
  14إلى  1 من ه لمادة مدخل إلى تربٌة الموهوبٌنمراجع

 " من مجهودي الشخصً "

- :اختاري اإلجابة الصحٌحة 

  طوروا نظاما دقٌقا الختٌار األشخاص الموهوبٌن لتولً األعمال القٌادٌة فً اإلمبراطورٌة الصٌنٌة القدٌمة 

 ..الحضارة الرومانٌة   -ب..                                                             الحضارة الٌونانٌة  -أ

 ..الحضارة اإلسالمٌة -د                                                                         ..الصٌنٌون -ج

 

   ركز فً كتاب الجمهورٌة على أهمٌة الفروق فً القدرات العقلٌة 

 ..داروٌن  -ب..                                                                          مارالند  -ا

          .. أفالطون  -د..                                                                         جالتون  -ج

                                                                

   اهتموا بتدرٌب الشباب الموهوبٌن فً مجاالت متعددة كالقانون والسٌاسة العسكرٌة 

 ..الرومانٌة  الحضارة -ب.                                                             .الحضارة الٌونانٌة  -أ

 ..الحضارة اإلسالمٌة -د..                                                                         الصٌنٌون -ج

 

    فً عهد الدولة العثمانٌة ٌتم اختٌار الموهوبٌن سنوٌا من قبل لجنة 

 ..الحضارة الرومانٌة   -ب                  ..                                           الحضارة الٌونانٌة  -أ

 ..الحضارة اإلسالمٌة -د..                                                                         الصٌنٌون -ج

 

   منح جٌفرسون الموهوبٌن فرصا للتعلم المجانً فً الجامعات 

 ..القرن التاسع عشر    -ب..                                                               القرن الثامن عشر -أ

 ..القرن الحادي عشر  -د..                                                              القرن السابع عشر -ج

 

  أن الموهبة جزء من عملٌة االنتقاء الطبٌعً : من القائل 

 ..داروٌن  -ب..                                                                          مارالند  -ا

 ..   أفالطون   -د..                                                                         جالتون  -ج

 



  متى بدأت الدراسة العلمٌة للموهبة 

 ..فً أواخر القرن التاسع عشر    -ب..                                                             القرن الثامن عشر   -أ

 ..القرن الحادي عشر  -د..                                               ج فً بداٌة القرن التاسع عشر  

 

 ًفؤن هناك ثالث صفات أساسٌة التً ٌتصف بها األفراد الموهوبون وهً   حسب ما ٌقوله جوزٌف رٌنزول: 

 ..االلتزام بؤداء المهمات     -ب..                                                                      اإلبداع    -أ

 ..قدرات فوق المعدل -د                                                      ..جمٌع اإلجابات صحٌحة  -ج

 

 ...... عرف التفوق العقلً بؤنه من وصل فً أدائه إلى مستوى أعلى من مستوى العادٌٌن فً مجال من

 المجاالت التً تعبر عن المستوى العقلً والوظٌفً للفرد بشرط أن ٌكون ذلك المجال موضع تقدٌر الجماعة 

 ..لوٌس تٌرمان  -ب                                                          ..عبد السالم عبد الغفار -ا

 .. جوزٌف رٌنزولً -د..                                                                لٌس مما سبق  -ج

 

  هً القدرة على اكتشاف عالقات جدٌدة أو حلول أصٌلة تتسم بالجدة والمرونه 

 ..العبقرٌة  -ب                                                              ..       التفوق العقلً-ا

 .. صحٌح بقسلٌس مما  -د.                                                                          .اإلبداع   -ج

 

   ًهً أقصى امتداد للموهبة وأعظم مرتبة ٌمكن أن ٌبلغها األداء اإلنسان 

 ..العبقرٌة -ب..                                                                     التفوق العقلً -ا

 ..صحٌح ق سبلٌس مما  -د..                                                                          اإلبداع  -ج

 

   (إلى تربٌة خاصة  ٌحتاجونالموهوبون ) من االعتقادات واألفكار الخاطئة عن الموهوبٌن 

 خطا -بصح                                                                                    -ا

 

   (الموهوبون دائما أعلى مستوى من البشر العادٌٌن  )من االعتقادات واألفكار الخاطئة عن الموهوبٌن 

 خطا-ب                                                                                   صح -ا

 



  (دائما ٌفعلون كل شً بشكل جٌد األشخاص الموهوبون لٌس )ت واألفكار الخاطئة عن الموهوبٌنمن االعتقادا 

 خطا -بصح                                                                                   -ا

 

   قسم أستاذ التربٌة جورج بٌتس الموهوبٌن إلى: 

 ..أقسام  6 -ب..                                                                          أقسام 4 -ا

