
ي السنوات الوس�
 ؟MDI) ( ما أداة النمو �ف

هم وشعورهم   MDIاألداة  ، �سألهماألداة عن ك�ف�ة تفك�ي ي ع�ث
ي الصفوف من الرابع إ� الثاىف

ي استب�ان �كمله األطفال والشباب �ف
ي �ف

�ي تق��ر ذاىت
 بالعاف�ة والصحة 

�
 وث�قا

�
ي ترتبط ارتباطا بخصوص تجار�ــهم داخل المدرسة وخارجها. وتتضمن أسئلة تتعلق بمجاالت التنم�ة الخمسة الئت

و�دك بفكرة عما يتم السؤال عنه: والتحص�ل األ  ف ف من األسئلة ل�ت . ف�ما ��ي وصف موجز ل�ل مجال ونموذجني  �اد��ي

 

 

 الصحة البدن�ة والعاف�ة
ي والتغذ�ة وعادات النوم. تتضمن األ 

ي ذلك العاف�ة العاطف�ة والنشاط البدىف
ي مجاالت الصحة العامة بما �ف

سئلة �قّ�م األطفال صحتهم البدن�ة �ف
: المتعلقة ب  الصحة الجسد�ة والعاف�ة ما ��ي

 �شكل عام، ك�ف تصف صحتك؟
 سيئة .أ

 متوسطة .ب
 ج�دة .ج
 ممتازة .د

 ج�د ل�ً�؟ نوم كم مرة تحصل ع�
  .أ

�
 مطلقا

ي األسب�ع .ب
 مرة واحدة �ف

ي األسب�ع .ج
 مرتان �ف

ي األسب�ع 3 .د
 مرات �ف

ي األسب�ع 4 .ه
 مرات �ف

ي األسب�ع 5 .و
 مرات �ف

ي األسب�ع 6 .ز
 مرات �ف

 كل يوم .ح
        

 

  



 

 

ابط  ال�ت
ل، ومع أقرانه ف ي الم�ف

ي مدارسهم وأح�ائهم، ومع آبائهم أو أول�اء أمورهم �ف
ف �ف ي الدعم والتواصل مع البالغني

م. سُ�طلب ُ�سأل األطفال عن تجار�ــهم �ف
 من الطالب الرد ع� عبارات مثل: 

 .
�
ي حقا ي مدرس أو شخص بالغ آخر يهتم يب

ي مدرسيت
 يوجد �ف
 ع� اإلطالق .أ

�
 ل�س صح�حا

 صحيح قل��ً  .ب
 إ� حد كب�ي  صحيح .ج
 صحيح جدا .د

    
ّ عندما �كون لدي ما أقوله.  ، هناك والد(ة) أو أي شخص بالغ آخر �ستمع إ�ي �ي

ف ي م�ف
 �ف

 ع� اإلطالق .أ
�
 ل�س صح�حا

 صحيح قل��ً  .ب
 صحيح إ� حد كب�ي  .ج
 صحيح جدا .د

    
 

 

ي 
 النمو االجتما�ي والعاط�ف

ي 
ي �ج�ب األطفال ع� أسئلة حول أدائهم االجتما�ي والعاط�ف

ام الذات والسعادة والتعاطف والسلوك  7الحا�ي �ف مجاالت: التفاؤل واح�ت
ي والحزن والقلق. سُ�طلب من الطالب الرد ع� عبارات مثل:   االجتما�ي اإل�جاىب

 . ي
 يت�ف بلؤم، فذلك يزعجيف

�
 عندما أرى شخصا

ض �شدة .أ  أع�ت
ض قل��ً  .ب  أع�ت
ض وال أوافق .ج  ال أع�ت
 أوافق قل��ً  .د

 أوافق �شدةً  .ه
     

 
  



 . ي
 أنا سع�د بح�ايت

ض �شدة .أ  أع�ت
ض قل��ً  .ب  أع�ت
ض وال أوافق .ج  ال أع�ت
 أوافق قل��ً  .د

 أوافق �شدةً  .ه
     

 

ات المدرس�ة  الخ�ب
ي 

، واالنتماء إ� المدرسة، والتجارب مع إ�ذاء  4ُ�سأل األطفال عن تجار�ــهم المدرس�ة �ف ، والمناخ المدر�ي مجاالت: مفهوم الذات األ�اد��ي
 (التنمر). سُ�طلب من الطالب الرد ع� عبارات وأسئلة مثل: األقران 

ي المدرسة هذا العام. 
ي تدّرس �ف

ي أستطيع تعلم المهارات اليت
 أنا واثق من أنيف

ض �شدة .أ  أع�ت
ض قل��ً  .ب  أع�ت
ض وال أوافق .ج  ال أع�ت
 أوافق قل��ً  .د

 أوافق �شدةً  .ه
     

ي أنت�ي إ� هذە المدرسة. 
 أشعر وكأنيف

ض �شدة .أ  أع�ت
ض  .ب  قل��ً أع�ت
ض وال أوافق .ج  ال أع�ت
 أوافق قل��ً  .د

 أوافق �شدةً  .ه
 
     

 

 استخدام وقت ما بعد المدرسة
ي 

ي أ�شطة منظمة مثل ال��اضة والموس��ت والفنون، وكذلك الوقت الذي �قضونه �ف
ي المشاركة �ف

ُ�سأل األطفال عن الوقت الذي �قضونه �ف
ل�ة وممارسة  ف  ألعاب الف�ديو. سُ�طلب من الطالب الرد ع� أسئلة وعبارات مثل: مشاهدة التلف��ون وأداء الواجبات الم�ف



ي  
ي  6مساًء إ�  3حوا�ي ( إ� وقت العشاء بعد المدرسةما  وقت منخالل األسب�ع الما�ف

مساًء)، ما مقدار الوقت الذي أمضيته �ف
ي الخارج، أو ( التم��ن أو ممارسة ال��اضة لالستمتاع بها

لج ع� ع� سب�ل المثال، اللعب �ف ف حلق، أو ال�ت ف ركوب الدراجة، أو ال�ت
ء آخر)؟ ي

    الجل�د، أو ر�ي األطواق، أو السباحة، أو اليوغا، أو الرقص، أو �ش
 لم أفعل هذا النشاط .أ

 دق�قة 30أقل من  .ب
 دق�قة إ� ساعة واحدة 30من  .ج
ف  .د  ساعة إ� ساعتني

 ساعتان أو أ���  .ه
     

ي أ�ام المدرسة من  ت��د  فكر ف�ما
   مساًء).  6مساًء إ�  3(حوا�ي   وقت ما بعد المدرسة إ� وقت العشاء  أن تفعله �ف

ي أر�د الق�ام بها .أ ا أمارس  األ�شطة الئت  أنا حال��
 أتمئف أن أتمكن من الق�ام بأ�شطة إضاف�ة .ب
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