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  المستخلص : 

أٌٚذ االردب٘بد اٌزشث٠ٛخ اٌسذ٠ثخ ا٘زّبِبً ثبٌّزؼ١ٍّٓ ٚئِىبٔبرُٙ ٚلذسارُٙ 

ٚأعب١ٌت ر١ّٕخ ٘زٖ اإلِىبٔبد ٚاٌمذساد ٚرط٠ٛش٘ب. ٚأوذد ػٍٝ ػشٚسح ِشاػبح 

اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ُٕٙ ٚأ١ّ٘خ رٛف١ش فشص رؼ١ّ١ٍخ ِزىبفئخ ٌد١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ رزٛافك ِغ 

ٚأعٍٛثٗ فٟ اٌزؼٍُ. ٘ذفذ ٘زٖ اٌٛسلخ ئٌٝ رمذ٠ُ لذساد وً ِزؼٍُ ٚئِىبٔبرٗ ٚروبءارٗ 

ع١ٕبس٠ٛ رؼ١ٍّٟ العزخذاَ اٌزوبء االططٕبػٟ فٟ اٌىشف ػٓ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٌذٜ 

اٌّزؼ١ٍّٓ، وّسبٌٚخ ٌزغ١١ش اٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اٌىشف ػٓ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٚازالي 

بءح ٚدلخ ٚعشػخ اٌزوبء االططٕبػٟ ثذالً ِٕٙب، ٚئ٠دبد أٔظّخ زبعٛث١خ أوثش وف

ٚاعزخذاِٙب فٟ رسذ٠ذ ٔٛع اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ، ٚل١بط ِغز٠ٛبرٙب، 

 ٚاٌؼًّ ػٍٝ ر١ّٕزٙب ٚاإلفبدح ِٕٙب.

 ع١ٕبس٠ٛ رؼ١ٍّٟ، اٌزوبء االططٕبػٟ، اٌزوبءاد اٌّزؼذدح.الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Modern educational trends paid attention to learners, their 

capabilities and methods of developing these competences and 

rising them. In addition, they stressed the need to consider the 

individual differences between them and the importance of 

providing equal educational opportunities for all learners that are 

compatible with the capabilities of each learner and his 

capabilities and intelligence and his method of learning. This 

paper aimed to provide an educational scenario for the use of 

artificial intelligence in the detection of multiple intelligence 
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among learners, as an attempt to change the traditional methods 

of detecting multiple intelligence and replace artificial 

intelligence instead, and to find computer systems more efficient, 

accurate and fast and use it in determining the type of multiple 

intelligences among learners, measuring their levels, and 

working to develop and benefit from them. 

keywords: Educational scenario, artificial intelligence, multiple 

intelligences. 

 المقدمة

ئْ فٟ خٍك  {وشَ هللا ػض ٚخً اإلٔغبْ ثبٌؼمً لبي رؼبٌٝ فٟ ِسىُ آ٠برٗ

، ِٕٚسٗ لذساد } د ٚاألسع ٚاخزالف ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس ٠٢بد ألٌٟٚ األٌجبةاٌغّٛا

ِخزٍفخ رزفبػً ف١ّب ث١ٕٙب ثبرغبق، ٠ٚزجب٠ٓ إٌبط ف١ّب ث١ُٕٙ فٟ اٌزوبء ٚاٌمذساد وّب 

 ٠زجب٠ْٕٛ فٟ عّبرُٙ اٌدغذ٠خ.

ٌمذ شغٍذ دساعخ اٌزوبء فٟ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ اٌؼٍّبء ٚاززٍذ ِىبٔخ وج١شح فٟ 

مذ وبْ االػزمبد اٌغبئذ ػٕذ اٌىث١ش ِٓ ػٍّبء إٌفظ أْ اٌزوبء "٠ّثً لذسح ػٍُ إٌفظ، ف

، ص 3122ػبِخ ٚازذح ٠ّزٍىٙب اٌشخض ٚ٘ٛ شٟء ثبثذ ال ٠زغ١ش" )ػٛع، 

2173.) 

(  Howard Gardnerٚثشىً ِغب٠ش ٌٙزٖ إٌظشح لذَ ٘بٚاسد خبسدٔش ) 

دح ٚاٌزٟ أزذثذ ( ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذ2894ػبٌُ إٌفظ األِش٠ىٟ فٟ ػبَ  )

رغ١١شاد خزس٠خ فٟ إٌظش٠بد ٚاٌّؼزمذاد اٌزشث٠ٛخ ٌٍزوبء، فبٌزوبء ٌذٜ خبسدٔش ٘ٛ 

ٔز١دخ ٌزشاوُ اٌّؼشفخ ٚاٌثمبفبد فٟ اٌذِبؽ اٌجششٞ، ٚروش خبسدٔش عجغ لذساد روبئ١خ 

ٟٚ٘ : اٌزوبء اٌٍفظٟ اٌٍغٛٞ، ٚاٌزوبء إٌّطمٟ اٌش٠بػٟ، ٚاٌزوبء اٌّىبٟٔ اٌجظشٞ، 

دغّٟ اٌسشوٟ، ٚاٌزوبء اٌّٛع١مٟ، ٚاٌزوبء اٌزفبػٍٟ االخزّبػٟ، ٚاٌزوبء ٚاٌزوبء اٌ

( أػبف روبء خذ٠ذاً ٚ٘ٛ اٌزوبء اٌطج١ؼٟ، ٚفٟ 2886اٌشخظٟ اٌزارٟ، ٚفٟ ػبَ ) 

( أػبف روبء٠ٓ آخش٠ٓ ّ٘ب : اٌزوبء اٌٛخٛدٞ ، ٚاٌزوبء اٌشٚزٟ، 2888ػبَ ) 

ٖ اٌزوبءاد ٚثٕغت ِزجب٠ٕخ )اٌؼج١ذ ٚأشبس خبسدٔش أْ اٌفشد ٠ّزٍه ٚازذاً أٚ أوثش ِٓ ٘ز

 (.85 -84، ص3126ٚاٌشب٠غ، 

ٚوّب ٠زجب٠ٓ ٠ٚخزٍف إٌبط فٟ لذسارُٙ ٚعّبرُٙ، رزجب٠ٓ أ٠ؼبً لذساد 

ٚروبءاد اٌفشد اٌٛازذ ِٓ ز١ث اٌمٛح ٚاٌؼؼف، ِٚٓ ز١ث ؽش٠مخ اعزخذاِٙب ٌزٌه 

ٍٝ رط٠ٛغ ِٕب٘ح رٍؼت ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح دٚساً وج١شاً فٟ ِغبػذح اٌزشث١٠ٛٓ ػ

ٚأعب١ٌت ٚرم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ثسغت اعزؼذاد ٚلذساد ٚؽشق رفى١ش اٌّزؼ١ٍّٓ )٘ذا٠خ، 

 (.544، ص 3128
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أثجزذ ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح لذسرٙب ػٍٝ رؼض٠ض اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِٓ خالي 

ص٠بدح اال٘زّبَ ثأعب١ٌت ٚرفؼ١الد اٌزؼٍُ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ، ٚاال٘زّبَ ثبخزالفبرُٙ 

اٌفشد٠خ، ٚٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌزوبءاد اٌزٟ ٠ّزٍىٛٔٙب، فٟٙ ردؼً اٌزؼٍُ شخظ١ًب  ٚفشٚلُٙ

