ساعة .االسئلة خالل مالحظة م

 من يريد ان يأكل   ½ طلبني

 ماذا سنأكل 

 هل سنأكل
 1 مخسة طلبات

12 

 عن نشاط ما ) التوقفبأدب يطلب 

 فز منفر له (مزعج بالنسبة له أو حم

 خمتلفة ويطلب الي مخسة مواقف

  ½ خالل موقفني
 رجاءا توقف عن دفعي

 ال شكرا لك 

 1 خالل مخسة مواقف البتعاد عيناملعذرة هل ميكنك ا

13 

ل جلر أو احلايطلب بأستخدام حروف ا

 60 دتهاة مأو الصفات خالل مالحظ

 دقيقة

  ½ مخسة عبارات خمتلفة
 ضع هذا يف االعلي

 اعطين القلم خاصيت

 ادفعين بسرعة 

 أسرع 
 1 عبارات خمتلفة 10

14 

 حات أو توضيحيعطي توجيهات او تلمي

 د مخسة مراتلكيفية أداء نشاط حمد

 يف نشاط ما

  ½ ين تعليمني أو توجيهني أو تفسري
 ألصق هذا 

 1 تفسريات  مخسة تعليمات او توجيهات او ضع هذا هنا 

15 
كه تباة الي سلويطلب من االخرين االن

 قل مخسة مراتاثناء الكالم علي اال

 أنظر ألي  ½ مرتني

 1 مخسة مرات سأخربك
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 م
 التسمية األول المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

1 
ك ن أن يكون هنايسمي شيئني معززين بدو

  echoicتكرار صوتي 

ف درجة يف الحيصل الطفل علي نص  ½  -1

ر االسم ألكث حالة كان يستخدم نفس

 1  -2 من شئ

2 
تكرار صوتي  يسمي أربعة أشياء بدون

echoic 

 قلم -1

½  
 

 نضارة -2

 عربية -3

 1 كرة -4

3 
 بدونة أليه غري حمبب أشياء ستة يسمي

 echoic صوتي تكرار

1-  

½  
 أمثلة :

 قلم  -

 حذاء -

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  1 

4 
 مدتها ةمالحظ أثناء يسمي تلقائيا شيئين

 . ساعة

1-  ½  
 يسمي الطفل تلقائيا

2-  1 

5 
) أشخاص ،  يسمي عشرة بنود خمتلفة

 صور ( . أعضاء اجلسم ، أشياء ،

1-  
½  

2-  
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3-  

ي عدة أغراض يتم اختبار الطفل عل

شرة مسميات الي تسمية عللوصول 

 خمتلفة .

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  
1 

10-  

 

 

 م
 التسمية الثاني المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

 عنصر عندما يسأل _ ما هذا  25تسمية  6

 ½  7عنصر لمثال واحد في بند رقم  20يسمي 
 كتاب
 حذاء
 سيارة
 كلب
 قبعة

 1 7عنصر لمثال واحد في بند رقم  25يسمي 

7 
 3يسمي خمسين عنصر مختلف خالل 

 أمثلة لكل واحد فيهم

  3 2 1 البند 3 2 1 البند

     مقص    كرة  استخدم االمثلة المتوفرة لديك

     تلفاز    ساعة
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درجة في حالة لو ½ يحصل الطفل علي 
 قام بتسمية مثالين لكل البنود

     جوال    سيارة

     ريموت    تفاحة

     بالون    بسكوت

     مكغب    عصفور

     كيك    قطة

     حلوي    طائرة 

     اسد    حذاء

     حافلة    قميص

     بازل    كرسي

     فيل    سرير

     قلم    دراجة

     شراب    بقرة

     خروف    بيتزا

     قطار    موزة

أيس 
 كريم

     فقاعات   

     لعبة    سمكة

         قبعة

 يسمي عشرة أفعال 8

 يجري

 ½ 

 استخدم االمثلة المتوفرة لديك

 يلعب

 يقفز

 يرسم

 يلف

 يأكل
1 

 يستحم
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 ينام

 ينظف

 يسلم

 يصفر

9 
جملة مكونة من أسم  50يقوم بتسمية 

 وفعل أو أسم وصفة 
 فلفل أخضر ½  جملة  25

 1 جملة 50 ولد كبير

 شئ أو صورة او فعل 200يقوم بتسمية  10
 ½  شئ أو صورة 150يسمي 

 
 1 شئ أو صورة أو فعل 200يسمي 

 

 م
 التسمية الثالث المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

11 
وشكل ووظيفة خمسة أشياء  نيسمي لو

 مختلفين

 ما شكله ؟ ما لونه ؟ البند
ما 

 وظيفته؟
درجة لو ½ 

اجاب عن 
سؤالين 

 لخمسة اشياء

 

