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 שאלון מסוגלות חברתית

 בחברה?)מסתדר( משתלב  תהאיך א

 בטבלה יש משפטים שמתארים מצבים שאולי קרו לך.

אתה צריך לקרוא כל משפט ואז לסמן עד כמה היה לך קל או קשה להיות במצב 
 כזה.

 עם התשובה שמתאימה לך: במשבצת  Xאתה צריך לסמן 
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