ٚ٘بدفًب ٚرا ِغضٜ ٚرا طٍخ ثبٌّزؼٍُ، ٚرؼطٟ اٌؼمً عججًب ٌال٘زّبَ ٚاالٔزجبٖ ٚاٌززوش، 

ٚلذ ا٘زُ خبسدٔش ثبالػزشاف ثد١ّغ اٌزوبءاد اٌّزٕٛػخ ٚرط٠ٛش٘ب ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ 

ٚرّى١ُٕٙ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌظؼٛثبد  أخً اٌسظٛي ػٍٝ فشص رؼٍُ أفؼً

 .Hajhashemi et. Al., 2018, pاٌزٟ ٠ٛخٙٛٔٙب، ٚاٌشؼٛس ثّض٠ذ ِٓ اٌىفبءح )

331- 332) 

ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌزٟ ا٘زّذ ثبٌىشف ػٓ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٌذٜ 

٘ذفذ ئٌٝ ( اٌزٟ Hajhashemi et. Al., 2018اٌّزؼ١ٍّٓ ٚر١ّٕزٙب، ِٕٙب دساعخ )

اٌىشف ػٓ اخزالف روبءاد اٌطالة اٌّزؼذدح فٟ ث١ئبد اٌزؼٍُ ثّغبػذح اٌف١ذ٠ٛ، 

ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ أْ اٌطالة أػٍٝ فٟ اٌزوبء اٌشخظٟ ٚألً فٟ اٌزوبء 

اٌٛخٛدٞ، ٚأْ اٌزوبءاد اٌدغذ٠خ اٌسشو١خ ٚاٌٍفظ١خ اٌٍغ٠ٛخ وبٔذ ِزطٛسح ٌذٜ 

ٌزٟ ٘ذفذ ئٌٝ اٌىشف ػٓ أثش اعزخذاَ ( ا3129اٌطالة، ٚدساعخ )اٌس١سٟ ٚعالِخ، 

اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ ر١ّٕخ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٌذٜ اٌطالة، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ 

ٚخٛد فشٚق راد دالٌخ ئزظبئ١خ ث١ٓ ِزٛعطبد أداء ِدّٛػزٟ اٌذساعخ ػٍٝ ِم١بط 

خ، رمذ٠ش اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٌظبٌر اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ، ٚدساعخ )اٌّش١مر ٚاٌغشا٠ج

( اٌزٟ ٘ذفذ ئٌٝ اٌىشف ػٓ أٔٛاع اٌزوبءاد اٌّزؼذدح اٌغبئذح ٌذٜ اٌطالة، 3126

ٚاٌزٟ رٛطٍذ ئٌٝ أْ اٌزوبء األوثش ع١بدح ٌذٜ اٌطالة وبْ اٌزوبء اٌشخظٟ، ثُ 

اٌٛخٛدٞ، ثُ اٌسشوٟ، ثُ االخزّبػٟ، ثُ اٌش٠بػٟ، ثُ اٌطج١ؼٟ، ثُ اٌٍغٛٞ، ثُ 

 اٌّىبٟٔ، ٚأخ١شاً اٌّٛع١مٟ.

١ش رغ١شاد ِزغبسػخ ٚرمذَ رىٌٕٛٛخٟ ِٚؼشفٟ ٍِسٛظ فٟ ِخزٍف ٚا١ٌَٛ ٔؼ

األطؼذح ٚاٌّدبالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ، ِّب ٠غزذػٟ ػشٚسح االعزثّبس األِثً 

ٌمذساد اٌّزؼ١ٍّٓ ٚئِىبٔبرُٙ، ِٓ خالي ِشاػبح خظبئظُٙ ٚازز١بخبرُٙ ٚؽشق 

ِزؼٍُ ِٚمذسرٗ ػٍٝ رفى١شُ٘، فبٌٕدبذ ٚاٌزمذَ اٌزشثٛٞ ِشرجؾ ثطشق اٌزفى١ش ٌذٜ وً 

 (.29، ص 3123اعزخذاَ روبءٖ وٟ ٠زمذَ ئٌٝ األِبَ )وٕبٔخ ٚإٌِّٟٛ، 

ٕٚ٘ب ٠أرٟ دٚس اٌزوبء االططٕبػٟ ثّب ٠ّزٍىٗ ِٓ ئِىبٔبد ِزٍ٘خ ٚؽشق 

أعشع ٚأروٝ ٚلذساد أوثش وفبءحً ٚدلخً، ٚرظٙش اٌسبخخ ئٌٝ اعزثّبس ٘زٖ اإلِىبٔبد 

١ً رؼٍُ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚخٍك ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ٠ّىٓ ٚاٌمذساد فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزغٙ

ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌزؼ١ٍُ ف١ٙب ثغٌٙٛخ أوجش، ٚرط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ٚرى١١فٗ ٚفمب ٌخظبئض ٚلذساد 

 (. Nagao, 2019وً ِزؼٍُ، ٚرٛف١ش رم١ٕبد ٚأدٚاد رؼ١ّ١ٍخ ِٕبعجخ الزز١بخبرُٙ )

٠ؼشف اٌزوبء االططٕبػٟ ثأٔٗ:" فشع ِٓ ػٍَٛ اٌسبعت ا٢ٌٟ اٌزٞ ٠ّىٓ 

ِٓ خالٌٗ رط٠ٛش ثشاِح زبعٛث١خ رسبوٟ أعٍٛة اٌزوبء اإلٔغبٟٔ ٚرظ١ّّٙب، وٟ 
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، ٠3122زّىٓ اٌسبعت ا٢ٌٟ ِٓ أداء ثؼغ اٌّٙبَ ثذاًل ِٓ اإلٔغبْ" )اٌششلبٚٞ، 

(، ِٚإخشاً ظٙشد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزطج١مبد ٚاألٔظّخ اٌزو١خ اٌّغزٕذح ػٍٝ اٌزوبء 34

خ أزبخٙب ٚفبػ١ٍخ اعزخذاِٙب، ٚثبٌفؼً االططٕبػٟ، ٚاٌزٟ فبلذ وً اٌسذٚد فٟ ثشاػ

ٚلذِذ  دِح ٘زٖ اٌزطج١مبد ٚاألٔظّخ اٌزو١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ ثذأد اٌّسبٚالد اٌّثّشح فٟ

ِغبّ٘بد ثبٌغخ األ١ّ٘خ ٚزممذ اٌؼذ٠ذ ِٓ ١ِّضاد ٌىالً ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّزؼ١ٍّٓ 

(Malik et. Al., 2019, p. 1( فمذ رٛطٍذ دساعخ ،)Richter et -Zawacki

, 2018al. ُئٌٝ أْ رطج١مبد اٌزوبء االططٕبػٟ ٠ّىٕٙب اٌم١بَ ثّٙبَ اٌم١بط ٚاٌزم١١ )

ثّغز٠ٛبد ػب١ٌخ خذاً ِٓ اٌذلخ ٚاٌىفبءح، ِٚٓ رطج١مبد اٌزوبء االططٕبػٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ 

