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  שאלון לתלמיד

 

 

 שם התלמיד:________________    כיתה:______    יישוב:______________________

 

 איך אתה מדרג את מצבך הלימודי? .1

 

5 4 3 2 1 

 בכלל לא טוב  בינוני  טוב מאוד

 

 האם את/ה אוהב/ת ללכת לבית הספר )הקף בעיגול( ?           כן                  לא   .2

 

מה את/ה  אוהב בבית הספר?   .3

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

מה את/ה לא אוהב/ת בבית הספר?  .4

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

מה קשה לך  בבית הספר?  .5

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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 :במקום המתאים(  V)סמן  נסה להעריך את עצמך בתחומים הבאים .6

 

 5 4 3 2 1 

 לא טוב בכלל נמוך בינוני טוב טוב מאוד 

      קריאה

      הבנת הנקרא

      הבנת הנשמע

      הבעה בעל פה

      הבעה בכתב

      כתב יד ברור

      התנהגות

      חברים

      ספורט

 

 האם אתה חושב שהציונים שאתה מקבל מראים בצורה אמיתית את הידע שלך? .7

 כן                     /                 לא.  אני יודע את החומר ,אבל לא מצליח במבחנים                    

    

 )הקף בעיגול את התשובה המתאימה(  ?בלימודיםהאם את/ה מוכן /מוכנה  להשקיע  כדי להצליח  .8

 

 בכלל לא                    קצת                                   כן ,אבל לא הרבה                        הרבה מאוד   

 

 יכול/ה להתרכז בשיעורים?ה   באיזה מידה את/  .9

 / אין לי קושי להתרכז    קשה לי לשבת בשקט  מהרעשים  /  קשה לי להתעלם  קשה לי להתרכז לאורך זמן /            

 

 עד כמה את/ה  מצליח לזכור את החומר למבחן? .10

 

 אני זוכר מעולה        /                אני זוכר רק חלק                 /            אני לא זוכר כלום
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 האם אתה יודע לארגן את החומר לקראת בחינה? .11

             

 מארגן טוב את החומר          /         מארגן חלק מהחומר       /      מתקשה לארגן את החומר            

 

 מה עוזר לך להצליח בבחינות? .12

__________________________________________________________________________ 

 

 מוכשר ? ה/מה את/ה אוהב לעשות ? במה את .13

____________ ______________________________________________________________ 

 

 באיזה מידה אתה מרגיש שאת/ה יכול לשלוט בהתנהגות שלך?  .14

 שולט ללא קושי      /     לפעמים קשה לי להתאפק       /     לא מצליח לשלוט בהתנהגות שלי            

 

     קשיי למידה גורמים לעיתים לקשיים בתחומים שונים.   .15

 ?)הקף בעיגול את האפשריות שנכונות לגביך(   כיצד את/ה מרגיש שהקשיים משפיעים עליך 

 

 שליהמצב החברתי משפיעים על   /   שעות הפנאימשפיעים על   /   לימודיים ה הישגימשפיעים על   /עליי   לא משפיעים

 משפיעים על היחסים עם המורים שלי    /משפיעים על היחסים עם האחים שלי      /שלי    ם עם ההוריםהיחסימשפיעים על 

 

למה את/ה רוצה להתקבל לתוכנית תה"ל?   .16

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 יש עוד משהו חשוב שלא שאלנו ואתה רוצה שנדע?  .17

 

 תודה שהתאמצת וענית על השאלון 

 