1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

12 
يسمي اربعة أظرف مكانية أو أربعة 

 ضمائر شخصية

أربعة من اجمالي يسمي اربعة من واحد فيهم أو 
 البندين

 ½ 
 القطة فوق الكرسي
األظرف المكانية واربعة من يسمي اربعة من  هو يلعب بالكرة

 رالضمائ
1 

13 
يسمي اربعة صفات ) باستثناء : اللون 

 والشكل ( وأربعة احوال 
يسمي اربعة من واحد فيهم أو أربعة من اجمالي 

 البندين
 

 بسرعة / بشويش
 أعلي 
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  بنود مكونة من اربعة صفات وأحوال 8يسمي   
 متسخ / نظيف 
 كبير /صغير
 طويل قصير

14 
  ½  مرة 20يجيب بجملة مكونة من ثالثة كلمات 

  1 مرة 20يجيب بجملة مكونة من اربعة كلمات 

15 
  ½  كلمة ليست معززة له 750يسمي 

  1 كلمة ليست معززة له 1000يسمي 

 

 

 

 م
 االستجابة لألستماع األول المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

1 
ينتبه الي صوت المتحدث خمسة مرات 

 من خالل األلتفات ناحية المتحدث .

1-  

 ½ 
المطلوب أن يلتفت الطفل ناحية 

 الصوت ال يتطلب تواصل بصري . 

2-  

3-  

4-   
1 

5-  

2 
يلتفت الطفل حين سماع أسمه خمسة 

 مرات 
 1  

3 
انظر إلي ، ألمس ، شاور علي ) 

أشخاص من العائلة أو حيوانات أو 
 صف معززات أخري( عند عرضه في 

1-  
 ½ 

 أين ماما ؟ -
 أين الدب ؟ -
 أين احمد ؟  -

2-  

3-  1 
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خمسة معززات معززين الي من  مكون
 مختلفة . 

4-  

5-  

4 
حركية مختلفة بناءا  يؤدي أربعة أفعال

 علي أمر لفظي وبدون توجيه جسدي .

 1أمر رقم  -1
 مرتين

 2أمر رقم  -2
 مرتين

 أقفز  - ½
 خبط  -
 سلم  -
 تنفيذ تعليمات لفظية  -

3-  

1 4-  

5-  

5 
يختار الشئ الصحيح في صف مكون 
من اربعة صور أو أشياء حينما اطلب 

 منه ) أعرض علي ، أين ، ألمس (

1-  

 ½ 

 أرني القطة  -
 ألمس الحذاء -

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

11-  

12-  

13-  

14-  

15-  

16-  

1 17-  

18-  
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19-  

20-  
 

 

 م
 االستجابة لألستماع الثاني المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

6 
يختار اختيار مناسب ضمن مجموعة 

اشياء ويختار  6غير مرتبة مكونة من 
 شئ مختلف  40حتي 

  ½  شئ  25يختار 

  1 شئ 40يختار 

7 

 3يختار خمسين عنصر مختلف خالل 
أمثلة لكل واحد فيهم في مجموعة مكونة 

 عناصر مختلفة 8من 
درجة في حالة لو ½ يحصل الطفل علي 

 لكل البنودقام بأختيار مثالين 

  3 2 1 البند 3 2 1 البند

 استخدم االمثلة المتوفرة لديك

     مقص    كرة 

     تلفاز    ساعة

     جوال    سيارة

     ريموت    تفاحة

     بالون    بسكوت

     مكغب    عصفور

     كيك    قطة

     حلوي    طائرة 

     اسد    حذاء

     حافلة    قميص

     بازل    كرسي

     فيل    سرير

     قلم    دراجة

     شراب    بقرة
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     خروف    بيتزا

     قطار    موزة

أيس 
 كريم

     فقاعات   

     لعبة    سمكة

         قبعة

8 
يقوم بتنفيذ عشرة انشطة حركية حينما 

 يطلب منه ذلك

 

 ½ 

 أرني كيف تصفق
 هل يمكنك ان تقفز

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

9 
فظي مكون من كلمتين ) أمر ل 50يتبع 

 (فعل وأسم 
 أركل الكرة  ½  امر لفظي من كلمتين  25

 1 أمر لفظي مكون من كلمتين 50 ادفع االرجوحة

10 
شئ مختلف في  250ويشير الي يختار 

 البيئة الطبيعية او من خالل كتاب مصور

 ½  شئ أو صورة 150 يختار أو يشير
 

 1 شئ أو صورة أو فعل 250 يختار او يشير
 

 

 



 

 01033858452-01100091353   أكاديمية عماد السعدني للتربية الخاصة

 م
 االستجابة لألستماع الثالث المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

