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  مالحظة لقياس االستعداد القرائيبطاقة 

  

 القرائـــي لتالميـــذ  عدادســـتبطاقـــة لمالحظـــة اال قـــدم راســـول  

  : المرحلة االبتدائية كما يلي 

  البنود  االستجابة

  ال  نعم

    : : : :Physical Readinessاالستعداد الحسي االستعداد الحسي االستعداد الحسي االستعداد الحسي : : : : أوالً أوالً أوالً أوالً 

  :Eyesالعيون  )١

ليس لديه   (طبيعيالطفل المادة القرائية بشكل     ى  هل ير  •

ال يقرب الكتاب إلي عينيه وال      ، ال يفرك عينيه    ، حول  

  ؟)قصر النظر وطول النظر  ، بعده عنها

  هل الفحوص الطبية المرتبطة بالعين مطمئنة ؟ •

    

  :Earsاآلذان  )٢

صل أو للتعليمـات    هل يستجيب لألسئلة المطروحة في الف      •

  التي تلقى عليه ؟

    

  : Speech دثتحال )٣

 هل ينطق بوضوح ؟ •

 هل يتحدث مع أترابه بثقة ؟ •

 هل يتحدث دون أخطاء في نطق بعض الكلمات والجمل ؟ •

هل يستجيب للمقترحات التي تعرض عليه لتجويد أحاديثـه          •

  مع اآلخرين ؟

    

  :Hand _Eye Coordinationتنسيق العين واليد  )٤

  تخدم كلتا يديه عند قطع شيء ما ؟ هل يس •

    

  :General Healthالصحة العامة  )٥

 هل يتمتع بصحة جيدة ؟ •

 هل يوحي بتغذيته بشكل سليم ؟ •

  هل اختباراته المدرسية أظهرت بأنه بصحة جيدة ؟  •

    

             : : : :Social Readinessاالستعداد االجتماعي االستعداد االجتماعي االستعداد االجتماعي االستعداد االجتماعي : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 



 ٢

  البنود  االستجابة

  ال  نعم

  : Cooperationالتعاون  )٦

وهل يتحمـل   ، التي ينتمي إليها    هل يتعاون مع مجموعته      •

 المسئولية عند مشاركته لآلخرين ؟

 هل يشارك زمالءه في ممارسة األلعاب ؟ •

  هل ينصت عندما يقاطعه أحد ؟ •

  :Sharingالمشاركة  )٧

 هل يتشارك مع زمالئه في استخدام بعض المواد التعليمية؟ •

هل يعرض مساعدته علي اآلخرين عندما يحتاجون إلـي           •

 ذلك ؟

 نتظر دوره عند اللعب مع اآلخرين ؟هل ي •

  هل ينتظر دوره عندما يغرف معلمه من مساعدة اآلخرين ؟  •

    

  :Self Relianceاالعتماد علي الذات  )٨

هل يقوم بأداء بعض األعمال دون سؤال معلمه عن الخطوة  •

 التالية ؟

 هل يعتني بمالبسه وبأدواته عندما يقوم بعمل ما ؟ •

  ينهي عمله األساسي ؟هل يؤدي بعض األعمال عندما •

  هل يهتم بأدواته الخاصة ؟  •

    

         : : : :Emotional Readinessاالستعداد العاطفي االستعداد العاطفي االستعداد العاطفي االستعداد العاطفي : : : : ثالثًا ثالثًا ثالثًا ثالثًا 

  :Adjustment to Taskضبط المهمة  )٩

 اإلعداد لشيء ما ؟: هل يبحث عن مهام يؤديها مثل الرسم  •

 المدرسي بهدوء ؟) الجو(هل يتقبل التغير في المناخ  •

 عمال المدرسية ؟بممارسة األهل يظهر فرحه  •

  هل يصاحب الكبار دون إظهار استيائه بهذه المصاحبة ؟ •

    

  :Poiseاالتزان  )١٠

هل يتقبل الرأي المعارض أو يتقبل الهزيمـة دون بكـاء أو             •

 صراخ ؟

  هل يواجه األمور المستجدة بخوف أو بجبن ؟  •

    



 ٣

  البنود  االستجابة

  ال  نعم

        ::::Psychological Readinessاالستعداد النفسي االستعداد النفسي االستعداد النفسي االستعداد النفسي : : : : رابعارابعارابعارابعا

  :Mind Set for Readingاءة دور العقل في القر )١١

 هل يظهر الطفل ميوله أو اهتماماته بالكتب عند القراءة ؟ •

 هل يستفسر عن معاني الكلمات الغامضة له ؟ •

  هل يستمتع بشكل الكلمات غير المألوفة بالنسبة له ؟ •

    

  :Mental Maturityالنضج أو اإلدراك العقلي  )١٢

ل تنبيء بنجاحه هل االختبارات العقلية التي أجريت علي الطف •

 القرائي ؟

 هل يعطي تبريرات لما يقوم بعمله أو لما يقوم به اآلخرون ؟ •

 هل يتذكر بعض القصائد الشعرية أو بعض األغنيات ؟ •

 هل يحكي قصة دون اضطرابه في سرد أحداثها ؟ •

هل يعمل بشكل متواصل لمدة خمس دقائق دون أخذ وقـت            •

  للراحة ؟ 

    

  :Mental Habitsالعادات العقلية  )١٣

هل يحدد الطفل عاداته العقلية عن طريق إحداث التوازن بين           •

 اليمين واليسار ؟

 هل تفسيره لصورة ما يقتصر علي مجرد ذكر تفاصيلها فقط؟ •

 هل تترجم إدراكاته عن الرموز اللغوية إلي لغة منطوقة ؟ •

 هل يتنبأ بنهاية قصة ما قرأها ؟ •

 يلها المهمة ؟هل يتذكر الفكرة الرئيسة للقصة لكي يحدد تفاص •

  هل يعدل من طريقة تفكيره ؛ ليستفيد من اآلخرين ؟  •

    

  :Language Patternsاألنماط اللغوية  )١٤

هل يأخذ دوره في المناقشات والمحادثـات داخـل حجـرة            •

 الدراسة ؟

 هل يعبر عن حاجاته بطالقة داخل الفصل ؟ •

 هل يوظف الكلمات بشكل سليم في أثناء أحاديثه ؟  •

أسـفل  : ة المنطقية بين بعض الكلمات مثـل        هل يفهم العالق   •

    



 ٤

  البنود  االستجابة

  ال  نعم

 كبير وصغير ؟، وتحت ، فوق ، وأعلى 

 هل يستمع إلي القصص ؛ بغية تذكر تفاصيلها الدقيقة ؟ •

  هل يترجم خبرته السابقة في شكل مسرحية درامية ؟     •

 


