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 ؟ما ھو:  كاءالذّ •
 

المفھوم الّسائد في •
 نظرّیة غاردنر
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 خصائصھاوأھّم المتعّددة الّذكاءات أنواع 
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 الّتطبیق الّتربوّي لنظرّیة الّذكاءات المتعّددة 
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الّذكاءات المتعّددة: الّتعلیم والّتعلّم للجمیع  

 لكلّ نوع ذكاء أسالیبھ واستراتیجّیاتھ المالئمة 
 المتعّددةالّتطبیق الّتربوّي لنظرّیة الّذكاءات 

Emily Southey (Oct 23, 2015), 
Multiple Intelligence Theory: Is It real?  
https://goo.gl/images/jMm3CF 
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  -الختام  
 

 :ِمـن أھّم الخطوات نحو مناھج تفاعلّیة
 

 فھم المعّلمین: تثقیف المعّلمات والمعّلمین وتعلیمھم وتدریبھم *  
 األسالیب  أفضل لى إالّتوصل التعّلم من أجل لنظرّیات      

 واالستراتیجّیات الّتدریسّیة     
 

 الّذكاءالمالئمة لمختلف أنواع الّتعلیم أسالیب تبّني *  
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 الّدراسّي الجدید للّتعرف إلى للعام الّتحضیر تخصیص حّیز من مرحلة *    
 :من خاللالّتالمذة      
 

 استمارات تقویم - 
 وذویھمالّتالمذة مقابلة مع  - 
 مختلف أنواع الّذكاءاتأسالیب تعلیم ونشاطات تالئم : االستعداد  - 
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 رصد الموارد المالّیة الّضرورّیة لتجھیز المدارس بالبنى الّتحتّیة •
 )  تكنولوجیا(الّضروریة     
 
 

 .وضع الّسیاسات الّتي تضمن الّنقلة الّنوعّیة وتضمن تطبیقھا* 
  

 
 مفھوم المنھاج التفاعلي، فوائده، دورھم حّتى یحصد : تثقیف األھل * 

 .أوالدھم أفضل الّنتائج                   