11 

يختار شئ من خالل اللون أوالشكل 
في صف  أشياء مختلفهأربعة ويختار 

اشياء متقاربة في الشكل  6مكون من 
 واللون

  لون شكل البند

درجة لو ½ 
اجاب عن 
سؤالين 

 لخمسة اشياء

 اوجد لي السيارة الحمراء
 أين البسكويت المربع

1-     

2-     

3-     

4-     

    

12 

تعليمات لستة أظرف مكانية كل يتبع 
واحد فيهم في جملتين مختلفتين او ستة 

ضمائر شخصية كل واحد فيهم في 
 جملتين مختلفتين

أظرف  3ضمائر أو أثنين من  3يتبع أثنين من 
 مكانية 

 ½ 
 ضع كرة فوق كرسي
 ضع لعبة فوق طاولة

 أين كرتي 
 أين حذائي

 1 يقوم بتنفيذ المطلوب منه بالكامل

يحضر اربعة صفات ) باستثناء : اللون  13
والشكل ( وأربعة احوال ) سريع / بطئ 
( في صف مكون من اربعة صفات أو 

 أربعة احوال

يحضر اربعة من واحد فيهم أو أربعة من اجمالي 
 البندين

 
 بسرعة / بشويش

 أعلي 
 متسخ / نظيف 
 كبير /صغير
 طويل قصير

  والبنود مكونة من اربعة صفات وأح 8يحضر  

14 
أحضر البالطو ضعه علي  ½  خطوات 3يتبع خمسة تعليمات مكونة من 

 1 خطوات 3مات مكونة من يتعل 10يتبع  الشماعة ثم اجلس

15 
  ½  كلمة ليست معززة له 800 يتعرف علي 

  1 كلمة ليست معززة له 1200 يتعرف علي
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 م
 والمطابقة األداء البصري األول المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

1 
يتتبع ببصره مثيرا متحركا لمدة ثانيتين  
خمسة مرات خالل مالحظة مدتها نصف 

 ساعة  

1-  
 ½ 

 

2-  

3-  

1 4-  

5-  

2 
يقبض بواسطة اصابع السبابة والوسطي 

 واالبهام علي خمسة مرات اشياء مختلفة . 

1-  
 ½ 

 

2-  

3-  

1  4-  

5-  

3 
 30وينتبه إلي لعبة أو كتاب لمدة ينظر 

ثانية ) علي ان اليكون هذا األمر معززا 
 له (

 ½  ثانية 15
 

 1 ثانية 30

4 
يضع ثالثة اشياء في علبة أو او ثالثة 

حلقات علي عمود او يرص ثالثة مكعبات 
 علي أن يقوم بنشطين علي األقل

 يضع شيئين في نشاط واحد 
1-   ½ 

 

2-  

 1نشاط رقم 
1-  

 2نشاط رقم 
1-  

1 
2-  2-  

3-  3-  

5 
 –يطابق عشرة اهداف ) بازل ـ صور 

 ألعاب ( –أشياء 

1-  

 ½  2-  

3-  
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4-  

5-  

6-  

1 

7-  

8-  

9-  

10-  
 

 

 م
 األداء البصري والمطابقة الثاني المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

6 

ي صور فيستطيع الطفل مطابقة أشياء أو 
اشياء مختلفة  6مجموعة مكونة من 

شئ أو  25ويصل في المطابقة حتي 
 صورة

 ½  شئ أو صورة 15
 

 1 شئ أو صورة 25

7 
يقوم بتصنيف ألوان أو أشكال متشابهة 

 اشكال أو ألوان  10وحتي 

 ½  أشكال أو ألوان 5يقوم بتصنيف 
أطلب من الطفل ان يجمع المثلثات 
الحمراء و الدببة الحمراء واللعب 

 الحمراء . 
 أو االشياء المثلثة

 1 أشكال أو ألوان 10يقوم بتصنيف 

8 
شئ أو صورة مختلفين  25يقوم بمطابقة 

امثلة في مجموعة  3لكل شئ أو صورة 
 أشياء أو صور  8مكونة من 

يطابق صورة كلب لها ثالثة امثلة في  ½  شئ او صورة  15يقوم بمطابقة 
 1 شئ او صورة  25يقوم بمطابقة  صور وختلفين 8مجموعى فيها 

 يطابق سيارة تويوتا مع سيارة فورد  ½  عنصر  15 9
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يطابق اغراض غير متماثلة في مجموعة 
اشياء مختلفة ويصل حتي  10مكونة من 

 عنصر مختلف 25
 1 عنصر 25

10 
ثالثية االبعاد الي صور صور  10يطابق 

 10ثنائية االبعاد في مجموعة مكونة من 
 عنصر 25صور ويطابق حتي 

 ½  عنصر  15
 

 1 عنصر 25

 

 

 

 م
 األداء البصري والمطابقة الثالث المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

