
SCUOLA DELL’INFANZIA DI TURBIGO 

مدرسة الطفولة بتوربيجو

ANNO SCOLASTICO …………….. / ……………………..

                       العام الدراسي
Questionario di presentazione del bambino nella scuola dell’infanzia

استمارة تقديم الطفل إلى مدرسة الطفولة

Dati anagrafici del bambino:

بيانات عن الطفل

1Cognome ………………………………………………………………… 2Nome ……………………………………………….………

السم                                                                              لقب السرة

3Luogo di nascita………………………………………………………   4Data di nascita ………….….………………………….

 تاريخ الميلد                                                                            مكان الميلد

5Indirizzo di residenza ……………………………………………………………………………………………………………………

عنوان القامة

6N° Tel. Mamma …………………………………………………..…   7N° Tel. Papà …………………………………..…………

 رقم تليفون الب                                                                       رقم تليفون الم

8Telefono di una persona che parla italiano …………………………………………………………………………………….

رقم تليفون من يستطيع المحادثة باليطالية 

Composizione del nucleo familiare:

:
تتكون السرة من 

9Nome Padre …………………………………………………………   10Nome Madre ………………………………………………

أسم الم                                                                             أسم الب 

11Il bambino ha fratelli o sorelle?      ⃝ Sì       ⃝ NO        12Quanti? ……………………………………………………..

     عددهم؟         ل       نعم              الطفل لديه أخوه وأخوات



Breve storia del bambino
معلومات سريعة عن الطفل   

13Ha frequentato l’asilo nido?                                                              ⃝ Sì                     ⃝ NO        

         سنوات؟3ل              نعم                   هل ذهب إلى روضة الطفال تحت سن 

14Ha frequentato un’altra scuola in Italia?                                       ⃝Sì                    ⃝ NO  

ل                           نعم                                                                              هل كان يذهب إلى أي مدرسة أخرى في إيطاليا ؟

15In quale città? ……………………………………………

المدينةعند الجابة نعم, اكتب أسم 

16Mangia da solo? ⃝ Sì           ⃝ NO                                    17Accetta aiuto?          ⃝ Sì           ⃝ NO          

      ل        نعم       يتقبل المساعدة؟                            ل        نعم         يأكل بمفرده؟

18È allergico o intollerante a qualche cibo?                                                          ⃝ Sì            ⃝ NO      

ل                  نعم                                                                                                     هل يعاني من حساسية من أي نوع من الطعمة ؟

19Ha malattie importanti?                                                                                       ⃝ Sì           ⃝ NO                

ل        نعم                                                         هل يعاني من أي أمراض؟   
Autonomia in bagno

العتماد على النفس في الحمام

20Si lava le mani da solo? ⃝ Sì           ⃝ NO                     21Ha bisogno di aiuto in bagno? ⃝ Sì           ⃝ NO

ل                نعم                                      يتقبل المساعدة في الحمام؟                                 ل                نعم                                   يغسل يديه بمفرده؟

22Ha ancora il pannolino?                                    ⃝ Sì           ⃝ NO                

ل         نعم                           مازال يرتدي الحفضة/ بمبرز؟
Vita relazionale

علقات الطفل الجتماعية

23Chi ha accudito il bambino se non ha frequentato l’asilo nido? 

 سنوات؟3من كان قام برعاية الطفل إذا لم يذهب إلى روضة الطفال تحت سن 
⃝ Mamma     ⃝ Papà     ⃝ Nonni     ⃝ Altri parenti     ⃝ Baby sitter

   مربية أطفال         أقارب أخرى      الجدود       الب              الم     
24È abituato al risposo pomeridiano?                      ⃝ Sì           ⃝ NO          

ل           نعم                  هل الطفل معتاد على النوم وسط النهار؟   
25Gli piace ricevere amici in casa? ⃝ Sì         ⃝ NO            26Va in casa di altri bambini?    ⃝ Sì       ⃝ NO

ل        نعم   هل يحب أن يزوره أطفال في البيت؟  هل يذهب إلى بيوت أطفال أخرى؟          ل         نعم     



27Gioca con fratelli o sorelle? ⃝ Sì         ⃝ NO                   28 Preferisce giocare da solo?       ⃝ Sì   ⃝ NO  

ل        نعم                  هل يلعب مع أخواته؟  هل يفضل اللعب بمفرده؟                          ل         نعم     
29Gioca con altri bambini? ⃝ Sì           ⃝ NO                         30Ha cura dei propri giochi? ⃝ Sì          ⃝ NO

ل        نعم     هل يلعب مع أأطفال أخرى؟  هل يحافظ على لعبه؟                          ل         نعم             
31Ha paura del buio? ⃝ Sì           ⃝ NO                                   32Ha paura di stare da solo? ⃝ Sì           ⃝ NO

ل        نعم    هل يخاف من الظلم؟  هل يخاف أن يظل  بمفرده؟                                ل         نعم          
33Ha altre paure?                     ⃝ Sì           ⃝ NO            

هل يخاف من أشياء أخرى؟ ل         نعم               
34Guarda la tv?        ⃝ Sì           ⃝ NO                                    35Guarda la tv in Italiano? ⃝ Sì           ⃝ NO

ل        نعم        هل يشاهد التلفاز؟  هل يشاهد التلفاز اليطالي؟                                ل         نعم     
36Guarda la tv nella propria lingua? ⃝ Sì       ⃝ NO           37Accetta i divieti e le regole? ⃝ Sì         ⃝ NO

ل     نعم    هل يشاهد برامج باللغة العربية ؟  ؟  تقبل التعليمات ونهيه عن بعض الشياء يل      نعم    
Comunicazione

التواصل والكلم

38Usa un linguaggio comprensibile nella sua lingua?                              ⃝ Sì           ⃝ NO            

؟هل يتحدث بطريقة واضحة ومفهومة باللغة العربية ل          نعم                             

39Se non parla, usa gesti per farsi capire?                                                ⃝ Sì           ⃝ NO           

؟لو لم يستطيع الكلم, هل يستعمل الشارة لطلب ما يريدل      نعم                         

40Capisce italiano?            ⃝ Sì           ⃝ NO                                      41Parla italiano?         ⃝ Sì           ⃝ NO

؟فهم اللغة اليطالية يل         نعم                            ؟تكلم اليطالية يل            نعم      
42Sa esprimere bisogni?                         ⃝ Sì           ⃝ NO                

؟يستطيع أن يعبر عن احتياجاته ل        نعم        

Movimento

الحركة

43Sistema i giochi dopo averli usati?            ⃝ Sì        ⃝ NO  

؟هل يرتب اللعب بعد استعمالها ل         نعم             

  44Gli piace usare tricicli, scalette, altalene?            ⃝ Sì        ⃝ NO                

                 ل            نعم              يحب اللعب بالدراجة, السللم,الزحلقة ؟



45Gli piace andare al parco?                            ⃝ Sì           ⃝ NO                

؟هل يحب الذهاب واللعب في الحديقة ل         نعم        
46È contento di venire a scuola?                          ⃝ Sì           ⃝ NO      

؟ إلى المدرسةل         نعم                  هل يآتي مسرور 
47Avete la necessità di comunicare o chiedere altre cose alle insegnanti?                      ⃝ Sì           ⃝ NO

ل         نعم   هل من الضروري بلغ المعلمات عن معلومات أخرى أو لديكم بعض التسأولت ؟

La scuola può organizzare un incontro con la famiglia con la presenza di un mediatore madrelingua
per facilitare la comunicazione

تستطيع المدرسة إعداد لقاء مع السرة في حضور وسيط لغوي ثقافي يتحدث لغتكم وذلك لتسهيل
التواصل بين المدرسة والسرة

Le insegnanti vi ringraziano per la cortese collaborazione e vi invitano a restituire il questionario il
primo giorno di frequenza del bambino

المعلمات تشكركم على حسن تعاونكم وتدعوكم بتسليم هذه الستمارة إلى المعلمات في أول يوم
يبدأ فيه الطفل الحضور إلى المدرسة

Grazie!                                                                                                   Le insegnanti          

المعلمات                                                                     شكرا!


