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 حقوق الطبع محفوظة للنارش

 الطبعة األوىل

م2017

 مركز ديبونو لتعليم التفكري

 عضو اتحاد النارشين األردنيني

 عضو اتحاد النارشين العرب

فكري، وال يجوز إنتاج أي جزء من هذه املـادة أو تخزينـه عـىل أي جهـاز أو حقوق الطبع والنرش محفوظة ملركز ديبونو لتعليم الت

وسيلة تخزين أو نقله بأي شكل أو وسيلة سواء كانت إلكرتونية أو آلية أو بالنسخ والتصوير أو بالتسـجيل وأي طريقـة أخـرى إال 

 . مبوافقة خطية مسبقة من مركز ديبونو لتعليم التفكري

 ة من مركزديبونولتعليم التفكرييطلب هذا الكتاب مبارش

  اململكة األردنية الهاشمية–ّ اإلمارات العربية املتحدة    عامن –ديب 

 962-6-5337029 / 962-6-5337003:هاتف

 962-6-5337007:فاكس

 اململكة األردنية الهاشمية11941الجبيهة831:ب. ص

E-mail:info@debono.edu.jo  

www.debono.edu.jo 

 

   مركز ديبونو لتعليم التفكري:املؤلف ومن هو يف حكمه

 مقياس القدرات اإلدراكية الحس حركية ألطفال الروضة:  عنـــوان الكتــاب

 )2780/6/2016: (رقم اإليــــــداع

 978-9957-90-163-9: م الدويلالرتقي

  : املوضوع الرئييس

 تم إعداد بيانات الفهرســة والتصنيف األولية من قبل دائرة املكتبة الوطنية* 

/debonotrainingcenter @debono_official debonocenter
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 مقدمة

 

  يف هذا املجال وهام مقياسنيسيتم االعتامد عىل 

 سنوات ) 5 – 4( بعمر لألطفالمقياس دايتون للقدرات االدراكية الحس، حركية : أوال

 .سنوات) 7 – 5( حريك –س  الحلإلدراكمقياس هايود : ثانيا
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 سنوات) 5 – 4 (  بعمرلألطفالمقياس دايتون للقدرات االدراكية الحس، حركية  :أوال

 :وصف املقياس :املقدمة

 التفصيل  الجانب الرقم 

والتي تعتمد عىل )  حركية–الحس (تهدف اىل قياس الكفاءة االدراكية  الهدف الرئييس  .1

ة يـسـاعد ـعـىل تحدـيـد ومـنـو الـقـدرات العدـيـد ـمـن العواـمـل الحركـيـ

االدراكية الحركية، ويعنـي امـتالك الطفـل لهـذه العوامـل أنـه ميتلـك 

 .القدرة عىل االدراك

 فردي من قبل ويل االمر او املعلم  طريقة التطبيق  .2

 حسب املستجيب  مدة التطبيق  .3

  سنة5 سنوات اىل 4من عمر  الفئة العمرية  .4

هو مقياس تقديري من خالل وجهة نظر األهل وال يجب االعتامد  ق محاذير التطبي .5

 .عليه وحده

اختبـار فرعـي، ويقـيس ) 15(وتتألف بطارية هـذا املقيـاس مـن  مكونات املقياس 

 :العوامل التالية

 مفهوم الذات الجسمية  -

 ).املجال واالتجاهات ، ادراك حجم الفراغ(التوجيه الفراغي  -

 التوازن  -

 ).التوافق الحريك(كم العضيل العصبي االيقاع والتح -

 القدم / توافق العني  -

 .اليد/ توافق العني  -

 ).التمييز اللميس(التحكم العضيل العصبي الدقيق  -

 .االدراك الشكيل -

 .التمييز السمعي -
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 :التصحيح والتفسري

 التفسري العالمة  الجانب  السؤال 

   9 – صفر الذات الجسمية أوال

   5 – صفر اهاتاملجال واالتج ثانيا

   4 – صفر التوازن ثالثا

االيقاع والتحكم العضيل  رابعا

 العصبي

   4 – صفر

   2 – صفر القدم / توافق العني  خامسا

   3 – صفر اليد/ توافق العني  سادسا

   2 – صفر التحكم العضيل الدقيق سابعا

   5 – صفر ادراك االشكال ثامنا

   3 – صفر التمييز السمعي تاسعا

   39 – صفر  الدرجة الكلية
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 :املقياس

