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                                  CF                                                                                                                  )سنة 17-5 عمر في( (ة)للطفل الوظیفیة القدرات

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

 
 ؟الصقة عدسات أو نظارات )االسم( یضع/تضع ھل 

 
 

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

 
 
 

2  CF3 

CF2. ھل ،الالصقة العدسات أو للنظارات، وضعھ/وضعھا أثناء 
 ؟الرؤیة في صعوبة )االسم( یجد/تجد

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

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

 
 

 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 )االسم( یجد/تجد ھل 
 

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

 ؟نھائیًا یستطیع/تستطیع

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

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

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

 

CF4. (معینات سمعي معین )االسم( یستخدم/تستخدم ھل 
 ؟سمعیة)

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

 
2  CF6 

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

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 

1  CF7 
2  CF7 
3  CF7 
4  CF7 

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

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

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

 
 

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

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

 

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

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

 
2  CF12 

CF8. صعوبة )االسم( یجد/تجد ھل المساعدة، أو المعدات دون 
 ذلك یمثّل  مستویة؟ أرض على متر 100 لمسافة المشي في

 من محدداً  مثاالً  أدرج [أو قدم. كرة ملعب طول حوالي
  بلدك].

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

 ؟نھائیًا یستطیع/تستطیع ال أم ،الصعوبة من الكثیر

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

3  CF10 
4  CF10 

CF9. صعوبة )االسم( یجد/تجد ھل المساعدة، أو المعدات دون 
 ذلك یمثّل  مستویة؟ أرض على متر 500 لمسافة المشي في

 محدداً  مثاالً  أدرج [أو قدم. كرة مالعب خمسة طول حوالي
  بلدك]. من

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

 ؟نھائیًا یستطیع/تستطیع ال أم ،الصعوبة من الكثیر

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

CF10. االسم( یجد/تجد ھل المساعدة،ب أو المعدات استخدامب( 
 مستویة؟ أرض على متر 100 لمسافة المشي في صعوبة

 محدداً  مثاالً  أدرج [أو قدم. كرة ملعب طول حوالي ذلك یمثّل
   بلدك]. من

 

 
 
 
 

 1 ................................................... صعوبة  یجد/تجدال 
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 بعض یجد/تجد صعوبة، یجد/تجد ال :)االسم( أن ترین ھل 
 ال أم ،الصعوبة من الكثیر یجد/تجد الصعوبة،

 ؟نھائیًا یستطیع/تستطیع

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

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

 
3  CF14 
4  CF14 

CF11. االسم( یجد/تجد ھل ،المساعدةب أو المعدات استخدامب( 
 أرض على متر 500 لمسافة المشي في صعوبة

 [أو قدم. كرة مالعب خمسة طول حوالي ذلك یمثّل  مستویة؟
  بلدك]. من محدداً  مثاالً  أدرج

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

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

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 

1  CF14 
2  CF14 
3  CF14 
4  CF14 

CF12.  ًیجد/تجد ھل ،عمرھا/عمره مثل في باألطفال مقارنة 
 أرض على متر 100 لمسافة المشي في صعوبة )االسم(

 أدرج [أو قدم. كرة ملعب طول حوالي ذلك یمثّل  مستویة؟
 بلدك]. من محدداً  مثاالً 

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

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

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

3  CF14 
4  CF14 

CF13.  ًاالسم( یجد/تجد ھل عمره، مثل في باألطفال مقارنة( 
 مستویة؟ أرض على متر 500 لمسافة المشي في صعوبة

 أدرج [أو قدم. كرة مالعب خمسة طول حوالي ذلك یمثّل
 بلدك]. من محدداً  مثاالً 

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

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

 
 
 
 

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

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

 

CF14. سھا/بنفبنفسھ االعتناء في صعوبة )االسم( یجد/تجد ھل 
 ؟/مالبسھاھمالبس تغییر أو باألكل مثالً  كالقیام

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

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

 
 

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

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

 

CF15. في صعوبة یجد/تجد ھل )االسم( /تتحدثیتحدث عندما 
 ؟المعیشیة األسرة ھذه أھل /یفھمھایفھمھ أن

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

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

 
 

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

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

 

CF16. في صعوبة یجد/تجد ھل )،االسم( یتحدث/تتحدث عندما 
 ؟المعیشیة األسرة ھذه خارج أناس /یفھمھایفھمھ أن

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

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

 
 

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

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

 
 
 
 

CF17.  ًیجد/تجد ھل ،عمره/عمرھا مثل في باألطفال مقارنة 
 األشیاء؟ تعلم في صعوبة )االسم(

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

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

 
 

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

 4 ............................................. نھائیًا یستطیع/تستطیعال 
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CF18.  ًیجد/تجد ھل ،عمره/عمرھا مثل في باألطفال مقارنة 
 األشیاء؟ تذّكر في صعوبة )االسم(

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

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 

CF19. ما نشاط على التركیز في صعوبة )االسم( یجد/تجد ھل 
 بأدائھ؟ /تستمعیستمتع

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

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

 
 

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

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

 

CF20. ىعل التغییرات تقبّل في صعوبة (االسم) یجد/تجد ھل 
 روتینھ/روتینھا؟

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

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

 
 

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

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

 
 
 
 

CF21. یجد/تجد ھل ،عمره/عمرھا مثل في األطفالب مقارنة 
 ؟سلوكھ/سلوكھا على السیطرة في صعوبة )االسم(

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

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

 
 

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

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

 

CF22. األصدقاء؟ اكتساب في صعوبة (االسم) یجد/تجد ھل  
 
 بعض یجد/تجد صعوبة، یجد/تجد ال :)االسم( أن ترین ھل 

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

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

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

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

 

CF23. أو متوترة/متوتّرا )االسم( یبدو/تبدو مرة كم 
 بشدة؟ /قلقةً قلقا أو /عصبیةً عصبیاً 

 
 بضع ،شھریاً  ،أسبوعیاً  ،یومیاً  :یحدث ذلك أن ترین ھل 

 أبداً؟ ذلك یحدث ال أم ،السنة في مرات

 1 .................................................................... یومیاً 
 2 ................................................................ أسبوعیاً 

 3 ................................................................... شھریاً 
 4 ................................................ بضع مرات في السنة 

 5 ...................................................................... أبداً 

 

CF24.  تئبةً مك/مكتئباً  أو /حزینةً حزیناً  )االسم( یبدو/تبدو مرة كم 
  بشدة؟

 
 تمرا بضع ،شھریاً  ،أسبوعیاً  ،یومیاً  :یحدث ذلك أن ترین ھل       

 أبداً؟ ذلك یحدث ال أم ،السنة في

 1 .................................................................... یومیاً 
 2 ................................................................ أسبوعیاً 

 3 ................................................................... شھریاً 
 4 ................................................ بضع مرات في السنة 

 5 ...................................................................... أبداً 

 
 
 
 
 

 


