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  טודנטיםסשאלון ל

  

שאלונים אלה חשובים לנו מאוד ומלויים באופן מפורט יסייע בידנו להגיש לך את . אנו מודים לך על פנייתך

  .במידה ויש בידך, סיכומי טיפולים ואבחונים קודמיםנא לצרף . השירות המקצועי והיעיל ביותר

  

        : תאריך                : שנת הלימודים

  
  :ירקע כלל

: יהסיבת הפנ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  )רגשי ולימודי, י למצב חברתי/התייחס, י בהרחבה מהן הבעיות המצריכות אבחון/תאר( 

  

         : לידה. ת         : פרטי ושם משפחה שם

          : זהות. ת

   ______________ :בבית' טל               : כתובת

  _________________________ :נייד

  __________________________  :e-mailכתובת 

  .לא/אני מעוניין לקבל במייל עדכונים ומידע ממרכז פוטנציאל כן

       __________: גיל   _______________ :שפת אם _____________ :ארץ לידה

   ________________:תמחותה         : מקום לימודיםם ש

  .ןאלמ/ גרוש/ ינשו/ רווק: מצב משפחתי

  _____________________________________________כיון ש, לא/כתה כן/ נשאר שנה נוספת בגן

  

  :אנו מעוניינים באבחון. המתאימה במשבצת י /סמנ

  אבחון דידקטי  אבחון פסיכולוגי משלוב  - אבחון פסיכו דידקטי  אבחון במתמטיקה  אבחון מוכנות

  )נא לוודא מראש את המחירים, כל אבחון מתומחר אחרת. ('לכתה א
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    : קודמים וטיפולים אבחונים

          .ת אם יש צרפו דוחו, האם הופסק ולמה, רשמו המשך טיפול

    

  _________________________________________________:מכון להתפתחות הילד

  _________________________________________________: אבחון פסיכולוגי

  _________________________________________________ :בדיקת ראיה

  _________________________________________________: בדיקת שמיעה

  _________________________________________________: ריפוי בעיסוק

  _________________________________________________________: קלינאית תקשורת

  ___________________________________________________________________: אחר

  
  :רקע התפתחותי

/ הספקת חמצן/ מצוקה עוברית/ תרופות בהריון/ הריון בסיכון/במועד/ תקינים : היסטוריה של הריון ולידה

  _____________: אחר/ רעלת הריון/ בעיות סוכר

  : בשנות הילדות המוקדמות התפתחות מוטורית

  .לא/ ן הלך במועד כ -

  ) רכב על אופניים ללא גלגלי עזר/ התנדנד עצמאית.( לא/כן בעיות בשיווי משקל -

  : התפתחות לשונית -

  לא/ דיבר במועד יחסית לאחיו כן. 

 כן . קושי ביצירת משפטים/ השמטת צלילים במילה/ החלפת צלילים/ הבליע דיבור/ שיבושי לשון

 . לא/

 )דלקות אזניים כרוניות/ ברונכיט ספסטית/ ת נשימהבעיו/ פרכוסים(לא /מחלות דיאגנוסטיות כן -

  
  שאלון  הערכה עצמית

  

לעיתים תמידההיגד'מס

 קרובות

לעיתים 

 רחוקות

בכלל 

 לא 

    אני מספיק לקרוא את הכתוביות בטלביזיה 1

    עיתונים ולפעמים ספרים, אני נהנה לקרוא חוברות2

    אני צריך לקרוא כמה פעמים על מנת להבין את הכתוב3

    לאנשים אחריםאני קורא מהר ביחס 4

    אני מבין טוב יותר כאשר קוראים לי את הכתוב5

    ולכן אני מתקשה בהבנה, ילים בשעת הקריאהאני מדלג על מ6

    תהליך לימוד הקריאה היה לי קשה  7

    ך"קשה לי לקרוא בספר התנ8

    קשה לי ללמוד אנגלית  9

    צרפתית/לי ללמוד ערבית)  היה(קשה  10
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    שהמרצה מכתיבאני מספיק לכתוב את מה 11

