
 
Bulletin 1903 – Dyslexia Screening Indicators 

 

 نشرة 3091 الفحص و التدخل للنجاح المدرسى
مؤشرات عسر القراءةفحص   

الوالدين/ المعلم  قائمة المراجعة  
 

: المدرسة _______________________  _______________________   :الطالب 

 
:تاريخ التقييم   ___________________                     :المدرس  ________________________   

 
:الصف  _____________                                                                                              

 
 معايير 1

 
نعم        ال          الطالب يمتلك القدر الكافى من الذكاء مبينة من القدرة على اإلعطاء فى الفصول الدراسية او فى المعايير الموحدة لقياس القدرة .            أو على تدابير موحدة من القدرة المعرفية .        

     ( . هذا النمط التي تثبت الموحدة نتائج االختبارات أو درجات بطاقة تقرير نسخة من أرفق )                     
  

 معايير 2
 

 يظهر الطالب بعض من الخصائص التالية : ) إعتبر تسلسل العمر الزمني : الخصائص االبتدائية تكون مشار إليها بواسطة * : تقديم أدلة المشار  

. ( خاصيةإليها بين قوسين بعد كل   

 

مشاكل في تعلم أسماء الحروف األبجدية.      a*نعم        ال           .     

صعوبة في تعلم كيفية كتابة الحروف األبجدية بشكل صحيح في تسلسل.      b*نعم        ال           .       

.تذكر الكلمات المطبوعة  صعوبة في التعلم و      .c  نعم        ال               

     d.     عكس الحروف أو تسلسل الحروف .  نعم        ال          

  *e      . تعلم القراءة صعوبة في.  نعم        ال          

   *f      .القراءة  فهم صعوبة في.  نعم        ال          

    . *g      .ءةالكتابة اليدوية ضيقة أو غير مقرو  نعم        ال          

      .h*     نعم        ال      تكرار األخطاء اإلمالئية  .   

المنطوقةالتأخير في اللغة  .      .    i*   نعم        ال        

تحدثالعند  "يحة حصال" كلمة الصعوبة في العثور على   .     j     نعم        ال        .              

   k     . نعم        ال         ,  الخلفى  -األمامى , أسفل  -أعلى  : ل، مث مكونات االتجاهات األخرى اليسار و متأخر في التعلم اليمين و    

                                     . الغرب -، الشرق  تحت -فوق    

      *l .     فى السنة  شهراأل وأ, وع سبألا فى ياماأل ,غدا , أمس : ل مث ىالتسلسل الزمن تعلم مفهوم الوقت و ىشاكل فم .  نعم        ال   

              .   m   .  سرعة القراءة فى بطء  نعم        ال         

   .  n   .   القراءة نطق خطأ في  نعم        ال          

القراءة الشفوية ىستبدال كلمة فإ .      o   .           نعم        ال 

 



 

(كملة ت )مؤشرات عسر القراءة فحص   

 
 معايير 3  

 
 نعم        ال              نشاط حياة رئيسى ) مثل التعليم ( يكون محدودة إلى حد كبير نتيجة العوامل المذكورة أعاله التى تنطبق على الطالب . 

                                       

 
 ___________                                                             . هذا الوقت ىال توجد أية مخاوف ف

 

 
_____________________                                              _____________________ 
                                    ( التاريخ   (توقيع المدرس  )                                                                                                                                             (  
 
 
 
 

:ستعمال المكتب فقطإل  
 

405لمادة لإحالة   ____________ 

        
. هذا الوقت ىعسر القراءة ففى جميع الخصائص ل 3الطالب معايير  وافىلم ي   ____________ 

 

. هذا الوقت ىال توجد أية مخاوف ف   ____________ 

 
 
 
_____________________                                              _____________________ 
                        ( التاريخ    )                                                                                                                                            ( المدير  توقيع  ) 
 
 
 
 

 
 
 

.            3003لطالب المعين كنشرة ل ىمجلد الرمادال ىضع فيو                                     8/15 معدلة          
                          

 