11 
ل اخر وم به طفقتلقائيا يقلد تنفيذ نشاط ي
 التلوينمثل الرسم أو 

يقوم طفل ما بتلوين بالون باللون  ½ نشاط واحد 
االحمر فيقوم الطفل بتلوين بالون 

 باللون االحمر
 1 نشاطين

12 

يطابق تلقائيا اغراض غير متماثلة في 
اشياء مختلفة  10مجموعة مكونة من 

تحتوي المجموعة علي ثالثة مثيرات 
 عنصر مختلف 25متشابهة ويصل حتي 

 ½  عنصر 15

 
 1 عنصر 25

13  
يقوم بمطابقة نموذج مكعبات علي كارت 
تصميم أو نموذج بازل علي كارت ويصل 

 قطع 8حتي 

 ½  نموذج مكون من اربعة قطع  20يطابق 
 

 1 قطع  8نموذج مكون من  20يطابق 

 موزة / تفاحة / فراولة من الفواكة ½  مكونة من ثالثة صور او اشياء ثالثة فئات 14
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يقوم بجمع فئات صنف معين ويكمل 
خمسة اصناف مكونة من خمسة صور او 

 اشياء
 1 خمسة فئات مكونة من خمسة صور او اشياء

15 
يقوم باستكمال تسلسل مكون من ثالثة 

 انماط مختلفة ويصل حتي عشرين تسلسل 

تسلسل مكون من أثنين  20يقوم باستكمال 
 مكونات

 ½ 
يستكمل الطفل تسلسل مثل ) مثلث / 
تسلسل مكون من ثالثة  20يقوم باستكمال  دائرة / مربع / مثلث / دائرة / مربع 

 مكونات
1 
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 م
 اللعب األستقاللي األول المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير  الهدف

1 

يستكشف ويتالعب بأغراضا لمدة 
غط يقلبها يضدقيقة ) ينظر الي لعبة ، 

علي أزرارها ( ) في مالحظة مدتها 
 دقيقة (30

ثانية في مالحظة مدتها  30
 دقيقة30

 ½ 
 

 1 دقيقة30في مالحظة مدتها  دقيقة

2 

يظهر تنوع في اللعب ، يلعب 
بواسطة خمسة العاب مختلفة ) يلعب 
بالمكعبات ، ثم الدب ، ثم الجرس 

دقيقة  30وهكذا ( في مالحظة مدتها 
 . 

  دقيقة  30ألعاب مختلفة خالل  3

 

1-  2-  3-   

  دقيقة 30ألعاب مختلفة خالل  5

1- 2- 3- 4- 5-  

3 

تظهر قدرته علي التعميم استكشاف 
وتحريك ألعاب جديدة في بيئة لعب 

 جديدة. 
) غرفة ألعاب جديدة ( ) في مالحظة 

 دقيقة (  30مدتها 

دقيقة واحدة في مالحظة مدتها 
 دقيقة30

½ 

 
في مالحظة مدتها  دقيقتين

 دقيقة30
1 

4 

يشارك بأستقاللية في ألعاب الحركة 
لمدة دقيقتين ) السباحة ، القفز ، 

 30التسلق ( ) في مالحظة مدتها 
 دقيقة (

دقيقة واحدة في مالحظة مدتها 
 دقيقة30

½ 
 

في مالحظة مدتها  دقيقتين
 دقيقة30

1 

5 
ينخرط وبشكل مستقل في ألعاب 

السبب والنتيجة لمدة دقيقتين خالل 
 دقيقة )  30مالحظة مدتها 

دقيقة واحدة في مالحظة مدتها 
 دقيقة30

السلم والثعبان ، العاب   ½
الجر والسحب ، 
 المسمار والشاكوش

في مالحظة مدتها  دقيقتين
 دقيقة30

1 
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 م
 األستقاللي اللعب الثاني المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

6 
يبحث عن قطعة ناقصة في لعبة او قطعة 
 تكمل لعبة ما ويكمل خمسة لعبات مختلفة

 يبحث عن رضاعة لدمية  ½ لعبتين
 1 خمسة العاب يبحث عن قطعة بازل ناقصه

7 
يلعب بااللعاب بحسب وظيفتها الصحيحة 

تصميمها ويصل حتي ةيستخدمها كما تم 
 خمسة العاب مختلفين

 يضع القطار علي القضبان ½  لعبتين
 1 خمسة العاب يضع التليفون اللعبة علي اذنه 

8 
تية ايلعب بأستخدام االدوات والوسائل الحي

تي ل حويتخيل طريقتين للعب بها ويص
 من االدوات او الوسائل 2عدد 

  1اداة 
 يستخدم صندوق الطعام كالطبلة 

  2أداة  او كالسيارة

9 
يلعب بتلقائية داخل ساحة االلعاب او 
الحديقة ويلعب حتي خمسة دقائق في 

 دقيقة 30مالحظة مدتها 

 ½ دقيقة في مالحظة مدتها نصف ساعة 2
 يلعب باالرجوحة أو الزحليقة

 1 دقيقة في مالحظة مدتها نصف ساعة 5

10 
الي يجمع االلعاب التي لها أجزاء ويصل 

 خمسة العاب لها خمسة اجزاء
 ½ اجزاء 3لعبتين لهم 

 مستر بطاطس
 1 خمسة لعب لهم خمسة اجزاء

 