أ٠ؼبً : اٌّؼٍُ اٌخظٛطٟ اٌزوٟ، اٌزخط١ؾ اٌٛظ١فٟ، ٚاٌزم٠ُٛ، ِسًٍ اٌج١بٔبد 

بػذح اٌّزجبدٌخ، اٌّغبػذح فٟ ارخبر اٌمشاساد اٌزؼ١ّ١ٍخ، اعزشبسٞ رٛخ١ٗ، اٌّغ

 (.2019Mu ,اإلداس٠خ، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌزطج١مبد )

 مشكلة الدزاسة

أٌٚٝ اٌؼٍّبء ٚاٌجبزثْٛ فٟ ِدبي ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ٚغ١شٖ ِٓ اٌّدبالد 

ا٘زّبِبً ثذساعخ اٌؼمً اٌجششٞ ٚئِىبٔبرٗ ٚأعب١ٌت ّٖٔٛ ٚرط٠ٛشٖ، ِٚٓ ثُ اٌؼًّ ػٍٝ 

د اٌّزؼ١ٍّٓ ٚر١ّٕزٙب ٌزىْٛ فٟ ِغزٜٛ رطٍؼبد ِدزّؼبرُٙ ٚززٝ اعزىشبف لذسا

 (.4، ص 3126رإدٞ دٚساً فؼبالً ف١ٙب )اٌّظبسٚح ٚاٌطالفسٗ، 

ِٚٓ ٚالغ اٌّّبسعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٔالزع ٚخٛد فشٚق فشد٠ٗ ٚاخزالفبد ث١ٓ 

اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ أٔٛاع اٌزوبءاد ٌذ٠ُٙ، ٚفٟ ؽش٠مخ اعزخذاِٙب، فد١ّؼُٙ ٠ّزٍىْٛ 

د ٚلذساد ٚلٜٛ ِزٕٛػخ، ٠ٚزؼٍّْٛ ثطشق ٚأعب١ٌت ِخزٍفخ، ٚ٘زا ِب أوذٖ ئِىبٔب

خبسدٔش فٟ ٔظش٠زٗ ٚاٌزٟ أوذ ف١ٙب أ٠ؼبً ػٍٝ أْ اإلٔغبْ ٠زؼٍُ ثشىً أفؼً ػٕذِب ٠زُ 

 رٕش١ؾ رٍه اٌزوبءاد أثٕبء ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ. 

ٌٚىٓ ٘زٖ اٌزوبءاد اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌّزؼٍّْٛ ثسبخخ ئٌٝ اوزشبفٙب ٚل١بعٙب 

٠ش٘ب ٚاعزثّبس٘ب، ٚػٍٝ ٘زا فاْ اعزخذاَ ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ِغ ٚرطٛ

اٌّزؼ١ٍّٓ ع١غبػذ فٟ فزر ِدبالد أٚعغ إلثذاع اٌّزؼ١ٍّٓ، ٚع١غبػذ ػٍٝ اٌىشف 

ػٓ اٌمذساد اٌزوبئ١خ اٌىبِٕخ ٌذ٠ُٙ ٚاٌزٟ رسزبج ئٌٝ اٌزط٠ٛش ٚاٌزسغ١ٓ، ٚ٘زا ِٓ شأٔٗ 

ٓ خالي ئفغبذ اٌّدبي ٌىً ٔٛع ِٓ ٘زٖ ئغٕبء اٌّدزّغ ٚر٠ٕٛغ ثمبفزٗ ٚزؼبسرٗ، ِ

 اٌزوبءاد ثبٌظٙٛس ٚاٌزجٍٛس فٟ ئٔزبج ٠ف١ذ رطٛس اٌّدزّغ ٚرمذِٗ.

،  1999رؼذدد أعب١ٌت ل١بط اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ِٚٓ أِثٍزٙب لبئّخ ِبو١ٕضٞ )

Gardner ' s Multiple Intelligences Inventory ; By McKenzie  ،)

(، ٚلٛائُ سطذ اٌمذساد  AMPM - Personality Profile Testٚاخزجبس ) 

 Seven Intelligences Checklist , By Bouderاٌزوبئ١خ اٌغجغ ٌّشوض ثٛدس ) 

Center of Accelerated Learning  ( ٚاخزجبس خبِؼخ ١ٌفشثٛي ،)Tickle ( 
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Test - The University of Liverpool / UK  ،ٟٔ3122)اٌؼٕٛص ٚاٌى١ال ،

 (.61ص

أٔررٗ ِررٓ اٌّٙررُ ل١رربط اٌررزوبءاد ٌررذٜ اٌّزؼٍّرر١ٓ ثطررشق "ػبدٌررخ روررش خرربسدٔش 

ٚرو١خ"، أٞ ثطشق رفسض اٌزوبء ثشىً ِجبشش ١ٌٚظ ِٓ خرالي ػذعرخ اٌرزوبء اٌٍغرٛٞ 

(، ِٚرإخشاً gardner, 1995أٚ إٌّطمٟ وّب رفؼً اخزجربساد اٌٛسلرخ ٚاٌمٍرُ اٌّؼزربدح )

ادد اٌّطبٌجررخ ثبعررزخذاَ ثررذأد االٔزمرربداد ػٍررٝ ؽررشق اٌم١رربط ٚاٌزمرر٠ُٛ اٌزم١ٍذ٠ررخ، ٚاصد

اٌزطرررٛساد اٌزىٌٕٛٛخ١رررخ فرررٟ اٌّإعغررربد اٌزؼ١ّ١ٍرررخ ٌٍم١ررربط ٚاٌزمررر٠ُٛ، ِٚرررٓ أ٘رررُ ٘رررزٖ 

اٌزطرررٛساد اٌرررزوبء االطرررطٕبػٟ اٌرررزٞ شرررٙذ رطرررٛساد ٚاعرررؼخ ػٍرررٝ ِرررذاس اٌغرررٕٛاد 

اٌّبػررررر١خ آررررررذ أوٍٙرررررب ٚزممرررررذ ررررررذاػ١بد ئ٠دبث١رررررخ ٚآثررررربساً ِّٙرررررخ فرررررٟ ِغرررررزمجً 

(، ٚػ١ٍٗ فراْ ِدربي Ocaña-Fernández et. Al., 2019, p. 556- 557اٌجشش٠خ)

اٌزؼٍر١ُ ِررٓ أٌٚرٝ اٌّدرربالد ثبعررزثّبس اٌرزوبء االطررطٕبػٟ، ٚرٛظ١فرٗ اٌزٛظ١ررف األِثررً 

 ٌزسم١ك اٌدٛدح اٌشبٍِخ ٚزً ِشىالد اٌزؼ١ٍُ اٌمبئّخ ٚدساعخ أؼىبعبرٗ ٚرذاػ١برٗ.

ػٓ ٚأطاللبً ِٓ رٌه رغؼٝ اٌذساعخ اٌسب١ٌخ ئٌٝ رغ١١ش اٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ ٌٍىشف 

اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٚازالي اٌزوبء االططٕبػٟ ثذالً ِٕٙب فٟ ِسبٌٚخ إل٠دبد أٔظّخ 

زبعٛث١خ أوثش وفبءح ٚدلخ ٚعشػخ ٚاعزخذاِٙب فٟ رسذ٠ذ ٔٛع اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٌذٜ 

 اٌّزؼ١ٍّٓ، ٚل١بط ِغز٠ٛبرٙب، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ر١ّٕزٙب ٚاإلفبدح ِٕٙب.