االدوات  الدرجات  التوضيح  الجانب  الرقم

 الالزمة

الذات  أوال

 الجسمية

ـزاء  ـس اـج ـل ـمل ـن الطـف ـب ـم يطـل

جسمه التالية حسب نداء املعلمـة 

اـلـرأس، املرفـقـان، اـلـذهن، أـصـابع (

اليد، الكعبان، اصابع القدم، الظهر، 

ان، األنـف، الوسـط، الكتفـان، االذنـ

العينان، الرسغان، املعدة، الـرجالن، 

 ).القدمان، الصدر

نـصــف درـجــة لـكــل 

اجابة صـحيحة واقىص 

 درجات) 9(درجة 

 

املجال  

 واالتجاهات

ـارة اىل  ـل االـش ـن الطـف ـب ـم يطـل

 خلف –أمام : (االتجاهات التالية

 ). بجانبك– أسفل –

ـدة  ـىل املنـض ـات ـع ـع مكعـب يوـض

ويطـلــب ـمــن الطـفــل وـضــعها 

 – عـىل القمـة – أعـىل –أسفل (

 ). بني–يف القاع 

نصف درجة لكل اتجاه 

ـصــحيح، أقىص درـجــة 

 درجات) 5(

 مكعبات

 طاولة

ـدة  التوازن ثالثا ـدم واـح ـىل ـق ـل ـع ـف الطـف يـق

ثانية ثم ) 5(والعينان مغلقتان ملدة 

 .يتم تبديل القدمني

درجـة ) 2(مينح الطفل 

ــدم الدرجـــة  لكـــل ـق

 درجات) 4(القصوى 
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االدوات  الدرجات  التوضيح  الجانب  الرقم

 الالزمة

االيقاع  رابعا

والتحكم 

العضيل 

 العصبي

يف كل مرة اذا متكن مـن الحجـل 

ـسـت ـمـرات (ـعـىل ـقـدم واـحـدة 

ـعــىل نـفــس الرـجــل ). متتالـيــة

 .درجتني والرجل الثانية درجتني

درجـة ) 2(مينح الطفل 

ـة القـصـوى  ) 4(والدرـج

 درجات

 

/ توافق العني خامسا

 القدم

ـت ـث يـس ـول حـي ـا بـط خدم رشيـط

أو عالمة طباشـري ) مثانية اقدام (

ـعـــــىل األرض ومييش الطـفـــــل 

بخـطـوات متقاطـعـة ـمـع الوـثـب 

 .عاليا عىل العالمة

درجة ) 2(مينح الطفل 

 اذا قام بأداء املسافة

رشـيـط او 

ـــــة  عالـم

 طباشري

/ توافق العني سادسا

 اليد

يستخدم لوحة بهـا ثالثـة ثقـوب 

 4/8 بوصة، 3/4(اقطارها كالتايل 

ويطلـب مـن )  بوصة1/3بوصة، 

الطفل وضع اصبعه داخل الثقب 

 .دون ملس حوافيها

ميــنح الطفــل درجــة 

 لكل محاولة ناجحة

لوحة بهـا 

 ثقوب

التحكم  سابعا

العضيل 

 الدقيق

يستخدم يف تنفيذ هـذا االختبـار 

نـصــف ـصــفحة ـمــن ـصــفحات 

ـل  ـتقط الطـف ـث يـل ـد حـي الجراـئ

النصف جريـدة مـن عـىل األرض 

د األخـرى يضـعها بيد واحدة والي

خلف ظهره وهو يف هذا الوضـع 

 .يحاول لف الجريدة حول نفسه

درجة ) 2(مينح الطفل 

يف حالة اللف الكامـل 

ـدة  ) 1(للنصــف جرـي

ـزء  ـة ـج ـة يف حاـل درـج

وال  ـمــــن الجرـيــــدة

يحـصـل ـعـىل درـجـات 

ـــل  ـــاج الطـف اذا احـت

 .ملساعدة اآلخرين

 جريدة

 



  التفكري        مقياس القدرات اإلدراكية الحس حركية ألطفال الروضةمركز ديبونو لتعليم

10 

 

