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 التقييم االولى للطفل )تخاطب(

 

 اسم الطفل : .................................................           التشخيص :........................................    

 ................................تاريخ الميالد: ................................................           العمر الحالى:......

 تاريخ االلتحاق :..............................................          تاريخ التقييم :......................................

 

 اللغة االستقبالية و اللغة التعبيرية

ووظائفهااجزاء الوجه   

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم المالحظات

 شعر       

 عين       

 فم       

 انف       

 اذن       

 حاجب        

 اسنان       

 لسان       

 اجزاء الجسم ووظائفها

 يد       

 ارجل       

 رقبة       

 ذراع       

 كوع       

 ركبة        
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 بطن       

 ظهر       

 المالبس        

 فستان       

 بلوزة       

 بنطلون        

 جيبة       

 عباية       

 توكه       

 سلسلة       

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات

 خاتم       

 حلق       

 اسواره       

 شنطة       

 خمار       

 حذاء        

 ساعة        

 عباية       

 بدله       

 تيشيرت       

 قميص       

 بنطلون       

 نضارة       

 كاب       

 محفظة       

 حزام       
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 قفاز       

 جورب       

 شنب       

 ذقن       

 عضالت       

 الفاكهة

 تفاح       

 موز       

 عنب       

 برتقال       

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات

 يوستفندى       

 بطيخ       

 فراولة       

 مانجة       

 جوافة       

 كمترى       

 خوخ       

 مشمش       

 برقوق       

 بلح       

 قصب       

 اناناس       

 رومان       

 الخضروات

 طماطم       

 خيار       
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 خس       

 فلفل       

 جزر       

 بطاطس       

 باذنجان       

 بسلة       

 فاصوليا       

 كوسة       

 ارنبيط       

 كرنب       

االستقباليةاللغة  اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات  العناصر 

 بامية       

 قلقاس       

 توم       

 بصل       

 بطاطا       

 ليمون       

 جرجير       

 
 الطعام

 فول       

 طعمية       

 عيش       

 جبنة       

 ساندوتش       

 بطاطس محمرة       

 مكرونة       

 ارز       
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 فراخ       

 لحمة       

 سمك       

 بيض       

 سلطة       

 بيتزا       

 تورتة       

 بسكوت       

 ايس كريم       

 شيكوالتة       

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات

 فشار       

 مصاصة       

 بونبونى       

 عصير       

 ببسى       

 شاى       

 قهوة       

 لبن       

 مياة       

 
 المنزل

 باب       

 شباك       

 كرسى       

 كنبة       

 ترابيزة       

 مكتبة       
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 مكتب       

 تليفزيون       

 تليفون       

 كمبيوتر       

 مروحة       

 فاظة       

 لمبة       

 صورة       

 نجفة       

 مراية       

 ساعة       

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات

 اباجوره       

 سجادة       

 مكواة       

 مفتاح       

 قفل       

 المطبخ 

 بوتجاز       

 ثالجة       

 حنفية       

 حلة       

 طاسة       

 صينية       

 طبق       

 براد شاى       

 فنجان       

 كوب       
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 زجاجة       

 خالط       

 ملعقة       

 شوكة       

 سكينة       

 كبريت       

 سلم       

  مقشة       

 جاروف        

 مساحة       

 مكنسة       

 باسكت زبالة       

 الحمام

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات

 حنفية       

 دوش       

 حوض       

 بانيو       

 تويلت       

 سخان       

 غسالة       

 صابونة       

 مناديل       

 شامبو       

 ليفة       

 فرشاة اسنان        

 معجون اسنان       

 غرفة النوم

 سرير       

mailto:INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM
https://slpemad.com/


 

  002-01100091353 

6––  002-01033858452  

INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM  https://slpemad.com/ 

 مخدة       

 دوالب       

 تسريحة       

 مشط       

 فرشاة شعر       

 شماعة       

 فوطة       

 بطانية       

 بالكونة       

 المواصالت

 عربية       

 اتوبيس       

التعبيريةاللغة  تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات  العناصر اللغة االستقبالية 

