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                             CF                                                                                                                                    ) سنوات 4-2 عمرفي ( (ة)للطفل الوظیفیة القدرات

CF1. قد التي الصعوبات حول األسئلة بعض علیك أطرح أن أود   
  .طفلتك /تواجھھاطفلك یواجھھا

 
  ؟نظارات )االسم( یضع/تضع ھل 

 
 

 1 ...................................................................... نعم 
 2........................................................................ ال 

 
 
 

2 CF3 

CF2. صعوبة )االسم( /تجدیجد ھل ،للنظارات وضعھ/وضعھا أثناء    
 ؟الرؤیة في 

 
 بعض /تجدیجد صعوبة، /تجدیجد ال ):سماال( أن ترین ھل 

 یستطیع/تستطیع ال أم الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،
 ؟نھائیًا

 
 

 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 
 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 ....................................... الكثیر من الصعوبة  یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 

 
 
1  CF4 

 2 CF4 
3  CF4 
4  CF4 

CF3. ؟الرؤیة في صعوبة )سماال( یجد/تجد ھل 
 

 بعض یجد/تجد صعوبة، یجد/تجد ال ):(االسم أن ترین ھل 
 یستطیع/تستطیع ال أم الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،

 ؟نھائیًا

 
 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 

 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 ....................................... الكثیر من الصعوبة  یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 

 

CF4. ؟ سمعیة) (معینات سمعي معین )(االسم ستخدم/تیستخدم ھل 
 

 1 ...................................................................... نعم 
 2........................................................................ ال 

 
2  CF6 

CF5. یجد/تجد ھل ،السمعیة) (المعینات السمعي المعین استخدام عند 
 أو الناس كأصوات األصوات سماع في صعوبة )(االسم

 الموسیقى؟
 
 بعض یجد/تجد صعوبة، یجد/تجد ال ):(االسم أن ترین ھل 

 یستطیع/تستطیع ال أم الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،
 ؟نھائیًا

 
 
 

 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 
 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 ....................................... الكثیر من الصعوبة  یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 

 
 
 

1  CF7 
2  CF7 
3  CF7 
4  CF7 

CF6. كأصوات األصوات سماع في صعوبة )(االسم یجد/تجد ھل 
 الموسیقى؟ أو الناس

 
 بعض یجد/تجد صعوبة، یجد/تجد ال ):(االسم أن ترین ھل 

 یستطیع/تستطیع ال أم الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،
 ؟نھائیًا

 
 

 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 
 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 .......................................  الكثیر من الصعوبة یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 

 
 
 
 

CF7. مساعدة یتلقى/تتلقى أو معدات أي )(االسم یستخدم/تستخدم ھل 
 للمشي؟

 1 ...................................................................... نعم 
 2........................................................................ ال 

 
2  CF10 

CF8. في صعوبة )(االسم یجد/تجد ھل المساعدة، أو المعدات دون 
 المشي؟

 
 الكثیر یجد/تجد الصعوبة، بعض یجد/تجد ):(االسم أن ترین ھل 

 ؟نھائیًا یستطیع/تستطیع ال أم الصعوبة من

 
 

 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 ....................................... الكثیر من الصعوبة  یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 

 
 
 
 

CF9. صعوبة )االسم( یجد/تجد ھل لمساعدة،با أو المعدات باستخدام 
 المشي؟ في

 
 بعض یجد/تجد صعوبة، یجد/تجد ال ):(االسم أن ترین ھل 

 یستطیع/تستطیع ال أم الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،
 ؟نھائیًا

 
 

 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 
 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 ....................................... الكثیر من الصعوبة  یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 

 
 

1  CF11 
2  CF11 
3  CF11 
4  CF11 

CF10.  ًاالسم( یجد/تجد ھل ،عمره/عمرھا مثل في ألطفالبا مقارنة( 
 المشي؟ في صعوبة

 
 بعض یجد/تجد صعوبة، یجد/تجد ال ):االسم( أن ترین ھل 

 یستطیع/تستطیع ال أم الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،
 ؟نھائیًا

 
 

 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 
 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 ....................................... الكثیر من الصعوبة  یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 
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CF11.  ًاالسم یجد/تجد ھل ،عمره/عمرھا مثل في األطفالب مقارنة)(   
 ؟بیدھا/بیده الصغیرة األشیاء التقاط في صعوبة

 
 بعض یجد/تجد صعوبة، یجد/تجد ال ):االسم( أن ترین ھل 

 ستطیع/تستطیعی ال أم الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،
 ؟نھائیًا

 
 

 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 
 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 ....................................... الكثیر من الصعوبة  یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 

 
 
 
 
 

CF12. فھمك؟ في صعوبة )االسم( یجد/تجد ھل 
 
 بعض یجد/تجد صعوبة، یجد/تجد ال ):االسم( أن ترین ھل 

 یستطیع/تستطیع ال أم الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،
 ؟نھائیًا

 
 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 

 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 ....................................... الكثیر من الصعوبة  یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 

 

CF13. في صعوبة ینتجد ھل ،)(االسم یتحدث/تتحدث عندما 
 ؟فھمھ/فھمھا

 
 ینتجد الصعوبة، بعض ینتجد صعوبة، ینتجد ال :كأن ترین ھل 

 ؟نھائیًا ینتستطیع ال أم الصعوبة من یرالكث

 
 1 ..................................................... صعوبة  ینتجدال 

 2 ............................................... بعض الصعوبة  ینتجد
 3 .......................................... الكثیر من الصعوبة  ینتجد
 4 ...................................................  نھائیًاین تستطیعال 

 

CF14.  ًاالسم یجد/تجد ھل ،عمره/عمرھا مثل في ألطفالبا مقارنة)( 
 األشیاء؟ تعلم في صعوبة

 
 بعض د/تجدیج صعوبة، یجد/تجد ال ):االسم( أن ترین ھل 

 یستطیع/تستطیع ال أم الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،
 ؟نھائیًا

 
 

 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 
 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 ....................................... الكثیر من الصعوبة  یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 

 

CF15.  ًاالسم( یجد/تجد ھل ،عمره/عمرھا مثل في ألطفالبا مقارنة( 
 اللعب؟ في صعوبة

 
 بعض یجد/تجد صعوبة، یجد/تجد ال ):االسم( أن ترین ھل 

 یستطیع/تستطیع ال أم الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،
 ؟نھائیًا

 
 

 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 
 2 ............................................ بعض الصعوبة  یجد/تجد
 3 ....................................... الكثیر من الصعوبة  یجد/تجد

 4 ............................................  نھائیًا یستطیع/تستطیعال 

 
 
 
 

CF16. تقومیقوم حد أي إلى ،عمرھاعمره/ مثل في ألطفالبا مقارنة/ 
 الكبار؟ أو اآلخرین األطفال ضرب أو عض أو بركل )(االسم

 
 او الدرجة بنفس یفعل/تفعل ،نھائیًا ذلك یفعل/تفعل ال :رأیك في         

 ؟بكثیر أعلى بدرجة یفعل/تفعل أم ،أعلى بدرجة یفعل/تفعل ،اقل

 
 1 .................................................... نھائیًا یفعل/تفعلال 

 2 ..................................... اقل بنفس الدرجة او یفعل/تفعل
 3 .............................................. أعلى  بدرجة یفعل/تفعل
 4 ...................................... أعلى بكثیر  بدرجة یفعل/تفعل

 

 