 ..  أقسام  8-د..                                                                   لٌس مما ذكر -ج

   من هو صاحب نموذج المتعلم المستقل(  Autonomous Learner Model ) الخاص بالموهوبٌن 

 ..لوٌس تٌرمان  -ب..                                                                   جورج بٌتس -1

 ..جوزٌف رٌنزولً -د..                                                                لٌس مما سبق  -ج

 

   الخصائص الوجدانٌة تتكون من نوعٌن  ومنها: 

 ..الذكاء فٌما بٌن األشخاص   -ب..                                                  الذكاء بٌن الشخص وذاته  -ا 

 ..صحٌح لٌس مما سبق  -د                                                      ..جمٌع مما سبق صحٌح  -ج

 

   على بناء العالقات والتفكٌر السرٌع وثقتهم العامة أن غلبة روح الدعابة على الموهوبٌن ٌمكن تفسٌرها

 .بؤنفسهم وقدرتهم على التكٌف االجتماعً 

 ..خطؤ -ب..                                                                                صح -ا

 

  للموهوبٌن من الخصائص اإلبداعٌة 

 أصحاب قرار -سرعة البدٌهة                                                                 ب-أ

 جمٌع اإلجابات صحٌحة -د سعة األفق                                                                   -ج

 

 للموهوب زٌادة فً الطول والوزن واتساع الكتفٌن  من الخصائص الجسمٌة 

 خطا-ب                                                                             صح-أ

 

   للموهوبٌنمن الخصائص الجسمٌة 

 تآزر حركً  -تمتع بصحة جٌدة                                                             ب-أ

 جمٌع اإلجابات صحٌحة -د                                                         وزن أكبر عند النمو-ج

 

  من الخصائص األكادٌمٌة للموهوبٌن المرونة التلقائٌة 

 خطؤ-ب                                                                            صح-أ

  ٌمٌة  للموهوبٌنمن الخصائص األكاد 

 البلوغ فً وقت مبكر-ب                                                         قدرة حركٌة عالٌة-أ



 جمٌع اإلجابات صحٌحة-د                                                         قراءة كتب الكبار-ج

 

  من االحتٌاجات الجسمٌة للموهوبٌن 

 الغذاء الصحً والسلٌم -اضة المناسبة للعمر                                        بممارسة الرٌ-أ

 جمٌع اإلجابات صحٌحة-داالسترخاء                                                                 -ج

  

 

  من االحتٌاجات االجتماعٌة للموهوبٌن 

 اكتساب المهارات االجتماعٌة والتواصل والتعاون الفرٌقً -أ

 تفهم الضوابط والمحددات البٌئٌة وتقبل النظم والمعاٌٌر-ب

 الحاجة إلى االندماج االجتماعً -ج

 جمٌع اإلجابات صحٌحة-د

 

  من االحتٌاجات العقلٌة المعرفٌة للموهوبٌن التوجٌه الختٌار األهداف التربوٌة والمهنٌة المناسب 

  خطا-ب                                                                      صح-أ

 

  من االحتٌاجات العقلٌة المعرفٌة للموهوبٌن الشعور باألمن والمزٌد من العناٌة والتشجٌع 

 خطؤ-بصح                                                                     -أ

 

   من االحتٌاجات النفسٌة للموهوبٌن 

 تقبل األخطاء وتبنً األهداف الواقعٌة -ب           بلورة مفهوم اٌجابً الذات                                -أ

  جمٌع اإلجابات صحٌحة-د                     التعبٌر عن افكارهم والتنفٌس عن مشاعرهم-ج

 

  ٌتم ضبط عملٌة الكشف على الموهوبٌن حسب ما تقتضٌه اهتمامات الطلبة 

  خطا-ب                                                                      صح-أ

 

  ٌتم تصنٌف عملٌات تحدٌد الموهوبٌن إلى 

  فئتٌن-بفئات                                                                    4-أ

 لٌس مما سبق صحٌح   -د                  فئات                                                 3-ج

 

  ٌتم اختبار بعض اختبارات الذكاء جماعٌاً بٌنما ٌتم إجراء بعضها اآلخر بشكل فردي 

  خطا-ب                                                                      صح-أ

 

  ًاالختبارات الفردٌة تتمٌز بؤنها غٌر مكلفة نسبٌا 

 خطؤ-بصح                                                                     -أ

 

  للذكاء االختباران شٌوعاً فً مجال الذكاء الفردي .......... ٌعد مقٌاس 

  وٌكسلر-بثورنداٌك                                                             -أ

 ج+ب-دستانفورد بٌنٌة                                                     -ج

 

 

  إن اختبار تورانس للتفكٌر اإلبداعً هً النوع المستخدم على نطاق واسع من بٌن اختبارات التفكٌر المتشعب 

