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  ة/منوذج توجيه طالب   2ملحق 

  تتعلم يف بستان عادي/يتعلم  

 

 للجنة التنسيب   للجنة دمج 

 

_______________اجلهة املوجه __________ تاريخ التوجيه   

ة/تفاصيل الطالب  

)يف املكان املناسب  إشارةي /ئي التفاصيل وضع/إمأل(    

 

 اجلنس تاريخ الوالدة رقم اهلوية اسم العائلة االسم الشخصي

  ذكر    

 انثى

 

*الوضع العائلي اسم االب اسم االم  رقم اهلاتف العنوان الشخصي 

 

 

    

  جيب االشارة اىل ذلك مع ارفاق العناوين لكليهما...) طالق ( إذا كان الوالدين منفصلني  .1

 __________________اللغة املستعملة يف البيت  _______________) الدولة ( مكان الوالدة 

  ________ ____عدد االوالد يف العائلة  ___________...) , الثاين  ,ول اال( ترتيب الولد يف العائلة 

  _________________________________________ :مالحظات حول اخللفية العائلية  

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

جيب ( اليه البنت يف السنة الدراسية احلالية والوسط الذي ينتمي /تتعلم به الولد /لذي يتعلم الروضة ا/البستان  .2

  : )االشارة بدائرة حول االجابة املناسبة

  ____________: آخر/بستان متعدد االجيال /بستان الزامي / بستان غري الزامي/ حضانة 

 غري رمسي/ ديين  –رمسي / رمسي

  ___________________ :رمز مؤسسة _      _______________:البستان / اسم الروضة 

  ______________:رقم اهلاتف يف املؤسسة _______________       :البستان / عنوان الروضة 

  _________________:عنواا الشخصي        ______________________:اسم املربية 

  _________:النفسي يف املؤسسة  اسم الفاحص ___________) :اجلوال / البيت ( رقم هاتف املربية 
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.ها /ها باملقارنة مع ابناء جيله/ة جيب التطرق اىل االداء املتوقع منه/عند تعبئة النموذج عن الطالب  

  " .البستان, الروضة " تتعلم يف هذا االطار /ة يتعلم /الطالب -

  ).السنة الثالثة / الثانية السنة / السنة االوىل) جيب االحاطة بدائرة ( 

  _______________ة /املدة الزمنية ملعرفة املربية احلالية بالطالب -

 ___:عدد السنوات __________:ة /اسم املؤسسة التربوية السابقة اليت تعلم ا الطالب -

 .______) ة يف السنة لك/اسم املؤسسة التربوية والبلد اليت يتواجد ا االطار الذي سيتعلم به الطالب -

, نقاط الضعف والقوة يف جماالت التطور املختلفة , املظهر اخلارجي ( البنت / صفي بإختصار الولد  .3

  ...).ابداع , مبادرة وقيادية , االتكال مقابل الفعالية , اهتمامات 

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

  ).ة يف جماالت االداء املختلفة /صفي الصعوبات االساسية لدى الطالب( سبب التوجيه  .4

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  برغبة يف الصف ؟ ة/اي من الفعاليات يشترك الطالب .5

___________________________________________________________ 

  ة بشكل خاص او ميتنع عن املشاركة ا يف الصف ؟/بأي فعاليات يستصعب الطالب .6

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

  ..)بكاء , عدوانية , تشويش , امتناع , مواجهة ( ردود فعل حلاالت إحباط  .7

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  ) :او التكرار حباجة ألمثلة , بوجود وسيط , تلقائية ( القدرة على التعلم  .8

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ..).عدد االصدقاء , اسلوب الصداقة ( عالقات اجتماعية  .9

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

  :اجتماعية وسلوكية , صعوبات تفكريية  .10

_____________________________________________________________

_________________________________________________________  
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  :االكل , اللبس ..) فطام , طرة على االحتياجات السي( خدمات : االاستقاللية يف احلياة اليومية . 11

___________________________________________________________

___________________________________________________________

:صفي باختصار مميزات خاصة اليت مل يتم الطرق هلا يف البنود السابقة . 12  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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  )حسب تقرير االهل ( فحوصات وتشخيصات 

  ال/ نعم  . ؟ )باالضافة اىل مراكز الصحة ( هل مت اجراء فحص مسع  -

  ال/ نعم .  هل وجدت مشاكل ذا اال ؟  -

 :ي  النتائج وما مت عمله ذا اال /الرجاء اذكر, إذا كانت االجابة اجيابية  -

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

   ال/ ؟ نعم ) باالضافة اىل مراكز الصحة العادية ( هل مت اجراء فحص نظر  -

 :ي النتائج وما مت عمله ذا اال /الرجاء اذكر, اذا كانت االجابة نعم -

  _______________________________________________________

_______________________________________________________  

  :ة يف احد من املراكز التالية؟ /هل مت تشخيص الطالب

  _______________آخر / ماتيا/ نفسية تربوية  خدمات/ مركز تطور الطفل 

ماذا كانت التوصيات؟ , اذا عمل بذلك  -

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

مكوث , تلقي عالج خاص ,  عن امراض, او اي اخصائي آ خر , هل توفرت لك معلومات عن طريق االهل  -

