
  ل راسة عن حالة الطفاستمارة د                 
 
 

 : التاريخ
 : اسم الطفل
  عمر الطفل

 : العنوان
 : رقم الهاتف

 :  يميل عنوان اال
 :تاريخ الوالدة

  : األب : عمر األباسم 
 : األم: عمر األماسم 
 : واألخوات اإلخوةعدد 

 :  قيصريةأمطريقة الوالدة طبيعية 
 : هل وضع بالحاضنة بعد الوالدة

 :  الوالدةأثناءهل حدثت مشاكل 
 : الوزن عند الوالدة

 :  الحملأثناء لمشاكل األمهل تعرضت 
 : أالن التي استخدمها ويستخدمها األدوية أسماءهي  ما

 : هل تم فحص السمع
 : هل تم فحص الدم والبول

 :هل تم التصوير الرنين المغناطيسي
 :هل تم عمل تخطيط للدماغ- اي اي جي

 :  هل مازال يستعمل الحفاض
 : هل يوجد اي مرض معه

 :هل يتناول الطعام والشراب لوحده
 : هل لديه حساسية من طعام معين

 : هل يتبع حمية ما
 :  معينةأدويةهل يستعمل 

 : هي العالجات التي اتبعها ما
 : هل ينظر لعينيك

 :اآلخرينهل يقلد 
 :هل يجلس على الكرسي

 :هل يرفرف باليدين او لديه اي حركة متكررة
 : هل يرد على اسمه عندما نناديه

 : أصابعههل يمشي على رؤوس 
 :  ويهزهااألشياءهل يمسك 

 :  والكلمات التي ينطقهااألصواتهي  ما
 : هي الكلمات التي يفهمها ما

 : هل يستجيب للتعليمات هات خذ تعال
 : هل يصعد وينزل الدرج

 : هل يلعب مع غيره لعب فردي او جماعي
 :يريد كيف يطلب ما

 :لماذا يبكي
 : واألخصائيين األهلملخص عنه ومالحظات 

 



 

  ل راسة عن حالة الطفاستمارة د                                      
 : الوالدةأثناءهي التطورات التي حدثت معه  ما

 : ماذا يقوم بحركات
 : ماذا يحب

 : هي سلوكياته ما
 : هي معززاته ما
  : هي نقاط القوة عند ابنك ما
 : هي نقاط الضعف عند ابنك ما

 
 :  تعليمها للطفل خالل مدة التدريباألهل العامة التي يرغب األهداف

 :مثال يمكنك ان تختار ماتريد من النقاط التالية
 

 : نقاط مهمة الختبار المعالجة الوظيفية عند ابنك
 : هل يمشي

 : هل يركض
 : هل يصعد الدرج
 : هل ينزل الدرج

 : واإلبهام بالسبابة األشياءهل يلتقط 
 : هل يخربش بالقلم على الورقة

 : هل يلعب لعب ثنائي بالكرة
 

 :  عند طفلكاألساسيةنقاط اختبار المعرفة 
 : هل يستجيب السمه عند مناداته

 :  لصورته في الصورةبإصبعههل يشير 
 :  عائلته بالصورةأفرادهل يعرف 

 
 :  الختبار االتصال عند ابنكمهمةنقاط 

 : هل يستجيب لكلمة خذ و هات
 : هل لديه تواصل لغوي
 : هل لديه تواصل بصري

 : هل يستجيب لتعليمات مكونة من طلب واحد
 

 : لعند الطفنقاط العناية بالذات 
 :  لوحده الطعاميأكل نفسك والحظ ابنك هل أسال

 : هل يتناول السوائل لوحده
 : ظ هل مازال يستعمل الحفا

 
 : نقاط مهمة لفحص ابنك في السلوك االجتماعي

  : هل هو عدواني
 : هل لديه تواصل بصري

 : هل يقلد
 : هل يجلس على الطاولة بشكل الئق

 


