كيف تذاكر علم النفس
للصف الثالث الثانوي العام (أديب)؟
عزيــزي طالــب الصــف الثالــث الثانــوي مــن املهــم أن تتعلــم كيــف تســتفيد مــن بنــك املعرفــة املــري  EKBبدايــة مــن
تعــرف مخرجــات التعلــم التــي تســعى إىل تحقيقهــا ،واختيــار مصــادر التعلــم املتاحــة ،وكيفيــة التعامــل معهــا ،وانتهــا ًء مبرحلــة
تقييــم نفســك ،الســطور التاليــة تســاعدك يف ذلــك .
ادخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.egمــن خــال كل
مــن :اســم املســتخدم وكلمــة الــر  ،وهــو ماســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال تســجيل حســابك الشــخيص
باملوقــع.
مــن خــال الدليــل الــدرايس باملوقــع عــى الرابــط التــايل  https:/ lms.ekb.eg/courses/mineتخــر املرحلــة ثــم الصــف
ثــم تخــر (علــم النفــس و االجتــاع الصــف الثالــث الثانــوي – أديب ) ثــم املتابعــة عــى الرابــط التــايل :
https:// lms.ekb.eg/courses/34c172a5-c567-4e89-b590-0fbd1d612f2a

× ×حــدد البــاب الــذي تريــد تعلمــه مــن مقــرر علــم النفــس و االجتــاع الصــف الثالــث الثانــوي أديب وليكــن (الفصــل
األول  :الــذكاء و التعلــم ).
× ×حدد املوضوع الذي تستهدف تعلمه وليكن ( الذكاء ).
× ×تعــرف نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع وســوف تجــد أن نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع األول (الــذكاء ) مايــي  :أن
تكــون قــاد ًرا عــى أن :
¯ ¯ يوضح تطور مفهوم الذكاء .
¯ ¯يعلل رفض (جاردنر) فكرة أحادية الذكاء .
¯ ¯يفرس مفهوم الذكاء.
¯ ¯يفرس مفهوم كل من الذكاء
¯ ¯( اللغوي -املنطقي الريايض  -البرصي املكاين - .الجسمي -الحريك – املوسيقي – االجتامعي – الشخيص ).
¯ ¯يستنتج خصائص كل من ذوي الذكاء
¯ ¯( اللغوي  -املنطقي الريايض  -البرصي املكاين  -الجسمي – الحريك – املوسيقي – االجتامعي – الشخيص ).
¯ ¯يعطي تطبيقات تربوية لكل من الذكاء
¯ ¯ ( اللغوي  -املنطقي الريايض  -البرصي املكاين  -الجسمي – الحريك – املوسيقي – االجتامعي – الشخيص ) .
¯ ¯يعطي مقرتحات لتنمية كل من الذكاء
¯ ¯ ( اللغوي -املنطقي الريايض  -البرصي املكاين  -الجسمي -ا لحريك – املوسيقي – االجتامعي – الشخيص ) .
¯ ¯يستنتج العالقة االرتباطية بني الذكاءات املتعددة .
× ×تخــر املوضــوع الفرعــي الــذي تريــد تعلمــه يف هــذه الجلســة مــن خــال الكلــات املفتاحيــة أو املفاهيــم املرتبطــة وهــي
عــى النحــو التــايل :
¯ ¯مفهــوم الــذكاء األوحــد  ،الــذكاءات املتعــددة  ،أنــواع الــذكاءات  ،مفهــوم كل ذكاء  ،خصائــص و كيفيــة تنميــة كل
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نــوع مــن أنــواع الــذكاءات .
× ×حدد الوضوع الفرعي الذي تريد تعلمه وليكن (الذكاء األوحد – نظرية الذكاءات ).
× ×اســأل نفســك  :مــا الــذي أتوقــع تعلمــه مــن مفهــوم الــذكاء األوحــد ؟مــاذا أعــرف عــن نظريــة الــذكاءات ؟ وماخصائــص
كل ذكاء ؟ وكيــف ميكــن تنميــة كل نــوع مــن انــواع الــذكاءات ؟
× ×حــدد مخرجــات التعلــم املرتبطــة باملوضــوع الفرعــي ،فــإذا تخــرت موضــوع (مفهــوم الــذكاء األوحــد و نظريــة الــذكاءات)
ســتجد أن مخرجــي التعلــم هــا:
¯ ¯يوضح تطور مفهوم الذكاء .
¯ ¯يعلل رفض (جاردنر) فكرة أحادية الذكاء .
× ×لتحقيــق نتائــج التعلــم تلــك اقــرأ الجــزء املرتبــط باملوضــوع مــن الكتــاب املــدريس املوجــود يف صــورة ملــف  PDFقـراءة
رسيعــة عــى الرابــط التــايل :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4549da1b-a8f2-48ba-9567-42a1e5b7bfe4/ar