  :البنت ؟ إذا كان كذلك الرجاء التفصيل /يتلقاها الولد / باملستشفى او أي عالجات أخرى تلقاها 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

  ________________________________________________________ :امراض 

  _______________________________________________________ :عالجات
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تكرار  العالج يف اال عالجات

 العالج

فترة 

صندوق  العام البستان/الروضة العالج

 املرضى

 شخصي

       فاحص نفسي

, طبيب عام( مهين طيب 

)طبيب اعصاب   

      

       عامل اجتماعي

       عالج طبيعي

       عالج بالتشغيل

       العالج باالتصال

       معلمة الدمج يف البستان 

:آخر        

 

  البستان ومباذا تساعد اكثر ؟/ بأي الطرق حاولت مساعدة الولد بإدائه يف الروضة 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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:السلوكي –احلسي  –اال االجتماعي   

  عالقة شخصية 

منزو اغلب  مرفوض 

 االحيان

 حمبوب ومقبول مقبول احيانا

مكانة الولد بني 

 ابناء جيله 

    

ال يقوم بعالقة  

معينة بعيد 

 ومنفصل 

يستصعب بإقامة 

 عالقة 

يانا يقيم عالقة اح يقيم عالقة  

حيحة ص  

     عالقة مع بالغني

عالقة مع ابناء 

 جيله

    

 

):حتسن او تأخر, اوضاع او حاالت تؤثر على اداء الولد يف هذا اال , ي السلوك /صف(مالحظات   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

 بشكل عام ألوقات متقاربة ألوقات متباعدة تقريبا ال 

يعرب عن احاسيسه 

 كالميا

    

كئيب اغلب  

 االحيان

تقلبات وتغيريات 

 كبرية

مرتاح ومتزن 

 بشكل عام  

 مرتاح ومتزن

     احلالة النفسية

 

_______________________________________________________:مالحظات   

_____________________________________________________________  
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  مدى االستقاللية

يرتبط مبن اكرب  

ها سنا /منه

 بشكل كبري

يرتبط مبن اكرب 

ها سنا احيانا/منه  

ة بشكل /مستقل

 عام

ة/مستقل   

استقاللية وارتباط 

وقت فعالية لعب 

وفعالية اجتماعية 

 حرة

    

استقاللية وارتباط 

عليمية وقت فعالية ت

 موجهة 

    

 

_______________________________________________________:مالحظات   

_____________________________________________________________  

  سلوكيات

يستصعب بشكل  يستصعب كثريا 

 عام

 ينجح دائما ينجح بشكل عام

البنت /قدرة الولد

على احملافظة على 

السلوك السوي يف 

ستانالب/الروضة   

    

البنت / قدرة الولد 

على تأجيل 

االنتظار ( الرغبات 

التنازل , يف الدور 

..),لصديق  

    

ة /قدرة الطالب

احلسية ملواجهة 

الصعوبات 

صعوبة يف , فشل ( 
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)حل مشاكل  

ة /قدرة الطالب

غلى التكييف مع 

او وضعيات 

, نزهة ( جديدة 

تغيري يف , حفلة 

, النظام اليومي 

..)اء دخول غرب  

    

ة /قدرة الطالب

/ على االستعداد 

 االنتظام لفعالية 

    

التعبري مبضامني 

شاذة يف لعبة رمزية 

درامية /   

    

_______________________________________________________:مالحظات   

_____________________________________________________________  

):دائرة ي ب/احط ( سلوك غري مرغوب فيه   

 ___________________________________ كيف؟ –اذا كان كذلك , يؤذي نفسه  .1

________________________________________________________ 

  _____________________________________ :يف الليل / تبول ال ارادي يف النهار  .2

 _________________________:م احلمام عدم احملافظة على النظافة الشخصية اوقات استخدا .3

 ________________________________________):بشكل مبالغ ( مص االصابع  .4

 ___________________________________________________ :استمناء  .5

 ___________________________________ ):حركات متوالية( تصرفات غري مقبولة  .6

 ________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ :آخر .7

ضحك غري , موجات غضب شديدة , االندفاع , مثل البكاء , اذا كانت هنالك ظواهر وسلوكيات شاذة  .8

 ___________________________________________: الرجاء التفصيل , الئق 

________________________________________________________  
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احلركي –ل احلسي اا  

العضالت الغليظة  –أ   

جيد صعوبة  ميتنع 

 بشكل عام

اداء جيد باملقارنة  ينجح احيانا

ها/مع ابناء جيله  

     ركض

     قفز

استعمال اجهزة يف 

 الساحة

    

     لعب بالكرة

اجللوس يف 

الكرسي اثناء 

 الفعالية 

    

تقليد حركات يف 

االلعاب املوسيقية 

رىوالعاب اخ  

    

  العضالت الدقيقة - ب

جيد صعوبة بشكل  ممتنع 

 عام

اداء جيد  ينجح احيانا

باملقارنة مع ابناء 

ها/جيله  

التحكم يف 

استخدمات مواد 

كااللعاب , صغرية 

, التركيبية 

, اخلرز, املكعبات 

 القطع االخرى 

    