 عجلة       

 متوسيكل       

 طيارة       

 مركب       

 سفينة       

 
 الحيوانات

 قطة       

 كلب       

 خروف       

 معزة       

 بقرة       

 جاموسة       

 ارنب       

 حصان       

 حمار       

 اسد       
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 نمر       

 زرافة       

 غزالة       

 جمل       

 فيل       

 دب       

 قرد       

 فار        

 ثعلب       

 ذئب       

 ثعبان       

 تمساح       

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات

 وحيد القرن       

      
 

 

 
 حمار وحشى 

 الطيور

 عصفورة       

 حمامة       

 فرخه       

 ديك       

 كتكوت       

 بطة       

 اوزة       

 االسماك

 سمك       

 قرش       

 حوت       

 حشرات

 فراشة       

mailto:INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM
https://slpemad.com/


 

  002-01100091353 

6––  002-01033858452  

INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM  https://slpemad.com/ 

 نحلة       

 نملة       

 صرصار       

 النباتات

 شجرة       

 نخلة       

 وردة       

 االلوان

 احمر       

 اصفر       

 اخضر       

 ازرق       

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات

 ابيض       

 اسود       

 برتقالى       

 االشكال الهندسية

 دائرة       

 مثلث       
 

 مربع       
 

      
 

 

 
 مستطيل

 المذكر والمؤنث واالفعال

تاكل  -ياكل           

تشرب  -يشرب          

تفتح  -يفتح          

تغلق  -يغلق          

تنام  -ينام          

تستيقذ -يستيقذ          
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تصب -يصب          

تحمل -يحمل          

تقلب  -يقلب          

تصلى  -يصلى          

ترتدى  -يرتدى          

تخلع  -يخلع          

تغسل  -يغسل          

تستحم  -يستحم          

ترسم -يرسم          

تلون  -يلون          

تقرا  -يقرا          

تكتب -يكتب          

تضع -يضع          

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات

تقبل -يقبل          

تسلم -يسلم          

تودع -يودع          

تطلع -يطلع          

تنزل -ينزل          

تركب -يركب          

تقطع -يقطع          

تقشر -يقشر          

تضحك -يضحك          

تبكى -يبكى          

تزحف -يزحف          

تسير -يسير         

تركض -يركض          

تقفز -يقفز          

تطبخ -يطبخ          
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 المفرد والجمع
 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم المالحظات

ابواب -باب          

شبابيك -شباك          

ستاير -ستارة          

كراسى -كرسى          

اقالم -قلم          

كتب -كتاب          

شنط -شنطة          

بيوت -بيت          

قطط -قطة          

كالب -كلب          

احصنة -حصان          

قرود -قرد          

ارانب -ارنب          

تلقى -يلقى          

تلعب -يلعب          

تتحدث -يتحدث          

تمشط -يمشط          

تكنس -يكنس          

تشم -يشم          

تجفف -يجفف          

تشاهد -يشاهد          

تصفق -يصفق          

تركل -يركل          

تقص -يقص          

تنفخ -ينفخ          

تسبح -يسبح          
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كور -كره          

معالق -معلقة          

شوك -شوكة          

        

فوط -فوطة          

عربيات -عربية          

مراكب –مركب          

عرايس-عروسة         

نظارات -نظارة          

صور-صورة         

 -كوتشى       
 كوتشيات

اطفال-طفل         

 

 المهن والوظائف
  واالدوات الخاصة بكل مهنة

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم المالحظات

 حالق       

 نجار       

 جزار       

 فران       

 سباك       

 كهربائى       

 ميكانيكى       

 سائق تاكسى       

 عامل نظافة       

 طباخ       

 فالح         
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 حداد       

 نقاش       

 عامل بناء       

 بائعة       

 معلمة       

 ظابط شرطة        

 دكتورة       

 ممرضة       

 طيار       

 مهندس       

 قبطان       

 غواص       

 الضمائر الشخصية

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم المالحظات

 انا       

 انت       

 هو       

 هى       

 هما       

 احنا       

 الملكيات

بتاعى            

 بتاعك       

 بتعنا       

 بتاعهم        

 حروف الجر 
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 على       

 فى       

 بى       

 الى       

 

