
 

 ،صعوبات( يوجد مؤشرات منخفضة الداللة على وجود 11-11)،  الصعوبات(  التوجد مؤشرات ذات داللة على 0-11)

 .صعوبات( يوجد مؤشرات عالية الداللة على وجود 33-23) ،  صعوبات( يوجد مؤشرات ذات داللة على وجود 12-22)
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       ، ملراحل األوليةبصعوبات التعلم األكادميية يف ااإلصابة  فيما يلي جمموعة من السلوكيات املستهدفة باملالحظة للكشف عن وجود مؤشرات

 .بأقرب وصف على مجيع الفقرات املهم اإلجابة ومن د إجابة واحدة لكل فقره،حد، بدقة الطفل برتكيز وحدد كيف ميكن أن تصف سؤالقرأ كل ا
 

 0              1                1              2             3 !. الطفلن للراشدين ع السلوك املستهدف باملالحظة

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  تشعره القراءة بالتعب واإلرهاق. .1

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  يشعر بصعوبة أكرب كلما قرأ أكثر. .1

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .يستخدم إصبعه أو أي أداة لتعقب الكلمات .2

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .يكرر نفس أخطاء القراءة حتى مع التكرار .3

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  سه مرة ثانية.السطر نفمن بداية قراءة ال يعيد .5

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  نتقال ملا يليها.يعيد قراءة نفس الكلمة عدة مرات قبل اإل .6

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  يقرأها ن(.  يقرأ بعض األحرف بعكس إجتاه التنقيط )ب .7

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  قراءة.يتجاوز بعض الكلمات أو األسطر أثناء ال .1

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  لنسخ.ايكتب اإلمالء بشكـــــــــل أفضل من  .8

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  يرمش وحيرك عينيه أثناء القراءة. .9

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  تدمع عيناه أو حتمر أثناء القراءة. .10

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  بسهولة أثناء القراءة.يتشتت  .11

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  وعدم دقة أثناء النسخ من السبورة.بطء  .11

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .أثناء الكتابة وضع غري طبيعي لليد أو اجلسم أو املعصم .12

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .أو اجلمل معكوسة يكتب بعض احلروف أو الكلمات أو األرقام .13

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .املمحاة بشكل متكرر كثرة وتكرار األخطاء اإلمالئية وإستخدم .15

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .قعها أعلى أو أسفلحذف بعض النقاط عند الكتابة أو عكس موا .16

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .و تغيري موقعها باستمرارتدوير كراسة الكتابة أو حتريك الصفحة أ .17

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .هلوامش واستقامة األسطرمتناسقة من حيث مراعاة اكتابته غري  .18

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .سافات بني األحرف والكلماتامل كتابته غري متناسقة من حيث .19

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .و بإصبعيه فقطأميسك القلم بشكل قريب جدًا من الورقة،  .10

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .جمًا وشكاًلكتابته غري متناسقة من حيث وضوح اخلط ح .11

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .ايكره الكتابة ويتجنبها ويتأخر يف تعلمه .11

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .(–, )÷   (×خيلط يف فهم الرموز الرياضية مثاًل )+  .12

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .(8،   7شكل مثاًل )خيلط يف قراءة األرقام املتعاكسة يف ال .13

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .(15( يقرأها )51) يقرأ األرقام املركبة بشكل معكوس مثاًل .15

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .)املسافة واملساحة( صعوبة يف إستخدام مفاهيم الكم للمقاييس .16

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  . للباقي املسرتد من الشراءالذهينضعف يف القدرة على احلساب  .17

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .سبو،، واألشكال اهلندسيةصعوبة يف التعرف على األرقام، وأيام األ .18

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .الطريق بسهولةيضل ضعف الذاكرة يف طريقة تنظيم األشياء، و .19

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .احلركي البصري صعوبة يف التناسق الرياضي، حركة التآزر .20

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .وحتديد الوقت صعوبة يف تصور موقع األرقام على الساعة .21

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .ليت شارك بهاصعوبة يف سرد التسلسل الزمين لألحداث ا .21

 أبدًا نادرًا      أحيانًا     غالبًا        دائمًا  .تف ورقم املنـزلصعوبة يف حفظ األرقام وخاصة أرقام اهلا .22
 

 .ملدرسةاأو الطفل أثناء الدراسة يف املنزل  وكسلوصف معلومات إضافية ترى ضرورة إضافتها فيما يتعلق ب

 

 

 
 


