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                    سنوات( 4-8) -لإلدراك البصري "REY" فحص
            

 
 تَٖٞذ:

  ُ ىإلدساك اىبظشٛ ٍعشفت ٍٖاساث اىتعيٌ  ٗقذساتٔ  "REY" فحضاىٖذف ٍِ استعَاه  إ

 فٜ ٍجاه اإلدساك ٗاىزامشة ٗاىحشمت.

 

 أدٗاث االستعَاه:

 قيٌ سطاص.+  4Aٗسقت بٞضاء  -

 قٞاسٔ.ٗىنِ ٝفضو  ،اىزٍِ غٞش ٍحذد -

 

 ٍشحيت اىْسخ :اىَشحيت األٗىٚ

  ٌ حاٗه  ."اسسٌ ٕزٓ اىظ٘سةباىق٘ه  ٍْٔ ّسخٖا طيب  ٗضع اىظ٘سة أٍاً اىطاىب ٗٝ   ٝت

 استطاعتل".قذس إتقاّٖا 

ٌ   ،بعذ اّتٖاء اىطاىب ٍِ اىْسخ ٓ ٍَٖت أخشٙ بٖذف ؤٗإعطا ،إخفاء اىظ٘سة ٗاىْسخ ٝت

 ٍت.بٖذف إعذادٓ ىيَشحيت اىقاد ؛االّشغاه بشٜء آخش

 

 : ٍشحيت اىتزمشاىَشحيت اىثاّٞت

 ،عطٚ اىطاىب ٗسقت بٞضاء ٗقيٌ سطاصدقائق ٍِ اّتٖاء اىَشحيت األٗىٚ ٝ   3بعذ ٍشٗس 

سسٌ اىظ٘سة اىتٜ ّسختٖا أٗال ٍِ باىق٘ه "ا سسٌ اىظ٘سة ٍِ رامشتٔ ٍْٔ طيب  ٗٝ  

 ".حاٗه إتقاّٖا قذس استطاعتل، ٗرامشتل

وعدم ، لورقة عند االنتهاء من الرسم بشكل فعلًالطالب على تسلٌم ا ل حث  من المفض  
 صدق عن الطالب.أخذ ناتج أذلك بهدف  كل   ،اإلسراع بتسلٌم الورقة

 
 :ـٌقوم االختصاصً ب طرٌقة حساب الناتج:

 حساب العالمات كما هو مبٌن فً النموذج المرفق. (1
 جمع العالمات. (2
وٌرى االختصاصً ، مقارنة الناتج الكلً مع المعدل فً الالئحة حسب الجٌل (3

 تحت أي نسبٌة موجود.
 

 ** توجد الئحة لمعدالت النسخ وأخرى للتذكر.
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وقدرته على توظٌف ، لتعاون والعملباه إلى مدى رغبة الطالب ** من المهم التنب  

كً ال ننسب للطالب ؛ كل ذلك بهدف التذكرة، المهمة المطلوبإداء من أجل  طاقاته
 نده.محتوٌات نفسٌة غٌر موجودة ع

 
 

  فٜ:ٍٖٗاساتٔ ٕذف اىفحض ٍعشفت قذساث اىطاىب 

 
 اإلدراك البصري. (1
 البصري.و التوافق الحركً (2
 م والكتابة والنسخ.ل  القدرة على التع (3

)الكلً والجزئً  كتوبالتعامل مع المرسوم والمببعها اإلستراتٌجٌات التً ٌت   (4
 والتفصٌلً(.

 منها. المعلومات الذاكرة البصرٌة والقدرة على استخراج (5
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 نموذج حساب العالمات
 (سنوات 4-8)لإلدراك البصري للصغار  ""REYفحص 

 
    

 
 الرموز: .أ 

 وجود الرمز وكٌفٌة الرسم.                                          
 1 2/1الدائرة     
 1 2/1المثلث     
 1 2/1المستطٌل 
 1 2/1المربع     

 1  .. فً الدائرة  
  1المستطٌل ^ فً 
 1القوس  | فً|||

 1= فً التقاطع   
 1المربع    / فً

 1.  فً المربع   

             ________ 
 المجموع:     
 
 تناسب األحجام:  .ب 
 

 1الدائرة والمثلث           
  1الدائرة والمثلث والمربع   
 1ارتفاع المربع والمستطٌل 
 1األربعة أشكال            

                  _________ 
 المجموع:                
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 التقاطع:  .ج 
 

 2 1المثلث والدائرة    
 2 1والمستطٌل المثلث 
 2 1والمستطٌل الدائرة 
 2 1والمستطٌل المربع 

              __________ 
 المجموع:       

 
 مكان العناصر الثانوٌة الصغٌرة: .د 

 1  2/1.. فً الدائرة     
 1  2/1لمثلث     + فً ا

 1 2/1^ فً المستطٌل   
 1  2/1|||| فً القوس    
 1  2/1= فً التقاطع    
 1  2/1/ فً المربع     
 1  2/1. فً المربع     

 1  2/1الكبٌرة        .

 
 

 _____________ اىَجَ٘ع:

 

 

 

 

 _______________        المجموع الُكلّي:


