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Abstract:- 
Rich international network of information to many educational sites, and 

computer software used for the development of ordinary intelligence of 

children and special groups and strengthening their different has emerged 

the need to provide scientific analysis of the content of these educational 

sites with the aim of the selection of software and web sites that adopt the 

scientific method and designed according to specific scientific theory, and 

aims to promote academic skills prior to children with learning difficulties 

in kindergarten  

The problem of the study:  

Interested in the current study to identify the role of educational Web sites 

in the development of academic skills prior to kindergarten children with 

learning disabilities using the theory of multiple intelligences, as the 

researcher design a website for teachers of special education designed to 

help in the selection and use of Internet sites of high-quality educational 

and technical skills development by the academy for children with learning 

difficulties in kindergarten in the light of the theory of Multiple 

Intelligences  

Has evolved through its association with the study of the theory of the most 

important theories of intelligence, which rejected the idea of a single theory 

of multiple intelligences Gardner,W. defines intelligence and as a set of 

skills that will enable one to solve various problems of life, proceeding 

from the basic idea in this world, it is thought that intelligence to the 

Gardner, a product of heredity and environment and culture which enables 

everyone to develop their abilities to a large extent by identifying the 

strengths and the promotion and acceptance of individual differences 

among individuals and enhancing the strengths of the category of children 

with learning difficulties.  

Importance of the study:  

Study adopts the theoretical premises of the theory of multiple intelligences 

Gardner, from a basic idea that human intelligence Mwadaha covers a 

range of competencies that go beyond those that are measured by 

laboratory testing, mental, and here the researcher adopts in accordance 

with the direction in which this theory asserts that all the qualifications and 

abilities displayed by individuals in their lives is a form of intelligence 

which is not limited only to the language skills or mathematics and logic of 

those subjects which have long Mcdetha intelligence tests, mental, and on 

this basis is in the current study exceeded the traditional concept of 

intelligence, which was adopted by the IQ and attention to the mental 
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capacities of different human beings procedurally concept of intelligence  

 The current study aimed to identify the effectiveness of online educational 

sites in the development of academic skills prior to kindergarten children 

with learning disabilities, and guidance workers in the field of special 

education for the selection and use of educational websites and computer 

software in a scientific officer for the development of different abilities of 

people with disabilities in general and those with learning difficulties in 

particular, and can also be the authors of the special education programs 

from the use of computer software, Web sites and employed for the 

development of aspects of intelligence and its various aspects and to 

develop programs to discover the capabilities of individuals belonging to 

groups and develop their own, teachers can also encourage the growth of 

students from special groups to provide many enriching opportunities in 

each area areas of intelligence and promoting the strengths of these groups 

to compensate for the loss or lack of capacity of a sense of the senses and 

the development of other capabilities related to other senses.  

The current study adopted the content analysis approach, which was used 

to analyze the content of computer programs and Web sites can contribute 

to the development of academic skills prior to kindergarten children with 

learning disabilities  

The current study found a range of important results on the effectiveness of 

educational Web sites in the development of multiple intelligences and 

promote learning for children with learning difficulties in kindergarten, and 

because the computer enables us to help address the development of all 

types of intelligences in children with learning disabilities through the 

mechanisms and programs and multi-potential, as concluded by the study 

to the design of a map or a program to develop academic skills before and 

in accordance with the strategies, tools and activities associated with the 

theory of Multiple Intelligences 
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 ملخص
تزخر الشبكة الدولٌة للمعلومات بالعدٌد من المواقع التعلٌمٌة وبرمجٌات الكومبٌوتر التً تستخدم 
لتنمٌة ذكاء األطفال العادٌٌن والفئات الخاصة وتعزٌز قدراتهم المختلفة وقد ظهرت الحاجة إلى 
تقدٌم تحلٌل علمً لمضمون هذه المواقع التعلٌمٌة وذلك بهدف انتقاء البرمجٌات والمواقع التى 

وتهدف إلى تعزٌز المهارات قبل , تتبنى المنهج العلمً وتصمم وفقا لنظرٌة علمٌة محددة 
 األكادٌمٌة لألطفال ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة رٌاض األطفال                             

:- مشكلة الدراسة   
تهتم الدراسة الراهنة بالتعرف على دور مواقع االنترنت التعلٌمٌة فى تنمٌة المهارات قبل 

