
 

Bulletin 1903 – ADHD Screening 

 نشرة 3091 الفحص و التدخل للنجاح المدرسى
يةمعايير التشخيصلل المبدئى لفحصا   AD / HD  

نقص اإلنتباهإضطراب النشاط الزائد و    
الوالدين المحيل / المعلم  

 
__ ___________ :الصف    ________________________________________________________ :سم الطالب إ                              

                                                                           ( المتوسطإختصار  (             ) االسم األول (                     ) االسم األخير )                            

                     

______________________________________________   : المدرسة

 

. VI MSDبواسطة  شخصاألعراض التي ت  AD / HD   كما هو موضح فى 

   

: ( 2 )أو  ( 1 )أما                .                                                                                A 

عدم   التي استمرت لمدة ستة أشهر على األقل إلى درجة  مماتاإلهنقص من األعراض التالية من (  أو أكثر )ستة     .(1                  

(.يها إل كمال إاا ستة أو أكثر يتم اإلشارةإلاألوصياء ل / إرسل إلى اآلباء : ) ال تتفق مع مستوى التنمية و التكييف                                
                          نقص اإلنتباه :

 

او غير , العمل , أو يرتكب أخطاء إهمال في الواجبات المدرسية اء اهتمام وثيق للتفاصيلبدغالباً ما يفشل إلى إ     (a) ______       

                      .                                                         الك من األنشطة

 

.         غالباً ما يواجه صعوبة في المحافظة على االنتباه في المهام أو اللعب      (b ______       (  

   

.          ةبدو منصتا عند التحدث إليه مباشرفي كثير من األحيان ال ي       (c)  ______      

 

    ______    (d)                 او المهام فى مكان,  األعمال المنزلية , ات المدرسيةإلنهاء الواجبفشل  تعليمات والكثيراً ما ال يتبع       

.             ( ليس بسبب سلوك المعارضة أو عدم فهم التعليمات )العمل    

 

. األنشطة تنظيم المهام و فى كثيراً ما لديه صعوبات      (e)        ______ 

 

جبات امثل الو)  متواصل اهنى تتطلب بذل جهد ىأو متردد في القيام بالمهام الت , يكره , يتجنبكثيراً ما       (f) ______        

ةالمدرسية أو الواجبات المنزلي  )                                 .   

 

, أقالم الرصاص ،مهمات ال ، و ، لعب المدرسة مثل ) كثيراً ما يفقد األشياء الضرورية للمهام أو األنشطة       (g) ______        

. ( أو أدوات , كتب                               

 

    _   ___       (h)     غالبا ما ينصرف بسهولة عن طريق مؤثرات أو محفزات داخيلة .                                       

  

.       األنشطة اليومية أثناء ىغالبا ما ينس      (i)        ______ 

  

 

2.(         على األقل االندفاع التي استمرت لمدة ستة أشهر /النشاط الزائد من األعراض التالية من (  أو أكثر )ستة                     
                         ستة أو أكثر إلكمال إاالياء صواأل/ إرسل إلى اآلباء  ) : يةنمتتتفق مع مستوى الال  و عدم التكييفإلى درجة                       

                                                                                                                                             .(إليها  اإلشارةيتم                 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 



 

 
                         النشاط الزائد :

 
 ______       (a)      .  مقعدهمن  يتحرك غالبا ما يتململ مع اليدين أو القدمين و    

  

.تكون متوقعة مقاعد ية القعليها ب ىالحالة التنفس  علىالفصول الدراسية  ىف هغالباً ما يترك مقعد             (b) ______  

 

(c)      قد تكون محدودة بمشاعر,  أو البالغين ةفي مراهق ) ةمناسبغير  ومفرطة  بطريقةأو يصعد جرى غالباً ما ي      ______        

                               .                           ( من التململ ااتية

 

 ______       (d)       . كثيراً ما يواجه صعوبة في اللعب أو المشاركة في أنشطة أوقات الفراغ بهدوء 

  

 ______ (e)       " كمدفوع بمحر "أو غالباً ما يتصرف كما لو كان "  على الذهاب "كون يغالباً ما             

 

 ______ (f)          كثيرا ما يتحدث بشكل مفرط 

    

                     اإلندفاع :
 

 ______ (g)   . جاباتباإل يندفعكثيراً ما            

 

  ______ (h)          . هغالباً ما يجد صعوبة في انتظار دور 

 

 ______ (i)            . ( في الحديث أو اللعب يتدخل،  على سبيل المثال )يتطفل عليهم طع اآلخرين أو افي كثير من األحيان يق 

 

 

B. ____________                                  .سنوات  7كانت موجودة قبل  لقصورالتي تسببت في ا عدم اإلنتباهاالندفاع أو  النشاط الزائد و بعض أعراض            

                                                         

_            , ( المنزلفى  و ، في المدرسة على سبيل المثال )موجود في مكانين أو أكثر يكون من األعراض  ض الضعفبع           _______ __ . C                 
  .                                                                   في حالة وجود قلق بالولدين تصلإ

 

     D. ____________  هناك دليل واضح على ضعف كبير فى النواحى االجتماعية و األكاديمية .                      

 

_____________.                                    . ال توجد مخاوف في هذا الوقت     E        

 

__________________________            ___________________________________ 
  توقيع المدرس                                                                                          التاريخ                         

 

   

ذابه                                                 : ، قدمت توصية  البيانات الداعمة األخرى و  DM / DM جعةاالمربناء على هذه    

 ___________  405المادة  الى إحالة 

D                    BIT اإلحالة ___________  

                                        ( A   ، B   ، C   ، D ) 1001نشرة فى  للفحص   AD / HD رمعايي ىال تلب     ___________  

 ___________ أخرى  _________________________________ ( تحديد )                                           

                                      

___________________________________________              ___________________________ 
 التاريخ                                                                   توقيع المدير     
 

1001لطالب المعين كنشرة ل ىمجلد الرمادال ىوضع في .            8/15 معدلة         


