
 
 

 מורהשאלון 

 

 _________________________: תאריך לידה__________________________           :  שם הילד

 _____________________: תאריך מילוי השאלון_______________________           : שם המורה

 

 ,שלום

 :אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא

 ניראית לעולםההתנהגות המתוארת לא  .0

 קורית לעיתים .1

 קורית פעמים רבות .2

 תמיד -קורית לעיתים קרובות מאוד .3

 הסעיפים כליש לענות על 

 

 

 

3 2 1 0 Inattention 

 1 מתקשה לשים לב לפרטים או טועה מחוסר שימת לב בעבודתו בבית או בבית הספר    

 2 קושי להתרכז בפעילות הדורשת ריכוז ממושך    

 3 מקשיב כמדברים אליו ישירות או כשקוראים בשמורושם שאינו     

 4 קושי לעקוב אחר הוראות או מתקשה לסיים מטלה מכל סיבה שהיא    

 5 קושי בארגון חפציו או מחברותיו או עבודתו    

 6 נמנע ממשימות הדורשות מאמץ חשיבתי ממושך    

 7 שוכח פריטים נחוצים לביצוע מטלה או שוכח חפצים    

 8 מוסחות מגורמים חיצוניים או פנימיים    

 9 שוכח לבצע מטלות או משימות שהן מעשיי יום יום    



 
 

3 2 1 0 Hyperactivity   & Impulsivity 

 11 מניע ידיים ורגליים בישיבה על כסא, תזזיתי    

 11 כשהמצב מחייב ישיבה מסתובב בכל מקום) קם ממקומו     

 12 מוגזמת ולוקח סיכוניםרץ ומטפס בצורה     

 13 מדבר בטונים גבוהים או מרעיש בזמן משחק או בביצוע פעילות    

 14 תנועתיות יתר או הרגשה פנימית של אי שקט    

 15 פטפטן    

 16 עונה לשאלה טרם סיימו לשאול    

 17 קושי להמתין בתור    

 18 שהם עסוקיםנכנס לשיחות של אחרים או מפריע לאחרים בזמן     

 

 

3 2 1 0 Oppositional Defiant Disorder 

 19 מאבד שליטה עצמית    

 21 מתווכח עם מבוגרים    

 21 מתמרד או מסרב לציית להוראות מבוגרים    

 22 מציק ומטריד אחרים בכוונה    

 23 מאשים אחרים בשגיאותיו או בהתנהגותו השלילית    

 24 פגיע, רגיש , מתעצבן בקלות    

 25 כעסן וממורמר    

 26 נקמן" דווקא"עושה     

 

 

3 2 1 0 Emotional - Dysthymia 

 27 עצבני    

 28 רגיש ופגיע    

 29 תנודות מהירות במצב הרוח -קושי בויסות רגשי    

 31 בכיין    

 31 חרדות -פחדים -דאגות    

 32 חברתיים קשיים -מופנם -ביישן באופן מוגזם    

 33 התפרצויות זעם ותגובתיות יתר בלתי צפוייה    

 34 נמנע מדברים שבדרך כלל אוהב לעשותם, דכאוני, עצוב    

 


