
  
  
 
لئوميت

  025675173  فاآس 025675104/ 6  القدس 3 ترومبلودور الطفل تطور قسم

  

  ) فما فوق 6للطالب من جيل (  للمعلم أسئلةنموذج 

  ، حضرة المربي إلي

 في مواضيع شتى في إلمام الطالبرك على  تفي لنا بوجه نظآن لكي نحظى على صورة تطور مليئة للطالب من المهم
  .نطاق المدرسة 

    /    / 201_  : يخ تعبئة النموذج تار

  :  تفاصيل الطالب . 1

   .   ) : الشخصي والعائلة ( اسم الطالب 

                        .   :رقم الهوية 

: الجيل                                                       .  

 :الصف                                     .      

  

   : ة/علممصيل التفا. 2

                          .  : ة /اسم المعلم

 البيت                                       العمل : رقم الهاتف                                       .  

                                    .  : اسم المدرسة 

  .تعليم خاص / ين تقدمم/ مستصعبين التعليم / ختلط م/ عادي ) : نوع الصف (  التربوي اإلطار

                              .  : عدد الطالب في الصف 

  .ال /  في نطاق جماعي مصغر في نطاق المدرسة ؟ نعم آوهل الطالب يحظى بمساعدة خاصة 

 / معالجة بالعمل / معالجة بالنطق  / تعليم مصلح/  تفسر ما هي الساعات التعليم الخاصة آن الرجاء أجابية اإلجابة إذا
                                                                                   .   ..اخر 

 : للطالبمدة معرفتك  .                                                                     

  

  

  

  

  



  
  
 
لئوميت

  025675173  فاآس 025675104/ 6  القدس 3 ورترومبلود الطفل تطور قسم

  

:  للمواد تحضيرهلب ومدى احالة لباس الط ي/ حدد. 3

عادة الاحياناعادة نعم  
      لباسه نظيف ومرتب
 الى  يصل بالوقت المحدد

المدرسة
      

 بجميع يأتيالمحفظة مرتبة 
المواد آالمطلوب

      

      يحضر الطعام بشكل مقبول
بين المعلم يوجد عالقة 

واألهل
      

  

  

  

  : ي تحصيل الطالب مقارنة مع باقي الطالب في الصف /حدد. 4

منخفض جدامنخفضمتوسطجيدة جدا/ جيدة   
        القراءة 

        فهم المقروء
        رياضيات 

  

  

  

  

  : ي تحصيل الطالب في الكتابة بالمقارنة مع باقي طالب الصف /حدد. 5

منخفضمتوسطجيدة  جدا/ جيد   
يحضر الوظائف بطريقة 

منطقية
      

يحضر حاجياته على 
ل الفعاليةبالطاولة ق

      

      الخط واضح ومرتب
       المالئمةاألسطريكتب في 

يحافظ على البعد بين 
 وبين الكلمات األحرف

      

      معدل الكتابة
      بذل جهد وقت الكتابة

  

  



  
  
 
لئوميت

  025675173  فاآس 025675104/ 6  القدس 3 ترومبلودور الطفل تطور قسم

  

  :ي اداء الطالب في االستراحات او دروس الرياضة /حدد. 6

ال توجد فرصةيمتنعيستصعب حسب الجيل  
يرآض يقفز يشارك 

 في األلعابفي 
.االستراحة 

        

في ( يلعب بالكرة 
و    أالدرس

)االستراحة 

        

يشارك في حصص 
الرياضة

        

 ةيمرح في حص
الرياضة

        

    يرهق بسرعة ؟
بطيء او غير منظم 

؟
    

  

  :ي بالنسبة للغة وطريقة آالم الطالب /حدد. 7

يستصعب جدا يستصعبحسب الجيلمن فوق معدل الجيل  
        قدرة التعبير بالكالم
        قدرة التعبير بالكتابة

        فهم التعليمات
هل هنالك تعطل في 

اللفظ ؟
      

شكلة في هل هنالك م
؟) يتأت ( الكالم 

      

 بهل آالم الطال
مفهوم ؟

      

   

  ) يريل ( يغرج لعاب / فم مفتوح / صوت عالي او منخفض جدا /  يوجد بحة في الصوت  اذا أحط

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 
لئوميت

  025675173  فاآس 025675104/ 6  القدس 3 ترومبلودور الطفل تطور قسم

  

:  العام في الصف أداء. 8

في مرات متباعدة ي بعض االحيانف عادة  ابدا ال  
يستصعب الترآيز في 

 لمدة ةلية واحدافع
طويلة 

        

، ال يهتم بالتفاصيل 
اإلهماليغلط بسبب 

        

يالحظ انه ال يصغي 
. ، يشرد ، يحلم 

        

يضيع حاجيات 
.الالزمة للفاعلية 

        

يستصعب اتمام 
.الواجبات التي بدئها 

        

يلهى بسرعة        
يمتنع من الواجبات 
التي تتطلب الترآيز 

.واالهتمام 

        

يتحرك على الكرسي 
 توقفنمن دو

        

يتكلم دون توقف 
يثرر في وقت 

الحصص

        

يجاوب على االسئلة 
قبل انهاء السؤال

        

يقاطع آالم االخرين        
يلمس االوالد او         

حاجياتهم
  

   : مالحظات 

                                                                                                                                                                     

      

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 
لئوميت

  025675173  فاآس 025675104/ 6  القدس 3 ترومبلودور الطفل تطور قسم

  : االداء االجتماعي . 9

ابدافي مرات متباعدةفي بعض االحياندة عا  

يبادر بربط عالقات 
اآلخرينمع الطالب 

        

يشارك في فعاليات 
اجتماعية اذا طلب 

منه

        

 األوالديلعب مع 
 بطريقة جيدة اآلخرين

رآةتومش

        

        .خفيف ومرن 

يشارك في الحديث ، 
يتكلم ويصغي 

لالخرين

        

يعرف فيما اذا 
 االخرونيضايق من

        

يتكلم على االشياء 
مرة بعد مرة

        

        يقترب جدا للناس 

يمتنع من اجراء 
االتصالالت

        

حساس جدا عند 
ضجيج للمس ، لال

والرائحة 

        

يحاول التواصل لكن 
ال يعرف آيف

        

        عصبي المزاج   

        يرد بالضرب 

        بكالم بذئيرد 

يتعرض لمضايقات 
نووالد االخرمن اال

        



  
  
 

ثقة بالنفس طبيعية         

يتصرف حسب جيلة        

  

  : مالحظات 

  

  

  الت القوية عند الطالب ؟اما هي المج

  

  

  الت التي يستصعب بها الطالب ؟اما هي المج

  

  

  ال ؟/ هل هنالك تغيير بتصرفات الطالب منذ تعرفك عليه ؟ نعم 

  بعده حدث التغيير ؟  هل هنالك حدث الذي ايجابي الجواب إذا

  

  

   يجب ان نعرفها ؟ أخرىهل هنالك معلومات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكرا على تعاونكم 

  طاقم وحدة تتطور الطفل 


