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 שאלון לתלמיד

 

 _____________: תאריך

 

 ____________. ז.ת_____________:  שם התלמיד

 

 __________:  מגמה     ______: כתה ____________: שם בית הספר

 

 איך אתה מדרג את מצבך הלימודי .7

3 4 5 0 7 

 לא טוב בכלל  בינוני  טוב מאוד

 

? מה אתה אוהב בבית הספר .0

_________________________________________________________

___________________________________________ 

 

? מה אתה לא אוהב בבית הספר .5

_________________________________________________________

___________________________________________ 

 

? מדוע אתה פונה לאבחון. 4

___________________________________________________________

_____________________________________________ 
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?  ממתי אתה זוכר שהיו לך קשיים לימודיים. 3

___________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 לא5 כן ?האם עברת אבחון בעבר. 8

    ?(באיזו כיתה)מתי 

     ?על ידי מי

 : נסה להעריך את עצמך בתחומים הבאים. 3

לא טוב  נמוך בינוני טוב טוב מאוד 
 בכלל

      קריאה

הבנת 
 הנקרא

     

הבנת 
 הנשמע

     

הבעה בעל 
 פה

     

הבעה 
 בכתב

     

כתב יד 
 ברור

     

שגיאות 
 כתיב

     

 

 ?באיזו מידה קיים פער בין היכולת שלך לבין הישגיך בלימודים. 6

           

 ?איך אתה מעריך את המוטיבציה שלך בלימודים. 9
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 :באיזו מידה אתה יכול להתרכז ולהקשיב בשיעורים. 72

 ללא קושי5קשה לי לשבת בשקט5 קשה לי להתעלם מרעשים5 קשה לי להתרכז לאורך זמן

 

 ?מה אתה מרגיש שאתה יכול לזכור חומר לקראת בחינהעד כ. 77

 לא זוכר5 זוכר באי סדר5יש לי זיכרון טוב

 

 ?עד כמה אתה מרגיש שאתה יודע לארגן חומר וללמוד לקראת בחינה. 70

 תקשה לארגן את החומרמ5 מארגן אבל לא ביעילות5 מארגן טוב את החומר

 

 ההתנהגות שלך באיזו מידה אתה מרגיש שאתה יכול לשלוט על. 75

 לא מצליח לשלוט בהתנהגות5 לפעמים קשה לי להתאפק5 שולט בהתנהגות ללא קושי

 

 ?מה מקל עליך ועוזר לך להצליח בלימודים ובבחינות. 74

            

 

 ?שרונותיך המיוחדיםיניינותך וכעמה הם תחומי הת. 73

            

 

האם אתה מרגיש . ונים של החייםקשיי למידה גורמים לעיתים לקשיים בתחומים ש. 78

 .?שהקשיים שלך משפיעים עליך

 יחסים עם בני המשפחה, מצב חברתי, שעות פנאי, הישגים בלימודים

 

 .זה הזמן? יש עוד משהו חשוב שלא נשאלת עליו


