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 تقييم مبدئي لمستوى الطالب

   .................:1التاريخ                   ...........    ....       المقيم...................... الطفل:..

 : ................2التاريخ 

 ............... :3التاريخ 

 (:RAاألفعال اإلستقبالية )

 لفقرة ا
 زمن التقييم

 لفقرةا
 زمن التقييم

التقيم 
 األساسي

 أشهر 6 أشهر 3
التقيم 
 األساسي

 أشهر 6 أشهر 3

       قف       تعال هنا

ضع مكعب في 
 الوعاء

       لف حول نفسك      

       إقفز       ضمني

ضع ِرجالً على 
 ِرجل

       إجلس      

       يجري في مكانه        لَوح

       إلمس ركبتيك       إرفع ذراعيك

       إلمس أذنيك       إلمس رأسك

       هز رأسك       إشبك ذراعيك

       إلمس كتفيك       إلمس بطنك

       ُشم       صفق بيديك

RESULTS       RESULTS       

 

 

 

 

 

 



الخاصة لتربيةلالسعدني د امع  

01100091353 - 01033858452  

 

2 

في حين أنت تنفذ نفس الفعل ” إفعل هكذا”( "تقول NVIالمحاكاة الغير لفظية )

 المطلوب":

 لفقرةا
 زمن التقييم

 الفقرة
 زمن التقييم

التقيم 
 األساسي

 أشهر 6 أشهر 3
التقيم 
 األساسي

 أشهر 6 أشهر 3

حرك ذراعيك 
 بعيداً عن جسمك

       إعمل قبضة      

       لَوح       صفق

       يجري في مكانه       إلمس رأسك

       هز رأسك )ال(       إلمس بطنك

       مي قبلةإر       إلمس كتفيك

       لف حول نفسك       إرفع ذراعيك

       إقفز       إلمس ركبتيك

       إلمس الطاولة
ضع الشيء على 

 الطاولة
      

       إرفع ذراعاً واحدة       إلمس مرفقك

       إلمس أصابع قدميك       إلمس أذنيك

RESULTS       RESULTS       

 

 في حين تستعرض الشيء المطلوب"” ما هذا؟”( "إسأل ELية )للغة التعبيرا

 فقرةال
 زمن التقييم

 فقرةال
 زمن التقييم

التقيم 
 األساسي

 أشهر 6 أشهر 3
التقيم 
 األساسي

 أشهر 6 أشهر 3

       طاولة       كرة

       مفاتيح       كوب

       قدم       دمية

       بطن/معدة       حذاء

       قلم حبر       أنف

       رأس       كتاب

       سمكة       مكعب 

       أحمر )مكعب(       هاتف

       أزرق )مكعب(       سيارة

       أصفر )مكعب(       وعاء

RESULTS       RESULTS       
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 ” "قل.....”( "األمر VIالمحاكاة اللفظية )

 فقرةال
 زمن التقييم

 فقرةال
 التقييمزمن 

التقيم 
 األساسي

 أشهر 6 أشهر 3
التقيم 
 األساسي

 أشهر 6 أشهر 3

       كرة       أهه

       إسم الطفل       ممم

       أنف       ك

       كتاب       د

       حذاء       ب

       قط       إييي

       كلب       ماما

       بطاطا       دادا

       مأ       بابي

       أب       كيك

RESULTS       RESULTS       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع النتائج
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RA NVI EQL VI RA NVI EQL VI RA NVI EQL VI 

 أشهر 6بعد  أشهر 3بعد  التقييم األساسي

ح 
حي

ص
 لل

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
الن

%
 

100 
            

90 
            

80 
            

70 
            

60 
            

50 
            

40 
            

30 
            

20 
            

10 
            

0             

 