 السينازيو

ىً زّبط ػٍٝ ؽبٌجبد اٌظف اٌثبٌث راد ٠َٛ دخٍذ اٌّؼٍّخ )عبسا( ث

ثبٔٛٞ فٟ أٚي زظخ دساع١خ ِٓ اٌؼبَ اٌدذ٠ذ، ؽٍجذ اٌّؼٍّخ ِٓ ؽبٌجبرٙب رى٠ٛٓ 

( ؽبٌجبد ٚلبِذ ثششذ 5ِدّٛػبد زغت سغجزٙٓ ثس١ث رزؼّٓ وً ِدّٛػخ )

دسط )اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح(، وبٔذ اٌّؼٍّخ زش٠ظخ ػٍٝ رمذ٠ُ دسعٙب األٚي ِغ ؽبٌجبرٙب 

ث١شح ٌال٘زّبَ، اززٜٛ اٌذسط ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّث١شاد اٌجظش٠خ ِٓ ثطش٠مخ ش١مخ ِٚ

ِمبؽغ اٌف١ذ٠ٛ ٚاٌظٛس، ٌٚىٓ رفبػً اٌطبٌجبد ِغ ٘زٖ اٌّث١شاد وبْ ٔغجٟ، الزظذ 

اٌّؼٍّخ أ٠ؼبً رجب٠ٓ اٌّدّٛػبد فٟ اٌزفبػً ف١ّب ث١ٕٙب ٚفٟ اٌسّبط ٌٍششذ ٚاٌزجب٠ٓ 

ذسط ؽٍجذ اٌّؼٍّخ ِٓ وً ؽبٌجخ رظ١ُّ أ٠ؼبً فٟ أداء األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚثٕٙب٠خ اٌ

ف١ذ٠ٛ رٛػٛٞ ٠ٛخٗ سعبٌخ ٘بدفخ ٌٍّدزّغ ػٓ )اٌزّٕش اإلٌىزشٟٚٔ( ٠ٚؼجش ػٓ سأٞ 

اٌطبٌجخ اٌشخظٟ فٟ ٘زٖ اٌمؼ١خ ثس١ث ٠سزٛٞ اٌف١ذ٠ٛ ػٍٝ اٌزبٌٟ: ٌمطبد ف١ٍّخ، 

ٚطٛس، ٚأطٛاد ثأٔٛاػٙب، ٚٔظٛص، ٚئزظبئ١بد ،ٚردبسة ِٓ اٌّدزّغ، ػٍٝ أْ 

 ُ ف١ذ٠ٛ فٟ األعجٛع اٌّمجً.٠زُ رغ١ٍ

ٚفٟ األعجٛع اٌزبٌٟ لبِذ اٌطبٌجبد ثزغ١ٍُ األػّبي ٌٍّؼٍّخ، ثذأد اٌّؼٍّخ 

فٟ اعزؼشاع األػّبي ٕٚ٘ب وبٔذ اٌّفبسلخ، الزظذ اٌّؼٍّخ رجب٠ٓ شذ٠ذ ث١ٓ أػّبي 

اٌطبٌجبد، فّٓ اٌطبٌجبد ِٓ ٚظفذ األطٛاد ٚاٌّٛع١مٝ ثشىً خ١ذ، ِٕٚٙٓ ِٓ 

ُِٕٙ ِٓ أثذػذ فٟ رٛخ١ٗ أخبدد اعزخذاَ اإلزظبءاد ٚإٌّطك ثشىً ِمٕغ، ٚ
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سعبٌزٙب ئٌٝ اٌّدزّغ، ِٕٚٙٓ ِٓ رالػجذ ثبٌىٍّبد ٚاألٌفبظ ثشىً ِإثش، ِٚٓ ٘ٓ 

ِٓ ػجشد ػٓ سأ٠ٙب ثثجبد ٚٚػٛذ، ِٚٓ ٘ٓ ِٓ رشخّذ اٌمؼ١خ ثٍمطبد ف١ٍّخ 

 دل١مخ.

رغبءٌذ اٌّؼٍّخ ِب اٌغجت فٟ ٘زٖ االخزالفبد ث١ٓ أػّبي اٌطبٌجبد سغُ أْ 

ش اإلٌىزشٟٚٔ( ٚاٌٛلذ اٌّسذد ٌٍزغ١ٍُ ِٛزذ ٌٍد١ّغ )أعجٛع(؟ اٌمؼ١خ ٚازذح )اٌزّٕ

ٌّبرا ٌُ رزفبػً خ١ّغ اٌطبٌجبد ِغ اٌّث١شاد اٌجظش٠خ أثٕبء ششذ اٌذسط؟ ٌّٚبرا 

رجب٠ٕذ ِدّٛػبد اٌطبٌجبد فٟ اٌزفبػً ف١ّب ث١ٕٙب ٚفٟ اٌسّبط ٚفٟ أداء األٔشطخ 

 خ؟( ؽبٌجبد فٟ وً ِدّٛػ5سغُ أٔٙب رسزٛٞ ػٍٝ ٔفظ اٌؼذد )

شؼشد اٌّؼٍّخ ثّشىٍخ زم١مخ ٚثذأ اإلزجبؽ ٠زغًٍ ئ١ٌٙب ٠ُٚطفئ زّبعٙب، 

ٌٚىٕٙب عشػبْ ِب ثذأد رفىش ثّٛػٛػ١خ ٚرجسث ػٓ اٌسٍٛي، ٚثبٌجسث فٟ اٌّظبدس 

اٌّزخظظخ ٚاٌّٛثٛلخ رؼشفذ اٌّؼٍّخ ػٍٝ ٔظش٠خ خبسدٔش )ٌٍزوبءاد اٌّزؼذدح(، رٍه 

خ، أدسوذ اٌّؼٍّخ ز١ٕٙب أْ وً ؽبٌجخ إٌظش٠خ اٌزٟ أخبثذ ػٓ خ١ّغ رغبؤالد اٌّؼٍّ

رفىش ثطش٠مخ ِؼ١ٕخ ٚرّزٍه روبءاد ِزؼذدح، ٚأْ ٘زٖ اٌزوبءاد ثسبخخ ئٌٝ اوزشبفٙب 

ٚل١بعٙب ٚرط٠ٛش٘ب ٚاعزثّبس٘ب، ٕٚ٘ب لشسد أْ رزؼبًِ ِغ ؽبٌجبرٙب زغت روبءارُٙ 

 ٚأْ رؼًّ ػٍٝ اوزشبف ٚر١ّٕخ ٘زٖ اٌزوبءاد.

األعب١ٌت ٚاالخزجبساد ٌم١بط اٌزوبءاد  ٚثبٌجسث ٚخذد اٌّؼٍّخ اٌؼذ٠ذ ِٓ

اٌّزؼذدح، ٌٚىٓ اٌّؼٍّخ غ١ش ِزخظظخ فٟ ٘زا اٌّدبي، ثبإلػبفخ ئٌٝ أْ أػذاد 

اٌطبٌجبد وج١شح ٠ٚظؼت ػ١ٍٙب أْ رم١ظ روبءاد خ١ّغ اٌطبٌجبد ثٕفظ اٌذلخ، خشذ 

اٌّؼٍّخ أ٠ؼبً ِٓ اٌزس١ض ٚػذَ اٌّٛػٛػ١خ، وّب فىشد فٟ ثؼغ اٌؼٛاًِ اٌّإلزخ 

لذ رإثش ػٍٝ روبءاد اٌطبٌجبد ٚثضاٌٙب ٠ضٚي أثش٘ب ػٓ اٌطبٌجخ ٠ٚجمٝ فٟ إٌز١دخ  اٌزٟ

 اٌخبطخ ثٙزٖ اٌطبٌجخ، ٚخذد اٌّؼٍّخ ٔفغٙب أِبَ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼمجبد ٚاٌزسذ٠بد.