 

 

 

 

 

 المفرد والمثنى

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم المالحظات

ساعتين -ساعة          

كابين -كاب          

كلبين -كلب          

ديكين -ديك          

صفارتين -صفارة         

مفتاحين -مفتاح          

مقصين  -مقص         

تفاحتين -تفاحة         

موزتين -موزة          

فراشتين -فراشة         

وردتين -ورده          

جزمتين -جزمة          

 حروف العطف

 و       

 او       
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نظارتين -نظارة         

قميصين -قميص          

 االفعال المتسلسلة

اكل-بياكل-هياكل         
 موزة وشيكوالته

-بيشرب-هيشرب       
 شرب عصير

-بيصلى-هيصلى       
 صلى

لعبت-بتلعب-هتلعب         
 بالمكعبات

-بيقطع-هيقطع       
 قطعت التفاحة

-بتجلس-هتجلس       
 جلست على الكرسى

لبس-بيلبس-هيلبس         
 الجاكيت والشراب

-بتنظف-هتنظف       
 نظفت الزباله

فتحت-بتفتح-هتفتح         
 الشنطة

-بترسم-هترسم       
 رسمت وردة

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم مالحظات

-بتصب-هتصب       
 صبت الببسى

-بتقص-هتقص       
الورق قصت  

-بتغسل-هتغسل       
 غسلت اسنانها

عملت -بتعمل-هتعمل       
 السندوتش

نفخت -بتنفخ-هتنفخ       
 البالونة

 

 المفاهيم االساسية و المعكوسات
 االحجام واالطوال

صغير-كبير         

قصير-طويل         

سمين-رفيع         

ضيق-واسع         
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 المتوسط       

االتجاهاتمفهوم   

برة -جوة         

تحت -فوق         

خلف -امام         

 حوالين       

 على الجنب       

فى          
الوسط      على 
 الطرف

قريب-بعيد         

شمال-يمين         

mailto:INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM
https://slpemad.com/


 

  002-01100091353 

6––  002-01033858452  

INFO.ELSAADANY@GMAIL.COM  https://slpemad.com/ 

 مفهوم النفى

مش نايم -نايم          

مش بياكل -بياكل         

مش بيشرب-بيشرب         

مش بيلعب-بيلعب         

مش بتقص-بيقص         

مش بتفتح-بتفتح         

مش بترسم-بترسم         

مش زيهم-زيهم         

مش بيجرى-بيجرى         

 المفاهيم االساسية 
 االوزان والكميات

 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم المالحظات

كثير -قليل         

مليان -فاضى         

ناقص -كامل         

خفيف -ثقيل         

 مفهوم الوقت والزمن

بعد -قبل          

بطئ - سريع         

ليل -نهار         

غدا  - امس         

 ايام االسبوع       

 فصول السنة       

 شهور السنة       

 مفهوم الحرارة والملمس

حار -بارد          

دافئ -ساخن          

خشن -ناعم          
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 مجموعة االسئلة 

 
 العناصر اللغة االستقبالية اللغة التعبيرية تقييم تقييم تقييم تقييم المالحظات

 من الينتمى       

 ما الخطا       

 ما االختالف       

 من       

 متى       

 اين       

 ماذا       

 لماذا       

 مجموعة المدركات

 العالقات         

 الشكل وظلة       

 الفرز        

 التصنيف       

 المطابقة       

 المعكوسات       

 المبنى للمجهول       

 المقارنات        

 التفضيل       

 السبب والنتيجة       

 االماكن المحيطة       

 معالم سياحية       

 ظواهر طبيعية       

سرد قصه            
 وبعد ذلك
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 -السياق اللغوى :

 

 الحصيلة اللغوية لدي الطفل: .......................................................................................

 اللغة لدية تفتقر الى: ................................................................................................

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

 -البالغة :

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

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

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

 -االطار اللحنى :

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

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

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

 -النطق :

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

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

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