¯ ¯طبيعة الذكاء  :ت ُعد طبيعة الذكاء موضع تأمل ومناقشة من قبل املتخصصني يف علم النفس والوراثة والبيئة .
¯ ¯ومن ثم ال يوجد اتفاق تام حول طبيعة الذكاء حتى اآلن .ملاذا ؟
¯ ¯ألن التنوع يف فهم طبيعة الذكاء سيؤدي بطبيعة الحال إىل التنوع يف كيفية دراسته وقياسه .
محسوسا ميكن أن يقاس مبارشة .
¯ ¯قد يرجع االختالف يف فهم طبيعة الذكاء إىل أنه ليس شيئًا ماديًّا
ً
¯ ¯تطور مفهوم الذكاء
أهم املصادر عىل بنك املعرفة املرصي

املوضوع

نهضة مرص
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4d671da4-ccbe-428597d5-869a6425c454/ar

يوضح تطور مفهوم الذكاء .
يعلل رفض (جاردنر) فكرة أحادية الذكاء .

× ×بعد أن اطلعت عىل الكتاب املدريس واملحتوى اإلضايف دون ماتعلمته عن هذا املوضوع قد تكون :
× ×رفــض «جاردنــر» فكــرة أحاديــة الــذكاء ومفهــوم نســبة الــذكاء الــذي يعتمــد عليهــا مصنفــي األفـراد إىل أذكيــاء وغريأذكيــاء
لألســباب التاليــة :
× ×ألنه يرى أن اإلنسان ميتلك أنواع من القدرات سامها (الذكاءات املتعددة).
× ×كــا يــرى أن كل فــرد ميتلــك هــذه الــذكاءات ولكــن بدرجــات غــر متســاوية؛ مــا يجعــل فــرد ممي ـ ًزا يف ذكا ٍء مــا أكــر
مــن غــره .
خاصا للفرد .
× ×ومن ثم فالذكاء ليس نو ًعا واح ًدا وإمنا ذكاءات متعددة تتفاعل م ًعا لتنتج أدا ًء ممي ًزا ًّ
× ×ولذا عرف « جاردنر» الذكاء بأنه القدرة عىل حل املشكالت يف سياقات مختلفة
× ×لتقييم تعلمك يف هذا املوضوع ادخل عىل الرابط التايل :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/54fbbc5e-1462-4f99-bc3f-df53ba3bd8b3/ar

× × حيــث يوجــد مجموعــة مــن األســئلة مرتبطــة باملوضــوع تخــر االجابــة التــي تراهــا صحيحــة أو دون اإلجابــة املناســبة
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ثــم اضغــط ارســال اإلجابــة وســوف يصلــك الــرد باإلجابــة الصحيحــة يف كل حالــة وبهــذا ميكنــك تقييــم تعلمــك يف هــذا
املوضــوع.
× ×انتقل ملوضوعات أخرى يف املقرر؛ حتى تنتهي من دراسة املقرر كامالً.
× ×دون مالحظاتك عن مدي تعلمك يف ضوء نواتج التعلم املحددة؛ لتستفيد منها عنام تعود للمراجعة
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