 م
 اللعب األستقاللي الثالث المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

11 
بتلقائية يشترك في تقمص ادوار تمثيلية أو 

يلعب العاب تخيلية لمدة خمسة مواقف 
 مختلفة

يلعب حفلة شاي مع مجموعة من  ½ موقفين مختلفين
 الدمي 

يلبس مالبس ضابط شرطة ويتظاهر 
 بأنه شرطي

 1 خمسة مواقف

12 
يقلد ويكرر حركتين كبريين لتطبيق هدف 

 في نشاط ما
 يشوط الكرة بطريقة معينة  ½  نشاط واحد

 1 نشاطين يرمي الكرة في السلة



 

 01033858452-01100091353   أكاديمية عماد السعدني للتربية الخاصة

13 
م الفنون والرسيشترك تلقائيا في العاب 

 ولمدة خمسة دقائق

 قص ولصق ½  دقيقتين
 رسم
 تلوين

 1 خمسة دقائق

14 
يشترك تلقائيا في العاب مستمرة ويصل 
 حتي عشرة دقائق بدون تعزيز من الكبار 

 ½ خمسة دقائق بدون تعزيز من الكبار
 

 1 عشرة دقائق بدون تعزيز من الكبار

15 
مهارات ما يرسم أو يكتب بشكل تلقائي 

 قبل اكاديمية ولمدة خمسة دقائق

 متاهات  1/2 دقيقتين
 رسوم مختلفة
 تتبع خطوط

 1 خمسة دقائق

 

 

 

 

 

 

 م
 السلوك األجتماعي واللعب االجتماعي األول المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

1 
يتواصل بصريا خمسة مرات في كل مرة 

مالحظة يطلب فيها معزز ما ) خالل 
 مدتها نصف ساعة (

 ½ 2أثناء الطلب 1اثناء الطلب 
 

 1 5أثناء الطلب  4أثناء الطلب 3أثناء الطلب 
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2 
يبدي الرغبة في حمله لألعلي أو يلعب 
جسديا مع االخرين مرتين علي األقل 

 خالل ساعة من المالحظة . 

 ½ مرة واحدة 
 

 1 مرتين

3 
خرين ا بتلقائية يتواصل بصريا مع اطفال

لمدة خمسة مرات خالل مالحظة مدتها 
 ساعة .

1-  
 ½ 

 
2-  

3-  

1 4-  

5-  

4 
بتلقائية يقترب من اللعب مع اطفال في 

العاب موازية لمدة دقيقتين وخالل 
 دقيقة 30مالحظة مدتها 

 ½ دقيقة30دقيقة في مالحظة مدتها 
 

 1 دقيقة 30دقيقتين في مالحظة مدتها 

5 
يتبع اقرانه أو يحاول تقليد حركاتهم تلقائيا 

 دقيقة 30مرتين خالل مالحظة مدتها 
 ½  دقيقة 30مرة واحدة في 

 
 1 دقيقة 30مرتين في 

 

 

 م
 السلوك األجتماعي واللعب االجتماعي الثاني المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

 يتفاعل جسديا مع االقران لمدة مرتين  6
 يدفعه العربة  ½  مرة واحدة 

 1 مرتين يمسك يده

7 
يطلب من االقران ان يقوموا بتنفيذ شئ ما 

 دقيقة 60خالل مالحظة مدتها 

 أدفعني ½ مرتين خالل ساعة
 انظر لي
 تعالي

 1 خمسة مرات خالل ساعة

  الماءالعاب  ½  دقيقتين في مالحظة مدتها نصف ساعة 8
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يشترك في العاب التفاعل االجتماعي مع 
 اقرانه لمدة خمسة دقائق بدون مساعدة

 الكبار او تعزيزهم
  1 خمسة دقائق في مالحظة مدتها نصف ساعة

 لعبة السلم الموسيقي

9 
تلقائيا يستجيب لطلبات االقران منه لمدة 

 خمسة مرات
 اعطني القطار ½  مرتين

 1 خمسة مرات أدفعني

10 
المشاركة معه يطلب تلقائيا من االقران 

 في اللعب او االلعاب االجتماعية المختلفة
 هيا بنا نلعب سويا   مرة واحدة خالل مالحظة مدتها ساعة