االدوات  الدرجات  التوضيح  الجانب  الرقم

 زمةالال

ادراك  ثامنا

 االشكال

يـســتخدم الطـفــل قطـعــة ورق 

ـا دواـئـر ومربـعـات  مرـسـوم عليـه

ـة يف املســاحة،  ـات متقارـب ومثلـث

بينهام دائرتـان متشـابهتان متامـا 

وبعـيـدتان ـعـن بعـضـهام اـلـبعض 

يطلب من الطفـل التعـرف عـىل 

الـشــكل املرـســوم ـعــن طرـيــق 

ـل  ـذي ميـث ـكل اـل ـارة اىل الـش االـش

 نداء املعلم

ـل   ـنح الطـف ـة مـي درـج

ـحيح  ـار ـص ـل اختـب لـك

ـني الشــكلني ـنح  ـب ومـي

ــل  ــة(الطـف إذا ) درـج

أـشــــار اىل اـلــــدائرة، 

ـان(و إذا أشــار ) درجـت

إىل املربــع أو املثلــث 

والدرجة القصوى مـن 

 .درجات) 5(

قطع ورق

التمييز  تاسعا

 السمعي

حيــث يطلــب مــن الطفــل أن 

ـم  ـوم املعـل ـره ويـق يواجـهـك بظـه

 .بنقر ثالث مرات عىل ظهره

درجـة إذا مينح الطفل 

سجل كل مرة بطريقة 

 صحيحة

 

 )1998احمد، (
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 :تقرير حالة عن املقياس

  اسم الفاحص 

  تاريخ التطبيق

  اسم املفحوص 

  عمر املفحوص

  الهدف من الفحص

  الدرجة التي حصل عليها 

  تفسري الدرجة 

 :اهم التوصيات

1. .................................................................................................. 

2. .................................................................................................. 

3. .................................................................................................. 

4. .................................................................................................. 

 

 :توقيع الفاحص
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) 7 – 5( بعمـر لألطفـال الحركيـة –مقياس هايود املعدل للقدرات االدراكيـة الحسـية  :ثانيا

 :سنوات

 :وصف املقياس

 التفصيل  الجانب الرقم 

 قياس القدرات االدراكية الحسية الهدف الرئييس  .1

 .سنوات فأكرث مع كتابة الشهر إن وجد) 5(السن املناسبة  - طريقة التطبيق  .2

 . رضورة معرفة الطفل امين او ايرس -

قبل البدء باالختبار من الرضوري اعطاء الطفل فكرة عامة عـن  -

 .االختبار

 دقيقة) 20(مدة االختبار  مدة التطبيق  .3

  سنوات7 – 5 الفئة العمرية  .4

 .ربة قبل تطبيقه وعدم اصدار حكم مترسعال بد من الخ محاذير التطبيق  .5

 اختبارات ) 6(يتألف من  مكونات املقياس .6

 ثبات حجم االشياء  -

 االدراك البرصي الكيل والجزيئ  -

 التعرف عىل أجزاء الجسم  -

 التمييز بني اجزاء الجسم االمين وااليرس  -

 التوازن  -

 .تحديد املكان -

رية كريس صغري لجلـوس الطفـل، كـريس صور مختلفة ، طاولة صغ األدوات املطلوبة .7

، ساعة توقيت، قلم رصاص، مسطبة تـوازن، فاحصكبري لجلوس ال

 .جرس صغري
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 :التصحيح والتفسري

 التفسري العالمة  الجانب  السؤال 

   6 – 0 ثبات حجم االشياء  أوال

   6 – 0 االدراك البرصي الكيل والجزيئ  ثانيا

   12 – 0 التعرف عىل أجزاء الجسم  ثالثا

   5 – 0التمييز بني اجزاء الجسم االمين وااليرس  رابعا

   2 – 0 التوازن  خامسا

   5 – 0 تحديد املكان سادسا

   36 – صفر  الدرجة الكلية
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 :جعااملر

  باسـتخدام )  حركيـة–الحـس (دراسـة مقارنـة يف منـو القـدرات االدراكيـة ). 2002(حسني، فاطمة

 239، )3(11، مجلة الرتبية الرياضيةسنوات، ) 7 – 5( الرياض بعمر ألطفالون مقيايس هايود ودايت

– 258. 

  الذهنيـة واالدراك برنامج مقرتح يف الرتبيـة الحركيـة لرفـع مسـتوى القابليـة ). 1998(احمد، اميان

دكتـوراه غـري منشـورة، كليـة الرتبيـة   اطروحـة ،سنوات) 5 – 4( حركية عند االطفال بعمر –الحس 

 .ياضية، جامعة بغداد، بغدادالر

  اثر استخدام برنامج مقرتح للرتبية الحركيـة يف تنميـة القـدرات االدراكيـة ) 2000(املفتي، برييفان

، رسالة ماجستري غري منشـورة، كليـة الرتبيـة الرياضـية، ألطفال ما قبل املدرسة)  حركية –الحس (

 .جامعة املوصل، املوصل
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 :املقياس

 ): املكان–ثبات حجم االشياء (الدراك البرصي ا :البند االول

سـم تقريبـا واملسـافة بـني ) 15(ضع ثالثة مكعبات عىل طاولة كبرية املسافة بني مكعـب وآخـر 