     ר אבל לא מספיק לסיים את המבחן במועדבמבחנים אני יודע את החומ12

    אני מספיק להעתיק מהלוח13

א ואני לא מספיק לכתוב את כל מה שה חומר לימודי םמסכ שמרצהכ14

 אומר
    

    לאחרים קשה לקרוא את כתב ידי15

    קשה לי לקרוא את כתב ידי16

    אני מרבה למחוק ולתקן בזמן הכתיבה17

    שגיאות כתיב רבות) היו לי(יש לי 18

    אני שוכח איך לכתוב מילה 19

    אומרים לי שלא הרחבתי מספיק ולא כתבתי את העיקר20

    בכתב יתשובותיקשה לי לנסח את , למרות שאני יודע את החומר21

    אני מאד נלחץ לפני מבחן22

    לפני מבחן יש לי כאבי בטן23

    אך בזמן המבחן אני שוכח את כל החומר, לומד היטב למבחן אני24

    למרות שאני יודע את החומר, אני עושה הרבה טעויות במבחנים25

    אני מדלג על שאלות במבחן 26

    אני נזכר ללמוד ברגע האחרון27

     כשאני יושב ללמוד למבחן אני נזכר שאני לא יודע על מה צריך להתכונן28

    אני חושב שאני יודע איך ללמוד למבחן29

    דקות 45קשה לי לשבת בשיעור במשך 30

    כל רעש בסביבה מוציא אותי מריכוז31

    במבחנים אין לי סבלנות לענות על כל השאלות32

    אני חושב על דברים אחרים בזמן השיעור33

    התרכז במשימהלוקח לי הרבה זמן עד שאני מתחיל ל34

טלביזיה הרבה שעות ללא /אני יכול לשבת מרוכז על יד המחשב35

 הפסקה
    

    לאבד חפצים הנטיייש לי 36

    כשמחלקים דפים אני בדרך כלל שומר עליהם 37

    כשאני קורא קטע אני מכיר את מרבית המלים38

    ' מספרי טלפון וכו, אני זוכר תאריכי לידה39

    היה לי קל ללמוד את לוח הכפל40

במילה שאני  רלהיזכאני לא מצליח " בורחות לי המילים"כשאני מדבר 41

 רוצה לומר
    

    )אנדרלמוסיה, סטטוסקופ(קל לי לומר מילים מסובכות 42

    כשאני מדבר יש לי הרבה שגיאות43
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     ת מה שהם אומריםמדברים מהר מידי ואני לא מספיק לקלוט א המרצים44

    מרצהקשה לי לסכם את דברי ה45

    דפי עבודה/אני מבין את ההוראות של המשימה העבודה בחוברות46

    אני זקוק שיסבירו לי את ההוראות במבחנים47

    כשאני קורא טקסט אני זוכר על מה מדובר בו48

    ודםכשאני לומד חומר חדש אני שוכח מה שלמדתי ק49

    קשה לי לקשר בין מה שלמדתי למה ששואלים אותי50

    בבית אני עונה על תשובות טוב יותר ממה שאני עונה במבחן51

בהשוואה לחברים , לוקח לי הרבה זמן להכין שיעורים או להתכונן למבחן52

 שלי
    

    למידה עם חבר עוזרת לי ללמוד טוב יותר מאשר לבד53

    אני מבין טוב יותר אדם אחראני לומד לבד באופן פרטני עם כש54

    אני לומד למבחנים בעזרת סיכומים שאני מכין בעצמי55

    אחריםלפני מבחן אני מצלם סיכומים של 56

    קשה לי למצוא חברים 57

    קשה לי להתמצא במפה58

  

  : הערות

  ביםהוסף דברים שנראים לך חשו

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  ?במה אתה רוצה לעזור לעצמך. א

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  ?במה אתה רוצה שיעזרו לך. ב

___________________________________________________________________________  

  

  

  

          : תימהח

 