  مرتين خالل مالحظة مدتها ساعة دعونا نحفر حفرة

 

 م
 السلوك األجتماعي واللعب االجتماعي الثالث المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

11 
تلقائيا تعاون مع طفل أخر في اتمام لعبة 
 معينة ويكرر هذا الفعل لمدة خمسة مرات

طفل يحمل الدلو ويملئ الحفرة واخر  ½  مرتين
 1 خمسة مرات يسد بيديه حول الماء

12  
خالل مالحظة مدتها ساعة تلقائيا يطلب 

 من قرين له اشياء تبدأ بأسئلة مختلفة

 أين تذهب ½  طلبين
 ما هذا 
 1 خمسة طلبات من تكون

13 
يستجيب لفظيا ألسئلة االقران ويسجيب 

 لخمسة اسئلة مختلفة
 ½  يستجيب مرتين 

 هل تريد أن تلعب معنا ؟ 
 1 يستجيب خمسة مرات

14  
يشترك مع اقرانه في ادوار تقمص 

الشخصيات والمسرحيات التمثيلية ولمجة 
 خمسة دقائق وبدون مساعدة من الكبار

 تمثيل مقطع فيديو  ½  لمدة دقيقتين
 1 لمدة خمسة دقائق يلعب دور سبايدر مان

15 
يشترك لفظيا لمدة أربعة مرات في حوار 

 مع أقرانه
يتحدث االطفال حول كيفية عمل قلعة  ½  مرتين

 1 اربعة مرات بالرمال
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 م
 التقليد الحركي األول المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

1 
حركة كبري عندما يطلب  2يقوم بتقليد 

منه ذلك ) أفعل هذا ( ) التصفيق ، رفع 
 اليد (

 ½  1حركة رقم 
 

 1 2حركة رقم 

2 
حركات كبري عندما يطلب  4يقوم بتقليد

 منه ذلك ) أفعل هذا (

1-  
 ½ 

 
2-  

3-  
1 

4-  

3 
حركات مختلفة أثنين منهم  8يقوم بتقليد 

فيهم أدوات ) مثال : هز الشخشيخة يتوفر 
 ، الضرب بعصا الطبلة (

1-  

 ½ 

 

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

 مع شيئين : 
7-  1 

 

8-   

4 
بتلقائية يقوم بتقليد حركات األخرين في 

 خمسة مواقف مختلفة 

1-  
½ 

 غسل اليد 
 الشرب 

2-  

3-  

1 4-  

5-  

5 
1-  

 ½ 
 حركات كبري 

  -2 صفق -
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اي حركة مختلفين و من  20يقوم بتقليد 
نوع ) حركة كبري ، حركة صغري ، 

 تقليد حركات باالشياء (

 ارفع يدك  -  -3
 خبط  -

 
 حركات مع االشياء 

 اخبط الشوكة  -
 هز الشخشخيه  -
 اضرب بالعصا  -

 حركات صغري 
 شبك يدك  -

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

11-  

12-  

13-  

14-  

15-  

16-  

1 

17-  

18-  

19-  

20-  
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 م
 التقليد الحركي الثاني المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

6 
يقوم بتقليد حركات من خالل اختيار الشئ 

من وسط مجموعة مختلفة من  المناسب
 االشياء 

عصا من وسط شوكة وملعقة يختار ال ½  خمسة اشياء مختلفة وسط مجموعة مختلفة
 1 عشرة اشياء مختلفة وسط مجموعة لكي يقوم بتقليد حركة ما 

7 
حركة صغري حينما  20يقوم بتقليد 

 يطلب منه
 ½  عشرة حركات صغري

 
 1 عشرون حركة صغري

8 
يقوم بتقليد نمط حركي مكون من ثالثة 

حركات مختلفة ويصل الي عشرة مرات 
 مختلفة

 ½  خطوتينخمسة من 
 صفق / نط / المس اللعبة

 1 عشرة من ثالثة خطوات

 تلقائيا يقوم بتقليد خمسة مهارات حياتية  9
 يقلد طريقة يأكل بالملعقة  ½  اثنين من المهارات الحياتية

 1 خمسة من المهارات الحياتية يقلد وضع المعطف علي الشماعه

10 
يحاكي تلقائيا كافة االفعال الجديدة التي 

 يقوم بها الكبار 
  1 سبعة حركات جديدة يقوم بها الكبار
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 م
 التقليد الصوتي  األول المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

