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4913002-054ד"ר שמאי כרכום. פסיכולוג חינוכי וקליני מומחה.   

 שאלון תלמיד
 

 נבקשך למלא את השאלון הבא באופן עצמאי ובכתב ידך, תוך דיוק, ככל שניתן, בתשובותיך:, ה/יקר ה/תלמיד
 

 פרטים אישיים
  מין: ז/נ  שם פרט  שם משפחה

  תאריך עליה  תאריך לידה  .מס' ת.ז
  לידהארץ   שם האם  שם האב

  כתובת פרטית  טלפון נוסף  טלפון בבית
  מגמה  כיתה  שם ביה"ס

 
 :)הקף בעיגול(בכל אחד מהמקצועות הבאים בלימודים אנא דרג/י את מצבך 

 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה קריאה
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה כתיב

 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה בכתבהבעה 
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה הבעה בעל פה

 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה לשון
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה אנגלית
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה ערבית

 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה צרפתית
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה מתמטיקה

 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה הנדסה
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה היסטוריה

 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה תנ"כ
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה ספרות

 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה אזרחות
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה מדעים

 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה מחשבים
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה פיזיקה
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה כימיה

 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה .                    מגמה: 
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה .                    מגמה: 
 חלש מאוד חלש בינוני נמוך בינוני טוב מאוד מעולה .                    מגמה: 

 
 ?מתענייןבהם אתה   תחומי הלימודמהם 

           

           

            

 האם לדעתך הישגיך תואמים את מידת ההשקעה שלך בלימודים? הסבר

           

           

            

 באיזה אופן באים הקשיים לידי ביטוי?במידה ויש לך קשיים לימודיים, תאר 

           

           

            

  תאר את תגובותיך ותחושותיך בעת ההתמודדות עם הקשיים?
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 מה עוזר לך להצליח בלימודים?

           

           

            

 האם יש לך קשיים במהלך בחינות? הסבר:

           

           

            

 מה מקל עליך ועוזר לך להצליח בבחינות? 

           

           

            

 ?(ב"ספרות, אזרחות וכיו)במקצועות ההומאניים  להכנת שיעורי ביתבשבוע זמן את מקדיש כמה 

           

           

            

 ?כ"זמן את מקדיש להכנה לקראת בוחן קצר במקצוע כמו ספרות או תנמה כ

           

           

            

 ?זמן את מקדיש להכנה לקראת מבחן גדול במקצוע כמו אזרחות או היסטוריהכמה 

           

           

            

 (?ב"כימיה וכיומתמטיקה, )זמן אתה מקדיש בשבוע להכנת שיעורי בית במקצועות מדויקים כמה 

           

           

            

 ?זמן אתה מקדיש לקראת בוחן ולקראת מבחן במקצועות המדויקיםכמה 

           

           

            

 האם היו לך קשיים לימודיים בעבר?

           

           

            

 מתי התגלו לראשונה?
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 באו לידי ביטוי?הקשיים כיצד 

           

           

            

 זר לך להתמודד עם הקשיים?האם קיבלת במהלך השנים סיוע או טיפול שע

           

           

            

 מהם תחומי התעניינותך )כולל תחביבים(?

           

           

            

 מהם תחומי ההתעניינות בהם אתה חזק? 

           

           

            

 .? כן / לא)הקף(:  האם אתה קורא ספרים

, איזה סגנון או בחודש האחרוןכמה ספרים קראת בשנה האחרונה בערך במידה ואתה קורא ספרים, 

 ?ספרים אהוב עליך

           

           

            

 

 כן / לא. ? )הקף( האם יש לך חברים / חברות

לשעות בבית הספר. במידה ויש לך חברים, הערך כמה חברים יש לך ובאיזה תדירות אתם נפגשים מעבר 

 מה אתם עושים ביחד והיכן אתם נפגשים.

           

           

            

 ציין כל מידע נוסף הנראה לך חשוב ושיכול להיות רלוונטי:

           

           

            

 

 ____________________תאריך מילוי השאלון  _______________________חתימת התלמיד 