كما قامت ,  باستخدام نظرٌة الذكاءات المتعددة ذوى صعوبات التعلماألكادٌمٌة ألطفال الروضة 
الباحثة بتصمٌم موقع على االنترنت لمعلمى التربٌة الخاصة ٌهدف إلى مساعدتهم فى انتقاء و 

استخدام مواقع االنترنت ذات المستوى الجٌد تربوٌا وتقنٌا لتنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة لألطفال 
 ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة رٌاض األطفال  فى ضوء نظرٌة الذكاءات المتعددة              

ولقد تبلورت الدراسة من خالل ارتباطها بنظرٌة من أهم النظرٌات التى رفضت فكرة الذكاء 
 والتً تعرف الذكاء على انه مجموعة من  الذكاءات المتعددة لجاردنراألحادي وهى نظرٌة

وذلك انطالقا من فكرة أساسٌة , المهارات التى تمكن الفرد من حل المشكالت الحٌاتٌة المختلفة 
فى فكر هذا العالم وهى أن الذكاء لدى جاردنر نتاج للوراثة والبٌئة والثقافة وهو ما ٌمكن الجمٌع 

من تنمٌة قدراتهم إلى حد بعٌد من خالل التعرف على نقاط القوة وتعزٌزها وقبول االختالفات 
.                      الفردٌة بٌن األفراد وتعزٌز نقاط القوة لدى فئة األطفال ذوى صعوبات التعلم   

:-التوجه النظرى للدراسة   
تتبنى الدراسة المنطلقات النظرٌة لنظرٌة الذكاءات المتعددة لجاردنر وذلك انطالقا من فكرة 

أساسٌة مؤاداها أن ذكاء اإلنسان ٌغطى مجموعة من الكفاءات التً تتجاوز تلك التً تقوم 
والباحثة هنا تتبنى وفقا لهذه النظرٌة االتجاه الذي ٌؤكد على أن , اختبارات المعامل العقلً بقٌاسها 

كل الكفاءات والقدرات التى ٌظهرها األفراد فى حٌاتهم تعتبر شكال من أشكال الذكاء الذي ال 
تلك الموضوعات التى طالما مجدتها ,  ٌقتصر فقط على المهارات اللغوٌة أو الرٌاضٌات والمنطق

وعلى هذا األساس ٌتم فى الدراسة الراهنة تجاوز المفهوم التقلٌدي للذكاء , اختبارات الذكاء العقلً 
 الذي اعتمد علٌه معامل الذكاء العقلً واالهتمام بالقدرات المختلفة للبشر كمفهوم إجرائى للذكاء 

 الراهنة تتمثل فى أنها تمكن واضعً برامج تعلٌم الفئات الخاصة من ألهمية الدراسةوبالنسبة 
استخدام برمجٌات الكومبٌوتر ومواقع االنترنت وتوظٌفها لتنمٌة نواحً الذكاء وجوانبه المختلفة 

كما ٌمكن المعلمٌن من ,  برامج الكتشاف قدرات األفراد المنتمٌن للفئات الخاصة وتنمٌتها عووض
تشجٌع نمو الطالب من الفئات الخاصة من توفٌر فرص إثرائٌة عدٌدة فى كل منطقة من مناطق 

 وتعزٌز نقاط القوة لدى هذه الفئات لتعوٌضها عن فقد أو نقص قدرات حاسة من الحواس ءالذكا
.                                                وتنمٌة القدرات األخرى المرتبطة بغٌرها من الحواس  

إلى التعرف على مدى فاعلٌة مواقع اإلنترنت التعلٌمٌة فى تنمٌة هدفت الدراسة الراهنة وقد 
وإرشاد العاملٌن فى مجال , المهارات قبل األكادٌمٌة لدى أطفال الروضة ذوى صعوبات التعلم 

التربٌة الخاصة النتقاء واستخدام مواقع االنترنت التعلٌمٌة وبرمجٌات الكومبٌوتر بشكل علمً 
  بوجه خاص  ذوى صعوبات التعلمموظف لتنمٌة القدرات المختلفة لذوى اإلعاقات عموما و
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حٌث تم استخدامه لتحلٌل مضمون برامج  ,  منهج تحليل المضمونتبنت الدراسة الراهنةوقد 