لشسد اٌّؼٍّخ اعزخذاَ اٌزوبء االططٕبػٟ فٟ زً اٌّشىٍخ ِٚٛاخٙخ ٘زٖ 

بء االططٕبػٟ ٠مَٛ ثزسذ٠ذ ٔٛع اٌؼمجبد، ٚرظ١ُّ ٔظبَ زبعٛثٟ ٠غزٕذ ئٌٝ اٌزو

اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ، ٚل١بط ِغز٠ٛبرٙب، ٚرمذ٠ُ الزشازبد ٌٍؼًّ ػٍٝ 

 ر١ّٕزٙب، ٚرمذ٠ُ أفؼً اٌطشق ٚاألعب١ٌت ٌٍزؼبًِ ِؼٙب ٚاإلفبدح ِٕٙب.

رٛاطٍذ اٌّؼٍّخ ِغ ِدّٛػخ ِٓ ِخزظٟ اٌسبعٛة ِٚخزظٟ اٌزوبء 

شثٛٞ ٌزى٠ٛٓ فش٠ك ٌزظ١ُّ ٚرط٠ٛش ٔظبَ االططٕبػٟ ِٚخزظٟ ػٍُ إٌفظ اٌز

زبعٛثٟ ِغزٕذ ػٍٝ اٌزوبء االططٕبػٟ، فجذأ اٌفش٠ك ثزمغ١ُ اٌّٙبَ ٚاٌزخط١ؾ 

 ٚاٌزس١ًٍ ٚاٌزظ١ُّ ٚاٌزٕف١ز ٚاٌذػُ ٌزط٠ٛش إٌظبَ اٌسبعٛثٟ.

( ٚثشِدزٗ ٚرض٠ٚذٖ ثى١ّبد وج١شٖ ِٓ SMARTERرُ رظ١ُّ ٔظبَ )

جبسح ػٓ ثشٔبِح زبعٛثٟ ِغزٕذ ئٌٝ اٌزوبء اٌج١بٔبد ٚاٌخٛاسص١ِبد اٌالصِخ، ٚ٘ٛ ػ

( chatbotsاالططٕبػٟ ٠مَٛ ثطشذ األعئٍخ ػٍٝ اٌّزؼٍُ ٚاٌزسبٚس ِؼٗ ػٓ ؽش٠ك )
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ٚئػطبئٗ ِدّٛػخ ِٓ األٔشطخ ٌزظ١ٕف ٔٛع اٌزوبءاد ٌذٜ اٌّزؼٍُ ِٚغزٜٛ وً 

( ثدّغ ئٔدبصاد اٌّزؼٍُ األوبد١ّ٠خ ؽٛاي ِشازً SMARTERٔٛع، وّب ٠مَٛ )

الي اسرجبؽٗ ثٕظبَ ٔٛس ٚإٌّظبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌّذسعخ رؼٍّٗ ِٓ خ

ٚثشاِح ئداسح اٌزؼٍُ، ٠ٚشرجؾ ثسغبثبد اٌّزؼٍُ ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛاطً االخزّبػٟ 

ٌّالزظخ ٔشبؽبرٗ، ثُ ٠ؼًّ ػٍٝ خّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرس١ٍٍٙب ٚرفغ١ش٘ب ٚرظ١ٕف ّٔؾ 

ِٓ اٌزوبءاد ٚفك ٔظش٠خ اٌزوبء أٚ اٌزوبءاد )فمذ ٠ّزٍه اٌّزؼٍُ أوثش ِٓ ّٔؾ 

خبسدٔش( ٌذٜ اٌّزؼٍُ ، ٠ٚسذد ِغز٠ٛبد ٘زٖ اٌزوبءاد، ٠ٚزخز اٌمشاساد اٌالصِخ ردبٖ 

( ٚاٌّزؼٍُ  أٚ SMARTERاٌّزؼٍُ ، ِغ ئِىب١ٔخ ئخشاء خٍغبد رسبٚس ث١ٓ إٌظبَ )

اٌٍؼت ع٠ٛبً )أٌؼبة رؼ١ّ١ٍخ رٕش١ط١خ ِٛخٙخ( ٌز١ّٕخ أٞ ٔٛع روبء، ٘زا ثبإلػبفخ ئٌٝ 

(  ٠ضٚد اٌّؼٍُ ثأعب١ٌت ٚأّٔبؽ اٌزؼٍُ إٌّبعجخ ٌىً ِزؼٍُ ٚفك SMARTERأْ )

( أ٠ؼبً ثزٛص٠غ SMARTERروبءارٗ اٌّزؼذدح، ٚثبألٔشطخ إٌّبعجخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ، ٠مَٛ )

اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ ِدّٛػبد ِزىبٍِخ ِٓ ز١ث اٌزوبءاد اٌّزؼذدح اٌزٟ ٌذٜ وً فشد فٟ 

ٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ(، ٠ٚمزشذ اٌّدّٛػخ )فٟ زبي سغت اٌّؼٍُ فٟ ثزطج١ك ا

(SMARTER.ٓأ٠ؼبً ِشبس٠غ ٚخطؾ ٌإلفبدح ِٓ روبءاد اٌّزؼ١ٍّ ) 

( وظذ٠مخ رو١خ رفُٙ ا٢خش٠ٓ SMARTERػشفذ اٌّؼٍّخ ؽبٌجبرٙب ػٍٝ )

ٚرست ِغبػذرُٙ، فشزجٓ ثٙب ثىً عشٚس، ٚثذأد اٌّؼٍّخ فٟ اعزخذاَ 

(SMARTER ِٛغ ؽبٌجبرٙب ِٓ خالي اعزشار١د١خ اٌسٛاس فٟ خ ) ًاألٌفخ و ِٓ

ًٜ زشطبً ِٕٙب ثأْ ال رزأثش اعزدبثبد اٌطبٌجبد ثجؼؼٙٓ، ٚثذأد  ؽبٌجخ ػٍٝ زذ

( ػذد اٌدٍغبد ِٚذرٙب ٌىً SMARTERثاخشاء خٍغبد دٚس٠خ زغت ِب ٠مشس )

 ؽبٌجخ، ٌز١ّٕخ أٔٛاع اٌزوبءاد ِٓ خالي اٌسٛاس أٚ اٌٍؼت ٚاٌزسذٞ.

