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 1صفحة 

 

 

 االستعداداتمقاييس 

 إلى على التعلم والوصول الخاصةصممت هذه االختبارات لقٌاس مدى قدرة الطالب ذوي االحتٌاجات 
 .. و المٌكانٌكاأ الرسم أومستوى متقدم فً مجال معٌن مثل الموسٌقى 

: وتستهدف هذه المقاٌٌس ما ٌلً
. و الفشلأالتنبؤ بمدى قدرة الطالب علال النجاح (1)
معاونة العاملٌن مع الطالب على تهٌئة الجو المناسب لهم لتنمٌة هذه القدرات واالستعدادات وذلك (2)

  . التً تساعد على نموهااألنشطةبتوفٌر اكبر قدر من 
 

 مقاييس الميول

 لنوع الخاصة تفضٌل الطالب ذوي االحتٌاجات أو إقبالصممت هذه االختبارات لقٌاس مدى  -
 .                               الموضوعاتأو األنشطةمعٌن من 

 نشاط معٌن لدى الطالب ذوي االحتٌاجات أو للكشف عن المٌل لموضوع المتبعهومن الطرق  -
 :اآلتٌة الطرق إحدى إتباع الخاصة

 طالبا ٌلم بموضوع دون غٌره كان ذلك بمثلبة دلٌل أنفلو فرضنا :معرفة الطالب بموضوع ما .1
على مٌله لهذا الموضوع 

 تفضٌل لدٌه وٌستدل ألكثرها تبعا أنشطة أومهن أو  أعمالٌطلب من الطالب ترتٌب :التفضٌل .2
. عن ترتٌبه لها عن مٌوله

.  بشكل متكرر ٌكشف عن نمط المٌل السائد لدٌهمختارةاستجابة الطالب لكلمات :التداعً .3
 التً ٌكرسها الطالب لنواحً النشاط الزمنٌةوهو تسجٌل وتوزٌع كامل للفقرات :الجدول الزمنً .4

. المختلفة
 

العقلية اختبارات ومقاييس القدرات 

وبعض النواحً التً  , والخاصة ألعامه العقلٌة لطالب مثل القدرات العقلٌةجمع معلومات عن الجوانب 
. وغٌرها فهو ٌستفٌد منها فً تصنٌف الطالب.. والذكاءوالذاكرة باإلدراكتتعلق 

ولكن ٌجمعهم ,  مصورأو لفظً أو جماعً أووتتنوع اختبارات ومقاٌٌس الذكاء فمنها ما هو فردي 
 . هو تحدٌد معامل ذكاء الطالبالنهاٌةهدف واحد فً 

 
الشخصية اختبارات ومقاييس 

 القٌاس والتً ٌستطٌع ألخصائً بالنسبةغنى عنها   تعد من المقاٌٌس التً الالشخصٌةاختبارات  -
من خاللها رسم صوره نفسٌه لمالمح شخصٌة الطالب وجوانب قوة شخصٌته وتحدٌد الجوانب 

 وتصمٌم االختبار إعداد التً تم النظرٌة حسب الشخصٌة فٌها وتتعدد طرق قٌاس المضطربة
  .االستجابةفً ضوئها وحسب نمط 
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 2صفحة 

 

أشكال االختبارات 

 النفسٌة 
 بٌنٌه للذكاء- مقٌاس ستانفورد .1
 مقٌاس وكسلر لذكاء األطفال .2
 متاهات بورتٌوس .3
 لوحة األشكال لسٌجان .4
 جشطلت لإلدراك البصري-اختبار بندر .5
  هارٌس للرسم–جود انف  .6
 اختبار المصفوفات .7

 
 االجتماعٌة: 

 .مقٌاس السلوك التكفً .1

 .مقٌاس بٌركس لتقدٌر السلوك .2
 .كٌن و لٌفٌن .3
 .فٌنالند للنضج االجتماعً .4

 
 التربوٌة 

 مقٌاس المهارات اللغوٌة  .1
 .مقٌاس المهارات العددٌة .2
 .مقٌاس مهارات القراءة .3
 .مقٌاس مهارات الكتابة .4

 
 الشخصٌة 

 مقٌاس اٌزنك للشخصٌة .1
 اختبار عوامل الشخصٌة جلفورد .2
 اختبار ودوورث للشخصٌة .3

 . اختبار بقع الحبر .4
 CAT.اختبار تفهم الموضوع .5

 
 

مقاييس التوحد 

مقٌاس جٌلٌام  .1
 مقٌاس كارز .2

 مع خالص أمنٌاتً لكم بالتوفٌق و النجاح

 هدى الحسن/أ