الكومبٌوتر ومواقع االنترنت التى ٌمكنها أن تساهم فى تنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة لدى أطفال 
 الروضة ذوى صعوبات التعلم                                                                 
                                                                            

المتعلقة بفاعلٌة مواقع االنترنت النتائج الهامة وقد توصلت الدراسة الراهنة إلى مجموعة من 
التعلٌمٌة فى تنمٌة الذكاءات المتعددة وتعزٌز التعلم لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة 

وذلك ألن برمجٌات الكومبٌوتر واإلنترنت تمكننا من  مخاطبة وتنمٌة كل أنواع , رٌاض األطفال 
الذكاءات لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم من خالل آلٌات االنترنت وبرامجه وإمكاناته المتعددة 

كما توصلت الدراسة إلى تصمٌم خرٌطة  لتنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة  باستخدام مواقع , 
اإلنترنت التعلٌمٌة التى تستخدم االستراتٌجٌات والوسائل واألنشطة التربوٌة المرتبطة بنظرٌة 

 الذكاءات المتعددة                                                                      
                                                                                          

 

  

 وهللا ولى التوفيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 مقدمة
 الذي القدٌم التقلٌديتعتمد أسالٌب التدرٌس للتبلمٌذ العادٌٌن وذوى صعوبات التعلم على النظام 

 الرٌاضً ٌقٌسه المعامل العقلى الذي ٌقٌس الجانب اللفظى الذيٌعتمد على الذكاء األحادى 
المنطقى وٌهمل القدرات العقلٌة األخرى غٌر المعرفٌة التى ٌمكن أن ٌستفٌد منها التبلمٌذ أكادٌمٌا 

وتعتمد استراتٌجٌات تدرٌس ذوى صعوبات التعلم على جوانب الضعف وتهمل جوانب القوة لدٌهم 
 فى التعلٌم والتعلم إلى التقلٌديولذا فان نظرٌة الذكاءات المتعددة تسعى لئلنتقال من األسلوب 

 ٌركز على تماٌز التبلمٌذ فى المجاالت البصرٌة والحركٌة وٌظهر مواهبهم الذياألسلوب الحدٌث 
                                                  (1) قوة   وٌستثمرها وٌنمٌها كنقاطأخرىفى مجاالت 

وقد أحدثت نظرٌة الذكاء المتعدد منذ ظهورها ثورة فى مجال الممارسة التربوٌة والتعلٌمٌة حٌث 
قرت بالتباٌن بٌن األفراد فى أنواع الذكاء التى لدٌهم معلنة إزاحة الستار عن أبنابنا ذوى أ

صعوبات التعلم والفبات الخاصة وأصبح الفرق بٌن المتعلمٌن فروقا فى  درجة ونوع الذكاء ولٌس 
 الموجودة فى الكتب المدرسٌة األكادٌمٌةفى درجة الذكاء العام وحده فالكفاءة لٌست بالعلوم 

وبالنسبة لؤلطفال ذوى صعوبات التعلم ٌوجد تنوع كبٌر , واجتٌاز االمتحانات التحصٌلٌة وحدها  
 من صعوبات ى ٌعان الجمٌعفى قدرات هذه الفبة والتجانس الوحٌد بٌنها ٌكمن فى المصطلح أى أن

 أنواع الذكاء منالتعلم و تقترح نظرٌة الذكاء المتعدد أن صعوبات التعلم تحدث فى نمط محدد 
المتعدد وتإثر صعوبة التعلم فى جزء صغٌر فى مجال الذكاء تاركة جوانب كثٌرة من إمكاناته فى 

ومن هذا المنطلق ٌمكن توجٌه اإلهتمام لنواحى القوة لدى التبلمٌذ ذوى , التعلم دون أى ضرر
من الخاصة  صعوبات التعلم بوجه خاص وباقى الفبات الخاصة بوجه عام وٌمكن تنمٌة قدرات 

 البدء من نواحى القوة إلعطاء تقدٌر مرتفع للذات لتزداد دابرة القوة وتنمو المهارات لتزٌح خبلل
.                                           (2)نواحى الضعف فى طى النسٌان من ذاكرة الفرد ذاته   

بالعدٌد من المواقع " اإلنترنت " هذا من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى تزخر الشبكة الدولٌة للمعلومات 
التعلٌمٌة التى تستخدم بعض البرمجٌات واأللعاب التعلٌمٌة لتنمٌة ذكاء األطفال من العادٌٌن 