(، SMARTERٚ٘ىزا فمذ رّثٍذ أدٚاد اٌّؼٍّخ ِغ ؽبٌجبرٙب فٟ )

ٚاعزطبػذ اٌزغٍت ػٍٝ ِشىٍزٙب ٚئ٠دبد زً زبعٛثٟ روٟ ٚغ١ش ِغجٛق ٌزسذ٠ذ ٔٛع 

ٚفمبً اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٌذٜ ؽبٌجبرٙب، ٚل١بط ِغز٠ٛبرٙب، ٚزممذ ث١ئخ رؼٍُ رى١فٟ 

ألعب١ٌت اٌزؼٍُ إٌّبعجخ ٌىً ؽبٌجخ ِشاػ١خً رجب٠ٓ روبءارُٙ اٌّزؼذدح ٚاخزالف لذسارُٙ، 

بءاد ٚافغبذ اٌّدبي ٌٙب ٌٍزمذَ ٚاإلثذاع، ٚاعزطبػذ أ٠ؼبً اٌّؼٍّخ ٚر١ّٕخ ٘زٖ اٌزو

رى٠ٛٓ ِدّٛػبد ػًّ رؼٍُ رؼب١ٔٚخ ِزفبػٍخ ِٚزىبٍِخ ٚثبٌزبٌٟ طٕؼذ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ 

 رو١خ رفبػ١ٍخ.
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 الطالبة

SMARTER 

 وقياس مستوياتها تحديد نوع الذكاءات لدى الطالبة

 وتقنيات التعمم المناسبةتزويد المعممة بأساليب 
 

 تقسيم الطالبات إلى مجموعات متفاعمة ومتكاممة
 

 جمسات دورية لتنمية الذكاءات لكل طالبة
 

 اقتراح مشاريع وخطط اإلفادة من ذكاءات الطالبات
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 إدراك المشكمة
 الطالبات()اختالف ذكاءات وقدرات 

 
جمع البيانات والبحث في المصادر 

 وتحديد أسباب المشكمة
 

 إيجاد الحمول
وتصميم نظام حاسوبي يستند إلى 

 الذكاء االصطناعي
(SMARTER) 

 

بنظام نور  (SMARTER)ربط 
ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة 
بالطالبة، والمنصات التعميمية، ونظم 

 إدارة التعمم

 
 

 (SMARTER)دام استخ
مع الطالبات من خالل استراتيجية 

الحوار وتقديم األنشطة وحل 
 المشكالت

الكشف عن الذكاءات المتعددة لدى 
 الطالبات ومستوياتيا

تزويد المعممة بأنماط وأساليب 
التعميم المناسبة لكل طالبة حسب 

 الذكاءات المتعددة
 وتحقيق التعمم التكيفي

إمكانية عمل مجموعات عمل 
 تعاونية متكاممة 

 وتحقيق بيئة عمل تعاونية وتفاعمية
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 األنشطة التعليمية

رُ رظ١ُّ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍذساعخ اٌسب١ٌخ ٚفمبً ٌٕظش٠خ خبسدٔش ٌٍزوبءاد 

،  1999ِبو١ٕضٞ )اٌّزؼذدح، ٚثبالؽالع ػٍٝ ِدّٛػخ ِٓ االخزجبساد ِثً اخزجبس 

Gardner ' s Multiple Intelligences Inventory ; By McKenzie  ،)

 Seven Intelligencesٚلٛائُ سطذ اٌمذساد اٌزوبئ١خ اٌغجغ ٌّشوض ثٛدس ) 

Checklist , By Bouder Center of Accelerated Learning  ،)

(، ٚدساعخ 3122، (، ٚدساعخ )اٌؼٕٛص ٚاٌى١ال3124ٟٔٚاخزجبساد دساعخ )عالَ ، 

 (.3111)ع١ذ، 

 وّب رّذ ِشاػبح ثؼغ األعظ ٚاٌششٚؽ األعبع١خ ػٕذ رظ١ُّ األٔشطخ، ٟٚ٘:

 .ٓأْ رمذَ األٔشطخ ثٍغخ عٍٙخ ٚٚاػسخ اٌّؼٕٝ ثبٌٕغجخ ٌٍّزؼ١ٍّ 

 .أْ رسزٛٞ وً فمشح فٟ إٌشبؽ ػٍٝ فىشح ٚازذح ثغ١طخ غ١ش ِشوجخ 

 سح اٌزوبئ١خ.أْ ٠شرجؾ ِسزٜٛ األٔشطخ ِغ رؼش٠ف خبسدٔش ٌٍمذ 

( أٔشطخ ِٛصػخ ػٍٝ ِدبالد اٌمذساد 6رىٛٔذ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ )

اٌزوبئ١خ اٌغجغ األعبع١خ ٌدبسدٔش ٟٚ٘ )اٌزوبء اٌٍفظٟ اٌٍغٛٞ، اٌزوبء إٌّطمٟ 

اٌش٠بػٟ، اٌزوبء اٌّىبٟٔ اٌجظشٞ، اٌزوبء اٌشخظٟ، اٌزوبء االخزّبػٟ، اٌزوبء 

( ٌٍطبٌجبد ثس١ث SMARTERذِٙب )اٌّٛع١مٟ، اٌزوبء اٌدغّٟ اٌسشوٟ(، ٠م

( 5( أعئٍخ زٛاس٠خ ٚ )21رٛصع اٌفمشاد ثشىً ػشٛائٟ ػٍٝ األٔشطخ ثٛالغ )

أٔشطخ ِزٕٛػخ ٌىً ٔشبؽ ػّٓ رؼش٠فبد خبسدٔش ٌىً ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌزوبء ػٍٝ 

 إٌسٛ ا٢رٟ:

-٠ٚؼٕٟ اٌمذسح ػٍٝ رٕبٚي اٌٍغخ ِٚؼبٌدزٙب ٚاعزخذاِٙب  الركاء اللفظي اللغوي: .1

ثفؼب١ٌخ فٟ اٌّٙبَ اٌّخزٍفخ، ٚفُٙ ِؼب١ٔٙب  -وبْ رٌه شف٠ٛبً أٚ رسش٠ش٠بً عٛاء 

 اٌّؼمذح.

٠شًّ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌش٠بػ١بد ٚاٌؼٍَٛ ٚاعز١ؼبة  الركاء المنطقي السياضي: .2

اٌّفب١ُ٘ اٌّدشدح وّب ٠شًّ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش إٌّطمٟ، ٚاٌمذسح ػٍٝ زً 

 اٌّشىالد ثغشػخ ػب١ٌخ.

اٌمذسح ػٍٝ رظٛس األش١بء فٟ اٌفؼبء ٚاٌزخط١ؾ اٌثالثٟ  ٠شًّالركاء المكاني:  .3

األثؼبد، ٚاٌسظ اٌجظشٞ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزخ١ً، ٚاٌمذسح ػٍٝ خٍك رّث١الد ِشئ١خ، 

 ٚئدسان االردب٘بد ٚاٌزؼشف ػٍٝ األِبوٓ.

٠شًّ لذسح اٌفشد ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ رارٗ، ٚفّٙٗ الٔفؼبالرٗ الركاء الشخصي:  .4

 ٚأ٘ذافٗ ٚٔٛا٠بٖ.
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: ٠شًّ لذسح اٌفشد ػٍٝ فُٙ ا٢خش٠ٓ، ٚر١١ّض ِشبػشُ٘ ٚفُٙ الركاء االجتماعي .5

 عٍٛو١برُٙ، ٚاٌؼًّ ٚاٌزٛاطً ِؼُٙ ثشىً خ١ذ.