1 
استجابة صحيحة في اختبار تقييم  2يعطي 

 المهارات الصوتية 
 ½  1يسجل 

اختبار نطق يمكنك ان تستخدم 
 االصوات العربي

 1 2يسجل 

2 
استجابة صحيحة في اختبار تقييم  5يعطي 

 المهارات الصوتية
 ½ 3يسجل 

 1 5يسجل 

3 
 10اشياء غير معززة وا يعطي  6يسمي 

استجابات في اجتبار تقييم المهارات 
 الصوتية

 ½ 7يسجل 

 1 10يسجل 

4 
 استجابة صحيحة 15يعطي علي االقل 

 في اختبار تقييم المهارات الصوتية
 ½ 12يسجل 

 1 15يسجل 

5 
استجابة صحيحة في اختبار  25يعطي 

 تقييم المهارات الصوتية
 ½ 20يسجل 

 1 25يسجل 

 

 

 

 م
 التقليد الصوتي  الثاني المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

6 
استجابة صحيحة في اختبار  50يعطي 

 تقييم المهارات الصوتية 
 ½  40يسجل 

يمكنك ان تستخدم اختبار نطق 
 االصوات العربي

 1 50يسجل 

7 
استجابة صحيحة في اختبار  60يعطي 

 تقييم المهارات الصوتية
 ½ 55يسجل 

 1 60يسجل 
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8 
اشياء غير معززة وا يعطي  70يسمي 

اجتبار تقييم المهارات استجابات في  10
 الصوتية

 ½ 65يسجل 

 1 70يسجل 

9 
استجابة صحيحة  80يعطي علي االقل 

 في اختبار تقييم المهارات الصوتية
 ½ 75يسجل 

 1 80يسجل 

10 
استجابة صحيحة في اختبار  90يعطي 

 تقييم المهارات الصوتية
 ½ 85يسجل 

 1 90يسجل 
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 م
 الكالم التلقائي االول المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

1 
تلقائيا خمسة أصوات كالمية خالل  يصدر

 مالحظة مدتها ساعة
 ½  صوتين كالميين خالل مالحظة باصداريقوم 

 
 1 خمسة أصوات كالمية  يقوم باصدار

2 
خمسة أصوات كالمية من  باصداريقوم 

 خالل ساعة عشرة مرات  وترديدهم
  ½  يقوم بتقليد ثالثة

  1 يقوم بتقليد خمسة

3 
عشرة أصوات كالمية من  باصداريقوم 

 خالل ساعة  مرة 25 ويرددهم
  ½  خمسة باصداريقوم 

  1 عشرةيقوم باصدار

4 
يقوم باصدار خمسة كلمات من خالل نطق 

 تقريبي خالل مالحظة مدتها ساعة
  ½  كلمتين

  1 خمسة كلمات

5 
كلمة أو جملة من  15بشكل تلقائي يتكلم 

خالل نغم وايقاع مناسب خالل مالحظة 
 مدتها ساعة

  ½  كلمات  8

  1 كلمة 15
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 م
 FFC الثاني المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

6 
يختار خمسة أطعمة او مشروبات اذا تم 
عرضها بين مجموعة مكونة من خمسة 

 ليست طعام او مشروبات 

 أنت تأكل ½   يختار اثنين
 1 يختار خمسة أنت تشرب

7 
شئ مختلف حينما يكون الشئ  25يختار 

 اشياء  8وسط مجموعة مكونة من 
 نحن نجلس علي ½   8شئ وسط مجموعة من  12

 1  8شئ وسط مجموعة من  25 نحن نشرب في

8 

يختار االستجابة الصحيحة من وسط 
اشياء ) من خالل  10مجموعة مكونة من 

سؤال الطفل باستخدام هل / من / لماذا ؟ 
 شئ 25لمن ( ويصل حتي 

  10شئ وسط مجموعة من  12
  

  10شئ وسط مجموعة من  25

9 
يختار العنصر حينما يتم السؤال عنه من 

جمل مختلفة حينما يعرض  3 خالل
 العنصر منفردا

 أين الحيوان  ½  عنصر 12
 ما الذي ينبح 

 من يملك مخالب
 1 عنصر  25

10 
من  RFFCمن اسئلة  %50يسمي عن 

 خالل صف من الصور او كتاب مصور 

من االسئلة التي تحتوي علي  % 25يسمي 
RFFC 

½  
 يقول كلب عندما يسأل أين الحيوان

من االسئلة التي تحتوي علي  % 50يسمي 
RFFC 

1 

 

 

 

 



 

 01033858452-01100091353   أكاديمية عماد السعدني للتربية الخاصة

 

 