استخدمات اوراق 

الكتابة الصغرية 

, مقص , قلم 

فرشاة, الوان   
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  جودة االشكال املرسومة _ ج

 عالية عادية منخفضة منخفضة جدا 

     رسم 

     نسخ اشكال

     كتابة االسم 

التطرق اىل   باالضافة اىل ما ذكر الرجاء( ال مالحظات / هل هناك استمرارية يف استخدام اليد االكثر حتكما ؟نعم  - د    

 ) .جودة التنفيذ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

  ردود فعل ملثريات حمسوسة  -هـ

 ردود فعل مالئمة تراجع تفتيش مبالغ فيه 

    ملس او وجع

    اصوات وضجيج

    ضوء

    طعم

    رائحة

  

  اال اللغوي

اتصال كالمي  –أ   

 جيد جدا جيد بشكل عام متأخر احيانا أخر كثريامت 

القدرة على اجراء 

يسمع ( حمادثة 

, يسأل , ويتكلم 

يتكلم يف , يطلب 

صلب املوضوع 

ويتركز مبوضوع 

 معني 
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  الكالم  - ب

 جيد جدا جيد منخفض قليل منخفض جدا 

لفظ ( وضوح الكالم 

جودة , مشوش 

)الصوت   

    

     طالقة اللسان

 

  فهم اللغة  - ج

 جيدة جدا جيدة منخفضة قليال منخفضة جدا 

     فهم التعليمات 

     فهم االسئلة

     فهم مضمون القصة

     فهم احملادثة

  

  الثروة اللغوية , التعبري اللغوي  -د

منخفضة جدا باالخص كلمات  

 شاملة حمسوسة ومتكررة

جيدة جدا وتشمل كلمات 

 جمردة ونادرة

   

 

  النشاء والقواعدا -هـ

 جيدة جدا جيدة بشكل عام منخفضة احيانا منخفضة جدا 

القدرة على التعبري 

 جبمل بسيطة

    

القدرة على التعبري 

 جبمل متواصلة

    

القدرة على التعبري 

 جبمل مركبة 

    

القدرة على مالءمة 

امساء علم وصفات 

مفرد , مؤنث/مذكر( 
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)مجع /  

القدرة على مالءمة 

, عدد , نوع ( افعال 

)ضمري , زمن   

    

القدرة استعمال 

..الروابط , الضمائر   

    

القدرة على التعبري عن 

 أفكار 

    

  ______________________________________________________ :مالحظات 

الوعي القرائي  -6  

 جيدة جدا جيدة منخفضة منخفضة جدا 

التعامل مع الكتاب 

 ميسكه باالجتاه( 

يتمعن , الصحيح 

..)بالصفحات   

    

يستمع باهتمام 

 للقصص

    

     مييز بني الرمسة والكتابة

يتعرف على امسه 

 املكتوب

    

يكمل حسب قافية 

 معينة

    

  ______________________________________________________ :مالحظات 

 

 

  اال العقلي

عام   –أ   

 جيدة جدا جيدة منخفضة منخفضة جدا 

, حب استطالع 

حبث, متعن   

    

     مهارة التصنيف
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القدرة على التعميم 

 حسب مستويات

    

, كلمات ( الذاكرة 

, صفات ,امساء, اغاين 

) صورة ومناسبات   

    

القدرة على حل 

املشاكل يف احلياة 

 اليومية 

    

درة على اللعب الق

, بلعبة درامية 

 تشخيصية

    

 

معرفة مصطلحات اساسية - ب  

 جيدة جدا جيدة منخفضة منخفضة جدا 

     شكل

     لون

     حيز

     حجم

 

التفكري الرياضي - ج  

 جيد جدا جيد منخفض منخفضة جدا 

     يعد 

     حيصي

     معرفة املائة

     معرفة االعداد

ة للعدديالئم الكمي      

 

  املواظبة , التركيز , القدرة على االستماع -د

 جيدة جدا جيدة منخفضة منخفضة جدا 

    اثناء فعالية مجاعية 
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 مركبة

اثناء فعالية مجاعية 

 حرة

    

اثناء فعالية فردية 

 مركبة

    

     اثناء فعالية فردية حرة

 

ال / نعم : حركات زائدة  

_______________________________________________________:مالحظات   

_____________________________________________________________  

 

  :تلخيص 

  :ة من اجل مواصلة املشوار التربوي بشكل أفضل /حسب رأيك ما هو املطلوب لتحسني اداء الطالب

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 ______________________  تاريخ تعبئة النموذج _____________________توقيع املربية 

  ___________________ة /ع املفتش توقي

  .غري موافقني / موافقون : ة للجنة الدمج /موقف االهل حول توجيه الطالب

  ____________________:توقيع األهل

  ______________وظيفته ___________عن طريق  ____________نسخة سلمت لألهل بتاريخ 

  

 .منوذج التوجيه هذا ال يعين االلتزام يف تلقي املساعدة :مالحظة 


