
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌة الربانٌةالهد - بنا اٌاهاه  التً و  الذاتٌة  النعم  

، ووهبه  والقلب لقد خلق هللا اإلنسان فً أحسن تقوٌم ، ومٌزه على سائر المخلوقات بالعقلا

فهوماً وحواساً ، وأعطاه قدرات ما لو سخرها لعمر بها الكون الذي هو مواهب متعددة ، ومنحه 

هذا العقل ، وتلك المواهب والقدرات، والفهوم والحواس متفاوتة ، غاٌة من غاٌات خلق اإلنسان  

بٌن البشر ولذلك ٌكمل البشر بعضهم بعضاً لٌعمر الكون ، وٌتكامل الجهد ، وتسعد البشرٌة 

تفعٌل هذه القدرات والمواهب واالستفادة منها ، كل بما منحه هللا سبحانه  علٌناجمعاء ، ومن هنا 

  .وتعالى ، لٌصل إلى الغاٌة المرادة من خلق الفرد ذاته ، أو من خلق اإلنسان بجنسه



 

 

 

أفضل وجه مدى صحة هذه الجملة بالنسبة لكبفً الجدول فً المكان الذي ٌصف  ماقرأ كل جملة وعل -1  

 3 - بشكل كبٌرنقطتان ،  -متوسط  بشكلنقطة واحدة  -صغٌر  بشكللخص مجموع النقاط التً تم الحصول علٌها فً كل من الذكاءات:  -2

.نقاط  

     اكتبها هنا ...على أكبر عدد من النقاط افحص الذكاءات التً تم الحصول بها -3

 

قدراتنا 
نقاط  \الممٌزة

 القوة لدٌنا

بشكل  بشكل كبٌر 
 متوسط

بشكل 
 ضعٌف

مجموع 
 النقاط

 قدرة لغوٌة

     احب قراءة القصص

 بشكل واضح كتابٌااعبر 

 احب حل كلمات متقاطعة

قدرة حسابٌة 
 منطقٌة

     احب الحساب والعلوم

 حسابٌة ومنطقٌة مسائل احب حل 

  بالترتٌب وحسب مراحلاحب تخطٌط كل شًء 

رٌاضٌة قدرة 
 حركٌة

     انا احب الرٌاضة

 انا احب العاب الساحة )العاب مرسومة على االرض(

 انا افضل االنشغال بفعالٌات رٌاضٌة

 قدرة موسٌقٌة

     كر اغانً كثٌرةانا اتذ

 انا احب ان ادندن نغمات مختلفة

 انجح فً استرجاع ودندنة نغمات جدٌدة اسمعها الول مرة

 قدرة اجتماعٌة

     لدي العدٌد من االصدقاء  فً الصف والحارة

 ة\بانً اجتماعً ة\انا معروف

 انا افضل ان اتمتع باوقات فراغً مع االصدقاء

 ذاتٌةقدرة 

     اعرف جٌدا قدراتً

 استطٌع ان اعبر عما اشعر به

 باوقات فراغً لوحدي افضل االستمتاع

 قدرة مكانٌة

     تركٌب البازلاحب 

  على دراٌة باألماكن الجدٌدةانا 

 احب العاب المتاهة

__________________ 

 (نقاط قوتنا - مواهبنا - الممٌزة قدراتنا الذاتٌة \ذكاءاتنا)

 الممٌزة الذاتٌة قدراتكهٌا لنبحث على 