: ٠شًّ لذسح اٌفشد ػٍٝ ر١١ّض األطٛاد ٚاٌؼضف ٚاٌزٍس١ٓ الركاء الموسيقي .6

ٚاِزالوٗ زظ ِٛع١مٟ، ٚر١١ّض دسخخ ٚشذح إٌغّبد ٚاال٠مبػبد، وّب ٠غزّزغ 

 ِٓ خالي األطٛاد.ثبٌزؼٍُ 

: ٠شًّ لذسح اٌفشد ػٍٝ اٌغ١طشح ػٍٝ ػؼالد اٌدغُ الركاء الجسمي الحسكي .7

ٚاٌزسىُ ثٙب، ٚاٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ٚاالزبع١ظ ثبعزخذاَ رؼبث١ش اٌٛخٗ ٚاٌدغذ، 

 (.211 -84، ص3126ٚاٌزفٛق فٟ األٔشطخ اٌجذ١ٔخ )اٌؼج١ذ ٚاٌشب٠غ، 

 بد ٚفمبً ٌٍزغٍغً ا٢رٟ:٠زُ اعزخذاَ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ اٌطبٌج

( وظذ٠مٗ رو١خ رفُٙ ا٢خش٠ٓ ٚرست SMARTERرؼش٠ف اٌطبٌجبد ػٍٝ ) .1

 ِغبػذرُٙ.

( ِغ وً ؽبٌجخ SMARTERرجذأ اٌّؼٍّخ فٟ رمذ٠ُ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ خالي ) .2

ًٜ ٌزسذ٠ذ ٔٛع اٌزوبءاد اٌٍٟ رّزٍىٙب اٌطبٌجخ، ِٚغزٜٛ وً ٔٛع.  ػٍٝ زذ

ّخ ثأعب١ٌت ٚرم١ٕبد ٚؽشق اٌزؼ١ٍُ إٌّبعجخ ( ثزض٠ٚذ اٌّؼ٠SMARTERٍمَٛ ) .3

 ٌىً ؽبٌجخ زغت ٔز١دخ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

( اٌطبٌجبد ػٍٝ ِدّٛػبد ِزىبٍِخ ِٓ ز١ث اٌزوبءاد ٠SMARTERمغُ ) .4

 اٌّزؼذدح اٌزٟ ٌذٜ وً فشد فٟ اٌّدّٛػخ.

( ٚاٌطبٌجخ ٚأٔشطخ رؼ١ّ١ٍخ ِٛخٙخ SMARTERئخشاء خٍغبد رسبٚس ث١ٓ ) .5

 وبءاد ٌذٜ اٌطبٌجخ. ٌز١ّٕخ أٔٛاع اٌز
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 نموذج لألنشطة التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم 
 الطالبة
السجل 
 المدني

 حساب نور

المنصة 
 التعميمية

 حساب تويتر

حساب فيس 
 بوك

 بيانات أساسية
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 النشاط األول
العبارات عمى الطالبة، ثم تقوم الطالبة باالستجابة حسب شعورها ( بطرح SMARTERيقوم ) أواًل: أسئمة حوارية:

 )أوافق جدًا، أوافق، ال أوافق، ال أوافق جدًا(

أوافق  العبارة م
ال  أوافق جداً 

 أوافق
الأوافق 

 جداً 
     أحب أن أتعمم المزيد عن نفسي 1
     يسيل عمي وضع ميزانية إلدارة أموالي 2
     حركتي البدنيةيوجد تناسق دائم في  3
     يسيل عمي تأليف القصص 4
     غالبًا ما يدور برأسي لحن ما أو أغنية 5
     يسيل عمي فيم الرسوم واألشكال البيانية 6

7 
عندما أتحدث إلى أحد أنصت إلى الكممات التي يستخدميا وليس فقط 

 لما يعنيو
    

     أحب أن أتواجد مع الناس فأنا شخص اجتماعي 8
     أحب أن أتأمل 9

     استمتع بحل الكممات المتقاطعة وغيرىا من األحجية المرتبطة بالكممات 11
 (، ثم يحسب زمن اإلجابة وعدد المحاوالت والخطأ لكل سؤال لدى الطالبة.SMARTERثانيًا: أنشطة متنوعة يقدمها )
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 النشاط الثاني
الطالبة، ثم تقوم الطالبة باالستجابة حسب شعورها )أوافق ( بطرح العبارات عمى SMARTERيقوم ) أواًل: أسئمة حوارية:

 جدًا، أوافق، ال أوافق، ال أوافق جدًا(
أوافق  العبارة م

 جداً 
ال  أوافق

 أوافق
الأوافق 

 جداً 
     اقناع االخرين بسيولة أستطيع 1
     أمارس الرياضة أو الرقص 2
     يقة غير منطقيةر يضايقني أن يتصرف الناس بط 3
     أجيد ألعاب إصابة اليدف 4
     يسيل عمي فيم الرسوم واألشكال البيانية 5
     أستطيع بدقة أن أتنبأ بمشاعري وسموكياتي تجاه موقف معين 6
     عندما ُأركِّز أرسم خطوطًا بال وعي 7
     أحب األلعاب الحركية المخيفة  8
     .بماذا أشعردائمًا أعرف  9

     األشياء بيديأجيد صنع  11
 (، ثم يحسب زمن اإلجابة وعدد المحاوالت والخطأ لكل سؤال لدى الطالبة.SMARTERثانيًا: أنشطة متنوعة يقدمها )
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 النشاط الثالث
العبارات عمى الطالبة، ثم تقوم الطالبة باالستجابة حسب شعورها ( بطرح SMARTERيقوم ) أواًل: أسئمة حوارية:

 )أوافق جدًا، أوافق، ال أوافق، ال أوافق جدًا(
أوافق  العبارة م

 جداً 
ال  أوافق

 أوافق
الأوافق 

 جداً 
     يسيل عمي تذكر العبارات المأثورة 1
 رتيا من قبل حتى في سنز يمكنني دائمًا التعرف عمى األماكن التي  2

 مبكرة
    

     أستمتع بسماع أنواع كثيرة مختمفة من الموسيقى 3
     أحب أن أكون مرتبًا ودقيقاً  4
     من السيل عمي أن أقوم بعمميات حسابية في ذىني 5
     اقناع االخرين بسيولة أستطيع 6
     بسيولة ليواتفأتذكر أرقام ا 7
     أستمتع بالمناقشات والمناظرات 8
     أستطيع أن أميز األصوات دون أن أبصر ماذا أحدثيا 9

     أضع لنفسي أىدافًا وخططًا لممستقبل 11
 (، ثم يحسب زمن اإلجابة وعدد المحاوالت والخطأ لكل سؤال لدى الطالبة.SMARTERثانيًا: أنشطة متنوعة يقدمها )
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 الرابعالنشاط 
( بطرح العبارات عمى الطالبة، ثم تقوم الطالبة باالستجابة حسب شعورها SMARTERيقوم ) أواًل: أسئمة حوارية:

 أوافق جدًا( )أوافق جدًا، أوافق، ال أوافق، ال

أوافق  العبارة م
ال  أوافق جداً 

 أوافق
الأوافق 

 جداً 
     أجد متعة في القراءة 1
     ال أستخدم أصابعي عندما أقوم بالعد 2
     جياز ماال ألجأ لإلرشادات عند فك وتركيب  3
     أجد ألعاب الكرة سيمة وممتعة 4
     عيني  غالبًا ما أرى صورًا واضحة عندما أغمض  5
     أجرب كي أتعمم شيء جديد أحتاج أن 6
     أفضل مادة الرياضيات 7
     أنا واقعي فيما يختص بنقاط ضعفي وقوتي 8
     أكتب وأحتفظ بمذكراتي 9

