
 استمارة تمٌٌم ذاتً لنمط التعلم 
 

 فٌما ٌلً بعض الموالف المتخٌلة. اختر/اختاري الخٌار األنسب أو األدق حسب تفضٌلن أو مٌلن الشخصً.  

 

 ( اشترٌت هاتفا نماال جدٌدا وأود تعلم استخدامه، كٌف أفضل فعل ذلن؟ 1

 أ( ألرأ الكتٌب المرفك 

 االستعمال ب( أحب أن ٌشرح لً أحدهم كٌفٌة 

 ج( أجرب بنفسً حتى أتعلم كٌفٌة استعمال الهاتف 

 

 ( أرٌد الوصول إلى مكان ال أعرفه، ما هً الطرٌمة التً أفضلها إلٌجاد طرٌمً؟ 2

 أ( أحب أن استخدم خرٌطة 

 ب( أسأل أحد المارة عن طرٌمة الوصول 

 ج( أتوكل على هللا وأمشً حتى أجد المكان 

 

 ة ألول مرة فً حٌاتً، كٌف سأفعل ذلن؟ ( أرٌد أن أطبخ البام3ٌ

 أ( أجد وصفة مكتوبة وأتبع خطواتها 

 ب( أسأل أمً أو أبً أو أحدا ٌتمن الطبخ

 ج( أجرب بنفسً وأرى ما سٌحدث 

 

 ( أحاول مساعدة أخً الصغٌر فً فهم درس الكسور فً الرٌاضٌات، كٌف أفضل شرح المفهوم له؟ 4

 …( كعكة أ( أرسم له أشكاال تساعده )بطٌخة،

 ب( أشرح له عن طرٌك األمثلة والمصص المحكٌة 

 ج( أستخدم أشٌاء ملموسة من حولً وأدعه ٌلمسها وٌحركها كً ٌفهم.. 

 

 ( النشاط المفضل بالنسبة لً.. 5

 أ( النظر إلى الصور والرسمات واألفالم  

 ب( االستماع إلى الموسٌمى والتحدث مع األصدلاء 

 وٌة ج( الرٌاضة واألشغال الٌد

 

 

 ( عندما أشتري مالبسً.. 6

  ً  أ( أحب أن أتخٌل كٌف ستبدو عل

 ب( أحب أن أنالش شكل المالبس مع أحدهم وأسمع آراءهم ونصائحهم حولها 

ً  كً أحكم علٌها   ج( أحب أن أجربها عل



 …( معلمة الفن تعلمنا التطرٌز، أنا أفضل أن أتعلم عن طرٌك7

 أ( مرالبة ما تفعله المعلمة  

ً  فعله ب  ( االستماع إلى تعلٌماتها وسؤالها عما عل

 ج( التجربة والخطأ 

 

 ( أرٌد اختٌار طبك فً مطعم، كٌف أختار؟ 8

 أ( من خالل النظر إلى الصور المعروضة فً المطعم وإلى ما ٌأكله الزبائن اآلخرٌن 

 ب( من خالل وصف النادل للطعام ونصائحه حوله. 

 لً فً هذا النوع من الطعام  ج( من خالل تذكر تجارب سابمة

 

 ( عندما أدرس بتركٌز..9

 أ( أركز نظري على الكلمات والصور الموجودة أمامً 

 ب( أنالش أو أنطك الدرس أو المسألة 

 ج( أمشً فً أرجاء الغرفة أو أهز لدمً أو للمً 

 

 ( ألدم ذكرى من ذكرٌات طفولتً هً.. 10

 أ( مشهد ما 

 ب( أحد ٌكلمنً 

 شٌئا ما  ج( كنت أفعل

 

 … ( عندما أدرس تحضٌرا المتحان، أفضل11

 أ( كتابة بعض المالحظات والرسومات البٌانٌة والتوضٌحٌة 

 ب( منالشة مادة االمتحان مع أحد زمالئً أو زمٌالتً أو ألاربً

 ج( أصنع حركاتا بٌدي  تذكرنً بالنماط المهمة أو أربط المعلومات بالمكان

 

 الٌوم معلمة جدٌدة، أول ما انتبه علٌه فٌها هو.. ( جاءت إلى صفً 12

 أ( شكلها ومالبسها 

 ب( صوتها ولهجتها 

 ج( مشٌتها وولفتها وحركات ٌدٌها ووجهها 

 

 …( عندما أغضب13

 أ( أعٌد فً مخٌلتً شرٌط ما حدث وما أغضبنً 

 ب( أصرخ وأخبر اآلخرٌن عما أشعر به 

 األبواب ج( أكسر أو أمزق األشٌاء من حولً وأطرق 

 



 ( ذهبت فً رحلة مدرسٌة، فً الٌوم التالً سأتذكر أكثر..14

 أ( مشهدا رأٌته 

 ب( أصواتا سمعتها واألغانً التً غنٌناها فً الحافلة 

 ج( أمرا فعلته )مثال: مشٌت/ لعبت/ ركبت لاربا.. الخ( 

 

 ( من حصة التارٌخ، أنا أتذكر أكثر.. 15

 لوحأ( ما كتبته ورسمته المعلمة على ال

 ب( لصة لصتها علٌنا المعلمة )متعلمة بالدرس( 

 ج( النشاط الصفً الذي ألدمنا علٌه )رسم وتلوٌن خرائط، صناعة وسٌلة توضٌحٌة ما(     

 

 

 

 

 طرٌمة التحلٌل: 

 

  االختٌارات المعنونة ب )أ( هً التً تدل على نمط تعلم بصري/ مرئً 

 

 االختٌارات المعنونة ب )ب( هً التً تدل على نمط تعلم سمعً 

 

  االختٌار المعنونة ب )ج( هً التً تدل على نمط تعلم حسً/ حركً 

       