 خطا-ب                                                                      صح-أ

 



  ٌتضمن اختبارات تورانس اختبارات شفوٌة و كتابٌة 

 خطا-ب                                                                      صح-أ

 

  ٌعرف بـ أختبار تحدٌد اهتمام الطالب فً المرحلة االبتدائٌة وما قبل المدرسة 

 اختبار براٌد-ب                   اختبار تورانس                                      -ا

 لٌس مما سبق صحٌح-اختبار ستانفورد بنٌة                                                 د-ج

 

  ٌتم استخدام اختبار التحصٌل لتقٌٌم جودة ما تعلمه الطالب فً محتوى معٌن أو فً مادة ما. 

 خطا-ب                                                                      صح-أ

 

  من الطرق واألسالٌب الغٌر موضوعٌة للكشف عن الموهوبٌن 

 ترشٌح الذات -ترشٌحات أولٌاء األمور                                                ب-أ

 جمٌع اإلجابات صحٌحة-د                                ترشٌح المعلم                          -ج

 

  من محددات الموهبة والتفوق 

 عوامل ومحددات بٌئٌة -عوامل ومحددات فردٌة                                                ب-أ

  صحٌحةجمٌع اإلجابات -د                                      عوامل ومحددات فردٌة وبٌئٌة-ج

 

  من مواصفات برامج الموهوبٌن 

 المتعة -التحدي                               ب-أ

 جمٌع اإلجابات صحٌحة -داالختٌار                             -ج

 

  مفاهٌم ....... برامج الموهوبٌن ٌجب أن تتضمن 

 أربعة -ب                                          خمس-أ

 ستة -ثالث                                          د-ج

 

  من طرق وأسالٌب الموهوبٌن 

 اإلسراع  -اإلثراء                                     ب-أ

 جمٌع اإلجابات صحٌحة  -التجمٌع                                   د-ج

 

  أشهر أمثلة اإلثراء هو نموذج اإلثراء المدرسً واسعة النطاق 

 خطؤ-ب                                         صح-أ

 

  هو اختصار سنوات الدراسة لألطفال الموهوبٌن فً مجال األكادٌمً بحٌث ٌتمكن الطفل الموهوب من إنهاء

 ستغرقها الطفل العادي بنحو عام أو عامٌن المرحلة التعلٌمٌة فً فترة زمنٌة أقل من الفترة التً ٌ

 اإلسراع-التجمٌع                                    ب-ا

 اإلثراء -الدراسة العمٌقة                          د-ج

 

 

 

 

  من أشكال اإلسراع وصوره 

  طً السنة الدراسٌة بشكل كاملتخ -ب     االلتحاق المبكر برٌاض األطفال -أ

 جمٌع اإلجابات صحٌحة -د    التخطً الجزئً للصف الدراسً -ج



 

  هو نظام ٌسمح بتجمٌع الطالب الموهوبٌن فً مجموعات متجانسة وذلك لتحقٌق أكبر قدر ممكن من التقدم

 األكادٌمً

 اإلسراع-ب                                    التجمٌع-ا

 اإلثراء -الدراسة العمٌقة                          د-ج

 

  من استراتجٌات تعلٌم الموهوبٌن 

 العصف الذهنً -تدرٌس األقران                          ب-أ

   جمٌع اإلجابات صحٌحة -التعلم التعاونً                         د-ج

 

  من المخاطر التً تهدد الموهوبٌن 

 االنتحار-األقران                         بضغوط -أ

 جمٌع اإلجابات صحٌحة -الحساسٌة المفرطة                   د-ج

 

  هً إحدى االستراتٌجٌات التعلٌمٌة ذات المنهجٌة العلمٌة وتشٌر إلى قٌام تلمٌذ بتدرٌس آخر تحت إشراف معلم 

 ذهنً العصف ال-ب                          تدرٌس األقران-أ

 التعلم الذاتً  -التعلم التعاونً                         د-ج

 

 

 

  ًإثارة أفكار جدٌدة ومبتكرة عن طرٌق خلق جو حر ومنطلق حٌث ٌباح التفكٌر فً كل ش 

  العصف الذهنً-ب                          تدرٌس األقران-أ

 لذاتًالتعلم ا-التعلم التعاونً                         د-ج

 

  احد أسالٌب التعلم الفردي الذي ٌتٌح للطالب الموهوب التقدم فً دراسته وفقا لقدراته الفردٌة وسرعته الذاتٌة

 .ونمط تعلمه 

 العصف الذهنً -تدرٌس األقران                          ب-أ

 التعلم الذاتً-التعلم التعاونً                         د-ج

 

 

 

 

 

 

 

 