     أعي جدًا لغة جسد اآلخرين 11
لكل  والخطأ(، ثم يحسب زمن اإلجابة وعدد المحاوالت SMARTERمتنوعة يقدمها )أنشطة ثانيًا: 
 لدى الطالبة. سؤال

 ػٓ ِبرا رؼجش ِالِر ٘زٖ اٌطفٍخ؟ -2

 
 ِبٟ٘ أ٘ذافه اٌّغزمج١ٍخ؟ -3

 أِبِه ِدّٛػخ ِٓ اٌذِٝ ٚاٌمطغ شب٘ذ٠ٙب ثُ اسٚٞ لظخ رزٛاخذ فٟ أزذاثٙب وً اٌمطغ اٌزٟ أِبِه؟ -4

 اعزّؼٟ ئٌٝ اٌّمطغ اٌّٛع١مٟ ا٢رٟ )٠ؼشع ٌٍطبٌجخ ِمطغ طٛرٟ ٠شزًّ ػٍٝ أطٛاد ز١ٛأبد(  -5

 ِبٟ٘ اٌس١ٛأبد اٌزٟ وبٔذ فٟ اٌّمطغ اٌظٛرٟ؟            
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 النشاط الخامس

( بطرح العبارات عمى الطالبة، ثم تقوم الطالبة باالستجابة حسب شعورها )أوافق SMARTERيقوم ) أواًل: أسئمة حوارية:
 جدًا، أوافق، ال أوافق، ال أوافق جدًا(

أوافق  العبارة م
 جداً 

ال  أوافق
 أوافق

الأوافق 
 جداً 

     أستطيع أن أقرأ خارطة بسيولة 1
     أحمم بأن أصبح موسيقياً  2
     أستطيع أن أساعده أرى شخصًا ما يبكي وأنا ال أتضايق عندما 3
     أستطيع أن أحل المنازعات بين اآلخرين 4
     أحب مادة الرسم 5
     أكتب وأحتفظ بمذكراتي 6
     السيل عمي أن أتكمم من ناس جديدةمن  7
     أسعد بقضاء وقت منفرداً  8
     األجنبيةيسيل عمي التقاط أساسيات المغة  9

عندما أتعمم كيف أعمل شيئًا ما، أحب أن أشاىد رسومًا توضيحية  11
 لكيفية عمل ىذا الشيء

    

 اإلجابة وعدد المحاوالت والخطأ لكل سؤال لدى الطالبة.(، ثم يحسب زمن SMARTERثانيًا: أنشطة متنوعة يقدمها )
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 المساجع:

 أوالً: المساجع العسبية

(. أثش اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ 3129اٌس١سٟ، ش١ّبء؛ عالِخ، ػجذ اٌسبفع )

ّزؼذدح ٌّبدح اٌٍغخ اإلٔد١ٍض٠خ ٌذٜ ؽالة اٌظف اٌخبِظ ر١ّٕخ اٌزوبءاد اٌ

األعبعٟ ثبٌؼبطّخ/ ػّبْ. سعبٌخ ِبخغز١ش، خبِؼخ اٌششق األٚعؾ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

 اٌزشث٠ٛخ، األسدْ.

(، فبػ١ٍخ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح فٟ اٌىشف اٌّجىش ػٓ اٌزال١ِز 3124عالَ، زغبَ )

 -2(، ص 2) 7اٌزشث١خ ثبٌغ٠ٛظ، اٌّٛ٘ٛث١ٓ ثبٌّذاسط اٌسى١ِٛخ. ِدٍخ و١ٍخ 

65. 

(. اٌزوبء االططٕبػٟ فٟ اٌشجىبد اٌؼظج١خ. ئطذاساد 3122اٌششلبٚٞ، ِسّذ )

 خبِؼخ اإلِبَ خؼفش اٌظبدق، ثغذاد.

(، 2(. رىٌٕٛٛخ١ب اٌزؼ١ٍُ األعظ ٚاٌزطج١مبد. ؽ )3126اٌؼج١ذ، أفٕبْ؛ اٌشب٠غ، زظخ )

 ِىزجخ اٌششذ، اٌش٠بع.

(. رط٠ٛش ثطبس٠خ اخزجبساد ٌم١بط اٌزوبءاد 3122اٌؼٕٛص، عؼذ؛ اٌى١الٟٔ، ػجذ هللا )

اٌّزؼذدح ٚفك ٔظش٠خ خبسدٔش ٚاعزخالص اٌخظبئض اٌغ١ىِٛزش٠خ ٌٙب. سعبٌخ 

 دوزٛساٖ. خبِؼخ ػّبْ اٌؼشث١خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ، األسدْ.

ِج١ٕخ ػٍٝ ٔظش٠خ اٌزوبءاد  (، أثش اعزخذاَ اعزشار١د١خ رذس٠ظ3122ػٛع، أًِ )

اٌّزؼذدح فٟ اٌمذسح ػٍٝ زً اٌّشىالد ٌذٜ ؽٍجخ اٌّشزٍخ األعبع١خ فٟ األسدْ. 

 .2197 -2173(، ص 4) 49دساعبد اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ، 

(. اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٚػاللزٙب ثبٌّٕؾ اٌّؼشفٟ 3123وٕبٔخ، س٘بَ؛ إٌِّٟٛ، ِسّذ )

١ش )غ١ش ِٕشٛسح(. خبِؼخ ا١ٌشِٛن، ٌذٜ ؽٍجخ خبِؼخ ا١ٌشِٛن. سعبٌخ ِبخغز

 و١ٍخ اٌزشث١خ، األسدْ. 

(. اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٚػاللزٙب ثفبػ١ٍخ 3126اٌّش١مر، ػجذ اٌشىٛس؛ اٌغشا٠جخ، عبٌُ )

اٌزاد األوبد١ّ٠خ ٚاٌزٛافك ٌذٜ ؽالة خبِؼخ اٌمظ١ُ. سعبٌخ ِبخغز١ش. خبِؼخ 

 اٌمظ١ُ، و١ٍخ اٌزشث١خ، اٌغؼٛد٠خ.

(. اٌزوبءاد اٌّزؼذدح )اٌٍغٛٞ ٚإٌّطمٟ( 3126فسٗ، فإاد )اٌّظبسٚح، سث١غ؛ اٌطال

ٚػاللزٙب ثبٌزسظ١ً ٌذٜ ؽٍجخ اٌظف اٌثبِٓ فٟ ِبدرٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 ٚاٌش٠بػ١بد. سعبٌخ ِبخغز١ش. خبِؼخ ِإرخ، ػّبدح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، األسدْ.

ّزؼذدح (، رظ١ُّ ث١ئخ رؼٍُ ئٌىزش١ٔٚخ رى١ف١خ ٚفمبً ٌٍزوبءاد ا3128ٌ٘ذا٠خ، سشب )

ٚأثش٘ب فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد ئٔزبج االخزجبساد اإلٌىزش١ٔٚخ ٌطالة و١ٍخ اٌزشث١خ، 

 .651 -544(، ص 49اٌدّؼ١خ اٌؼشث١خ ٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌزشث١خ، ع )
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