 م
 FFC الثالث المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

11 

يختار االستجابة السليمة من صف مكون 
 3عناصر يوجد في وسطهم  10من 

عناصر متاشبهة ) في الشكل واللون 
 والفئة ولكنهم اختيارات غير سلمية (

 ½  عنصر 15يختار 

 اسئلة تبدأ بماذا / أين / لمن ؟ 
 1 عنصر 25يختار 

12 
يختار عنصرال من كتاب من خالل سؤال 
مكون من ) وظيفة وسمة أو وظيفة وفئة 

 او سمة وفئة ( 

 ½  عنصر 15يختار 
 أين الحيوان البني

 1 عنصر 25يختار  لديه عجالت ولونه ابيض

13 
كتاب او في البيئة  يختار عنصرا في

تحتوي الجملة علي )  الطبيعية بجيث
 ظرف مكان وصفة وضمير ( 

 ½  عنصر 15يختار 
 أين الموزة الصفراء فوق الشجرة ؟ 

 1 عنصر 25يختار 

14 

يختار االجابة الصحيحة في كتاب او في 
البيئة الطبيعية بعد مشاهدته لموضوع ما 
وحينما يتم سؤاله من خالل من اربعة 

  LRFFCمكونات 

 أين تعيش البقرة  ½  موضوع مختلف يجيب عن اربعة اسئلة 15
 من يحلب البقرة 
 1 موضوع مختلف يجيب عن اربعة اسئلة 25 ماذا تاكل البقرة 

 LRFFCأجابة من خالل  1000يعطي  15
  ½ اجابة  750

  1 اجابة 1000
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. 

 م
 التفاعل اللفظي الثاني المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

6 
يكمل عشرة جمل مختلفة أو اغاني او 

 أصوات حيوانات
 القطة بتقول ..... 1/2 جمل 5يكمل 

 1 جمل 10يكمل  الموزة من ........
  1 أسمه يجيب بأسمه االول عندما يسأل عن اسمه 7

8 
جملة ناقصه ال تحتوي علي  25يكمل 

 اغاني 
 انت تاكل ..... ½  جملة 12

 1 جملة 25 انت تلعب ......

 سؤال يبدأ بكلمة ماذا  25يجيب  9
 ½  سؤال 12

 ماذا تحب أن تأكل ؟
 1 سؤال 25

 سؤال يبدأ بكلمة أين / من ؟   25يجيب  10
 من صديقك ؟  ½  سؤال 12

 1 سؤال 25 اين ستلعب ؟.

 

 م
 التفاعل اللفظي الثالث المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

11 
جملة ممكن ان تكون  20تلقائيا يصدر 

 جزء من الطلب

ارة السييقول االب سوف اقوم بتشغيل  ½ جمل 10يصدر 
) يقول الطفل هل يمكنني ان اخذ جولة 

 1 جملة 20يصدر  بالسيارة ؟ (

12 
اجابة واضحة من خالل  300يقدم 

 التفاعل اللفظي 
 ½  اجابة  200

 
 1 اجابة 300

13  
يجاوب عن سؤالين بعد سماعه لموضوع 

 موضوع   25كلمة وحتي  15مكون من 
 ½ موضوع 25سؤال حول 

 المنزل ؟من هدم 
 1 موضوع 25سؤالين حول 

14 
حدث أو فيديو من خالل جمل  25يصف 

 كلمات 8مكونة 
  ½  فيديو أو موضوع 12

  1 فيديو أو موضوع 25
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15 
يجيب اربعة اسئلة مختلفة تبدأ لماذا / ماذا 

 موضوع 15/ لمن / أين وحتي 
  ½ موضوعات  5اسئلة حول  3

  1 موضوعات 10اربعة اسئلة حول 

 

 

 م
 الروتين الصفي ومهارات ضمن مجموعة الثاني المستوي

 مالحظات الدرجة التقييم معايير الهدف

6 
يجلس علي طاولة طعام ضمن مجموعة 
من االطفال دون ان يبدي اي مظاهر 

 دقائق 3سلوكية سلبية ولمدة 

 ½  دقيقة واحدة 
 

 1 دقائق 3

7 
يتبع روتين صفي مثل ) يضع  ادواته في 
الدوالب / يجلس علي الطاولة / ينتظر في 
 الصف ( يحتاج مساعدة لفظية لمرة واحدة 

 ½  مع مساعدة بدنية جزئية
 

 1 مع مساعدة لفظية

8 
ينتقل بين االنشطة الصفية بدون الحاجة 

الي مساعدة سوي مساعدة لفظية أو 
 اشارية

  1/2 جزئيةمع مساعدة بدنية 
 

 1 مع مساعدة لفظية

9 

يجلس لمدة خمسة دقائق وسط مجموعة 
أطفال او أكثر بدون ان  3من االطفال 

يقوم من وسط المجموعة او يقوم 
 بسلوكيات سلبية

 ½  يجلس لمدة خمسة دقائق

 
 1 كما طلب منه

10 

يجلس في مجموعة من الطالب مكونة من 
م الي المعل طالب او أكثر يلتفت خاللهم 3

من الوقت او االدوات . وبقية  50%
 الوقت منتبه الي الطالب .

  ½  من الوقت الي المعلم واالدوات % 30

 1  
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