
ىنشرةىتعروفوةىببرنامجىرصاوةىالموهوبون

 تعرقف اؾطاؾب املوفوب

فم اؾذقن قوجد ؾدقفم ادتعدادات وؼدرات ػوق اؾعادقة أو أداء ؿتؿقز عن بؼقة أؼراـفم يف جمال أو أؽثر ؿن اجملاالت 

 اؾيت قؼدرفا اجملتؿع ، وحيتاجون إىل رعاقة تعؾقؿقة خاصة ال تتوػر يف ؿـفج اؾدرادة اؾعادقة 

ىكشفىصنىالطالبىالموهوبونال
 توضقح اؾطرقؼة  املرحؾة اخلطوة

 أواًل
ؿرحؾة 

 اؾتعرف

 اؾتزؽقات -1

 اؾتحصقل اؾدرادي -2

 األداء املتؿقز -3

 ؿؼقاس اؾسؿات اؾسؾوؽقة -4

اؾسادس اؾرابع وؼقاس ؾطالب اؾصف اؾثاؾث واختبار 

 اؾعؼؾقة (واؾثاؾث ؿتودط ػؼط)ؿؼقاس اؾؼدرات 

 

 ثاـقًا
ؿرحؾة 

 االختقار

 

واؾسادس واؾرابع ار ؼقاس ؾطالب اؾصف اؾثاؾث اختب

 واؾثاؾث ؿتودط ػؼط)ؿؼقاس اؾؼدرات اؾعؼؾقة (

ىأسالوبىرصاوةىالموهوب

 اؾتسرقع 1

اؾسؿاح ؾؾطاؾب املوفوب باؾتحرك يف اؾسؾم 

ض اؾـظر غؾعؼؾي باؾتعؾقؿي حسب درعة منوه ا

 عن عؿره اؾزؿين 

تثـائي ختطي اؾصػوف االد، االؾتحاق املبؽر باملدردة 

 تسرقع اؾؼبول املزدوج .، االؾتحاق املبؽر باجلاؿعة ،

2 
 اؾتجؿقع

جتؿــــــقع اؾـــــــطالب املـوفــــــوبقــــن يف 

 جمـــــؿوعات وتؼــدقم براؿـــج خاصة هلم .
  ،  اخلاصة باملوفوبني ػصول ، رس اخلاصة باملوفوبنيااملد

3 

 اإلثراء

ـوب إىل خـربات تعــــــــرقض اؾطــاؾب املوفـ

إضــــاػقة غــــري تؾك املؼـــــــدؿة ؾؾــطاؾب 

 اؾدرادياؾعـــادي ، ؿع احتػاظه باملســــتوى 

 اؾذي فو ػقه .

اؾـدوات ،  اؾدرادات اؾػردقة ،  املشارقع ،  اؾـوادي 

اؾتدرقب عؾى ، املسابؼات   ػصول ؿوفبة، ،واحملاضرات

 تـؿقة اؾتػؽري،  تاؾرحالت واؾزقارا ، اؾبحوث،  املفارات

ىصفاتىالطالبىالموهوب
 خٕاص إبداعية

يفكررسٌٔ ظهعررٌٕ ءظرردرو لررر زٌٔ عهرر   -1

انتظرررررٕز ننرررررد  يرررررٍ اج تًررررررج  ٔانُترررررر ح  

ٔاألءكرز انتي نٓر عاللة برنًٕػٕع انًطسٔذ 

 نهُمرغ.

يفكسٌٔ يسٌَٕ لر زٌٔ عه  ؽرسذ بردا م  -2

ٔاختيررررزا  ٔالتسا رررر  عُرررد ايرررتسا ٓى ءررري 

  هٕل انًشر م.

تدررد نرردآى انمرردزد ٔاجبررداع ٔانررسبؾ برريٍ  -3

انًنهٕير  ٔاألييرو ٔاألءكررز ٔاندمرر ك انتري 

 تبدٔ ٔ أٌ نيط نٓر عاللة ببنؼٓر.

يفكررسٌٔ يدتٓرردٌٔ ٔخررر ٌٔ ءرري انبدرر   -4

  ءكرز ٔاندهٕل.ٔاأل عٍ اندداد يٍ انخطٕا 

نردآى انسببرة ٔعردو انترس   ءري يٕاخٓرة   -5

انًٕالف انظنبة ٔانًنمدد ٔابدٌٔ َدر رً ءري 

 إادر  اندهٕل نهًٕالف انظنبة.
ى

 خٕاص تنهيًية
اتظررفٌٕ بمررٕد انًال كررة نكررم يررر ْررٕ يٓررى ٔ رررن  ز اررة   -1

 انتفرطيم انًًٓة.

يررُٓى برنبرررً يررر امررس ٌٔ انكتررت ٔانًدررال  انًنرردد ن  بررس   -2

 ظُرً.

 اعتًنٌٕ  ثيساً برنُشرؽر  انفكساة.  -3

نٓررررى انمرررردزد عهرررر  انتفكيررررس انتدساررررد  ٔابتكرررررز ٔبُرررررو   -4

 انًفرْيى.

 نٓى َكسد ثرلبة نناللر  األثس ٔانًؤثس.  -5

 يدبٌٕ نهُكرو ٔانتستيت ءي  يرتٓى اننرية.  -6

 لد اعتر ٌٔ يٍ انخسٔج عه  األَكًة ٔانمٕاعد.  -7

ظلهة نرسع اندظٕل عهر  انًنهٕيرر   ًرر عُدْى  ت األ -8

 ْي نميًتٓر اجظتنًرنية.

عررر د يررر اكَٕررٌٕ َرلررداٍ يميًرريٍ ٔظررسانيٍ ءرري يال كررة  -9

 انُرلغ ٔانتؼرزب ءي اآلزاو ٔاألءكرز.

عُرررردْى انمرررردزد عهرررر  امنًرررررو بكثيررررس يررررٍ انًٕاػرررري   -11

 ٔاظتسخرعٓر بعسعة ٔظٕٓنة.
ى

 خٕاص ظهٕ ية
 

 ٔانتدميك.ييرو انرسابة ٔعُدْى ييم ٔءؼٕل نهبد  ندآى انسببة نفدض األ  -1

 تظسءرتٓى يُكًة ذا  ْدف ٔءنرنية ٔخرطة عُدير تٕاخٓٓى بنغ انًشر م.   -2

ندآى اندرءص انداخهي نهتنهى ٔانبدر  ٔبرنبررً يرر اكَٕرٌٕ يثرربساٍ ٔيظرساٍ عهر    -3

 أ او ٔاخبرتٓى بأَفعٓى. 

 بطسامة خدادد. اعتًتنٌٕ بتنهى  م خداد ٔعًم األييرو   -4

 ندآى انمدزد عه  اجَتبرِ ٔانتس يص أؽٕل يٍ ألسآَى.  -5

 أ ثس اظتمالنية ٔألم اظتدربة نهؼرؾ يٍ شيال ٓى. -6

 ندآى انمدزد عه  انتكيف يٍ عديّ ي  اآلخساٍ  عت ير تمتؼيّ اندرخة.   -7

 ذٔٔ أخالق عرنية ٔترٔق نهدًرل ٔام عرض بّ.   -8
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