سـم تقريبـا، بعـد االنتهـاء مـن األربـع األسـئلة االوىل وتسـجل ) 108(مكان جلوس الطفل وأول مكعب 

 .ثم اسأل الطفل عن ترتيب املكعبات) 6، 5(اجابات االطفال، ضع املكعبات كام يف السؤالني 

 خطأ صح األسئلة الرقم 

   )ثم ضع يدك عىل احد املكعبات(ما هو لون املكعب  .1

   ما هو لون أقرب مكعب منك .2

   .ما هو لون أبعد مكعب عنك .3

   هل جميع املكعبات متساوية املقياس .4

    االحمرضع املكعب األزرق عاليا ثم االصغر اسفل .5

 –  االزرق–االصغر : ضع املكعبات بالرتتيب التايل من أعىل إىل أسفل .6

 االحمر

  

 نقاط) 6(املجموع 
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  :االدراك الكيل والجزيئ :البند الثاين

مع االختبار ثم اسأل الطفل عن صورتني مختلفتني ثـم سـجل اجابـة ) أي صورة(اعرض لألطفال 

 )وصع الصورة واسمها(أو ذكر اسم الصورة أو االثنني معا الطفل سواء كان ذلك وصف الصورة 

 كال هنا اسم الصورة  وصف الصورة  الرقم 

1.    

2.    

  درجات6  درجة                   املجموع 2                 درجة  2         درجة         2

  ):التعرف عىل اجزاء الجسم( الحريك –االدراك الحيس  :البند الثالث

 اطلب من االطفال األسئلة اآلتية ثم سجل النتائج 

 خطأ صح األسئلة الرقم 

   املس انفك .1

   حوضك الذي تقعد عليه) املعقد(املس حوضك  .2

   )كل رسغ له نقطة(املس رسغك  .3

   )كل ركبة لها نقطة(املس ركبتك  .4

   )كل كعب له نقطة(املس كعبيك  .5

   ) اذن له نقطةكل(املس اذنيك  .6

   )كل كتف له نقطة(املس الكتفني  .7

 نقاط) 12(املجموع من 
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 :)التمييز بني اجزاء الجسم األمين أو االيرس( الحريك –االدراك الحيس  :البند الرابع

يجب معرفة الطفل هـل هـو اميـن أو ايرس ألن األفعـال اآلتيـة املطلوبـة معـدة لطفـل اليمـني 

 : أيرس، اطلب من الطفل الحركات اآلتية ثم سجل النتائج كاآليتويعكس إذا كان الطفل

 خطأ صح األسئلة الرقم 

   املس اذنك اليرسى  .1

   املس ركبتك اليرسى .2

   التقط قلم الرصاص بيدك اليمنى .3

ضـع القلـم يف الجهـة (هل القلم يف الجهة اليمنى ام يف الجهـة الـيرسى  .4

 )اليمنى

  

    األيرس من حوضك بيدك اليمنىاملس الجزء .5

 نقاط) 5(املجموع من 

 :)التوازن املتحرك( الحريك –االدراك الحيس  :البند الخامس

سـم، واطلـب مـن ) 12(سم وارتفاعهـا ) 10(وعرضها )  م4.16(ة سويدية طولها استخدم مسطب

 :ة مع تسجيل السؤال التايلبالطفل امليش عىل املسط

  درجة ) 2 (الطفل عىل الجهاز عدد الخطوات التي قطعها 
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 ):تحديد املكان(االدراك السمعي : البند السادس

امسك الجرس أمام الطفل ثم اخفيه وراء الظهر بحيث نضع الجـرس يف اليـدين دون ان يعـرف 

الطفل مكانه، بعدها ضع اليدين اسفل الطاولة امام الطفل وهـز الجـرس، ثـم اسـأل الطفـل عـن مكـان 

مرات ثـم سـجل اجابـة الطفـل كـام يف ) 5(رس يف اليد اليمنى ام اليرسى؟ اعد التمرين الجلوس، خل الج

 :الشكل التايل

 خطأ صح األسئلة الرقم 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 نقاط) 5(املجموع من 
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 :تقرير حالة عن املقياس

  اسم الفاحص 

  تاريخ التطبيق

  اسم املفحوص 

  عمر املفحوص

  دف من الفحصاله

  الدرجة التي حصل عليها 

  تفسري الدرجة 

 :اهم التوصيات

1. .................................................................................................. 

2. .................................................................................................. 

3. .................................................................................................. 

4. .................................................................................................. 

 

 :توقيع الفاحص
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