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المتفوقون والموهوبون



المتفوقون والموهوبون

أداءعلىبالقدرةيتصفونالذيناألطفالهم

والفنيةاإلبداعيةالقدراتمجالفىمتميز

وهم,محددة،دارسيهمجاالتفىأووالقيادية

دوتبعاديةغيروإمكانياتقدراتيملكونالذين

منمتحديدهيتموالذيوالمتميزالعاليأدائهمفي

.ومتمرسينمؤهلينمتخصصينخبراءخالل



محددات التفوق والموهبة

.مستوى الذكاء: أوال

.التفكير االبتكارى: ثانيا

مستوى التحصيل: ثالثا



خصائص الموهوبين والمتفوقين
:الخصائص العقلية: أوال

.معدل نموه العقلي عن معدل النمو للطفل العادي رتفاع ا1.

.المواقفقدرته على إدراك العالقات المتعددة الموجودة بين عناصر 2.

.فما فوق120من الذكاء مستوى يتراوح 3.

.كمية كبيرة من المعلومات العاّمة والواسعة مقارنةً بزمالئه يمتلك 4.

.بسرعة وبدون حاجة إلى اإلعادة والتكرار يتعلّم 5.

.لديه قدرة عالية على التركيز واالنتباه لوقت طويل 6.

.لنتيجة ما يقفز فوق الخطوات المنطقية في التعلّم والوصول إلى اعادةً 7.

.اج لديه النقد البنّاء الذي يقوم على أساس من االستقراء واالستنت8.



الخصائص الجسمية:ثانيا 

.طولهلوزناً وأطول بدرجة قليلة ، ووزنه أكبر بالنسبة أثقل 1.

.جسماً وصحةً ويتغذى جيداً أقوى 2.

.خالياً نسبياً من االضطرابات العصبية 3.

.يتم تكوين عظامه في وقت مبكر بعض الشيء 4.

.في نضجه بالنسبة لسنه مبكراً 5.

رورة أّن هذا التفوق في الخصائص الجسمية ليس بالضإال 

أن ينطبق على كل طفل موهوب، 



الخصائص االجتماعية:ثالثا 

.القوية مع الحاجة إلى تحقيق الذات لدافعية ا1.

.اإلدراك العالي للعالقات االجتماعية 2.

.القدرة على القيادة 3.

.القدرة على حل المشكالت االجتماعية والبيئية 4.



الخصائص االجتماعية:ثالثا 

.الكبير بالقيم المثالية كالعدالة والحق االهتمام 5.

.يشفق على اآلخرين ويتعاطف معهم 6.

.قلواثق بنفسه ومست، الجماعةويقود نشاطات ينظم 7.

ً عالقات جيدة مع األطفال األكبر يبني 8. .سنّا



الخصائص الوجدانية:رابعا  

.النفسيةبمستوى من التكيف والصحة يتمتع 1.

.ةالجديدبسرعة مع التغيرات المختلفة والمواقف يتوافق 2.

ياناً من بعض أشكال سوء التكيف والجنوح واإلحباط أحيعاني 3.

بدرجة عالية من االتزان االنفعالي يتحلى 4.

.سريع الرضا إذا غضب وال يميل إلى التحامل والتعصب 5.

.الغضب وعنيد وال يتخلى عن رأيه بسهولة سريع 6.

قوية وال يحبط بسرعة ولديه المقدرة على الصبر إرادته 7.

.والتسامح 



حاجات الطالب الموهوبين

بحاجة إلى مهارات التفكير واالستدالل، واستخدام أساليب1.

.البحث والتقصى

.مبحاجة إلى التفاعل مع األخرين ، واالحساس بتقبل أدواره2.



وسائل الكشف عن الطالب الموهوبين

.اختبارات الذكاء1.

.مقاييس التقدير السلوكية2.

.ترشيح المعلمين3.

.ترشيح الوالدين4.

.التقارير الذاتية5.

.اختبارات االبداع6.

.ترشيح األقران7.

حكم الخبراء8.



استراتيجيات وبرامج التعامل مع الطالب
الموهوبين

:استراتيجية حل المشكالت-

:العصف الذهنى-

:القضايا الجدلية-

االستقصاء-

:أهم البرامج-

:اإلثراء-1

:غرفة مصادر التعلم-2

:الصف الخاص-3



استراتيجيات وبرامج التعامل مع الطالب
الموهوبين

:أهم البرامج-

:البرامج المدرسية اإلضافية-4

:الندوات-5

:المدرسة الخاصة بالمتفوقين والموهوبين-6

:التدريس الفردى-7

:التسريع-8



ناستخدام الحاسب اآللى مع الطالب الموهوبي

.يسمح للمتعلم بالتعلم وفق سرعته1)

.لبحثيةتوفر الشبكة العنكبوتية للمعلومات العديد من المواقع ا2)

.توفر الفرصة لتعلم مهارات حل المشكالت3)

ال يوفر برمجيات خاصة للموهوبين مثل مشروع تكنو وأبط4)

.التكنولوجيا

تسمح للطالب بتحديد المشكالت واألهداف واألدوار وطرق 5)

التميز