                والفبات الخاصة وتعزٌز قدراتهم المختلفة وقد ظهرت الحاجة إلى تقدٌم تحلٌل علمً
لمضمون هذه المواقع التعلٌمٌة وذلك بهدف تحقٌق أقصى إستفادة لمعلمى التربٌة الخاصة من هذه 

المواقع التى تستخدم وسابل إبهار وتقنٌات عالٌة تجذب اهتمام األطفال وتساعد فى تحسٌن أداء 
 وجود مبادئ وأسس علمٌة ٌعتمد إلىفضبل عن الحاجة , ذوى االحتٌاجات الخاصة فى التعلٌم 

, علٌها فى فرز وتصنٌف تلك المواقع الختٌاراألنسب منها المصمم وفقا لمعاٌٌر علمٌة وتربوٌة 
                                                                                                وتقنٌة عالٌة 

كد جاردنر أن التكنولوجٌا ٌمكن لها أن تسهم فى تنمٌة وتطوٌر قدرات الذكاءات المتعددة  أوقد 
حٌث تدعم التكنولوجٌا الذكاءات المتعددة فى الوسابل البصرٌة التى تإلف الكثٌر من تكنولوجٌا 

حٌث أن المتعلمٌن ٌستطٌعون  ذلك أن ثلثنا ٌتعلمون عن طرٌق الوسابل البصرٌة, العصر 
                                                 

اٌجشٔبِظ اٌؼالعٝ اٌّمزشػ ٌزال١ِز طؼٛثبد اٌزؼٍُ ٚفك ٔظش٠خ اٌزوبءاد , اٌجٕذسٜ ثٕذ ِؾّذ عؼذ ِؾّذ اٌشب٠غ - 1

ِٛلغ أؽفبي اٌخ١ٍظ : ِزبػ فٝ , 24-1ص ص  ,17/12/2009: ربس٠خ اإلربؽخ , إداسح اٌزشث١خ اٌخبطخ ,اٌّزؼذدح

  1رٜٚ االؽز١بعبد اٌخبطخ

www.guilfkids.com 

, عبِؼخ ػّبْ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ,ِؤششاد اٌزوبء اٌّزؼذد ٌذٜ اٌزال١ِز رٜٚ طؼٛثبد اٌزؼٍُ , ِؾّذ طبٌؼ االِبَ - 2

.12-1ص ص , ِٛلغ أؽفبي اٌخ١ٍظ رٜٚ االؽز١بعبد اٌخبطخ : ِزبػ فٝ , 12/12/2009-:ربس٠خ اإلربؽخ   -2  
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 الوسابل البصرٌة أو بالصور  تلكاستٌعاب المعلومات بصورة أسرع عند عرضها عن طرٌق
كما أن األشكال الفنٌة , الذهنٌة وخرابط المفاهٌم وشرابط الفٌدٌو والرسومات والخرابط

التكنولوجٌة تروق بشدة لهإالء الطبلب وتمثل هذه األدوات وسٌلة تخاطب فنٌة لهإالء الذٌن 
تقٌدهم الوسابل التقلٌدٌة لئلتصال الشفهى والتربوى وتزداد عناصر الدافعٌة والحماس لدى األطفال 

مكانٌا عندما ٌتعلمون عن طرٌق التكنولوجٌا وقد ٌقوى ذلك من مهاراتهم على / األذكٌاء بصرٌا 
الحل اإلبداعى وعندما ٌعرض موقع باإلنترنت أو برامج معٌنة محتواها عن طرٌق الصور 

صورا حٌة تبٌن تصوٌرا حقٌقٌا لمضمون الدراسة فإن ذلك ٌساعدالطالب ذى  و شاهدمواأللوان و
 ٌتعلمه ألنه الذي ٌطور قدراته وٌواصل اهتماماته بالموضوع أن  علىالمكانى/ الذكاء البصرى 

كما أننا عندما نرٌد تنمٌة القدرات والمهارات اللغوٌة , توصل إلى أكثر أسلوب تعلٌمى ٌفضله 
 لعبة  :لغوٌة من خبلل أنشطة مثلال/ ة مهاراتهم و قدراتهم اللفظٌة يكننا تنمٌملدى الطبلب 

وهذه لعاب البحث عن كلمات التى تخضع للتعدٌل بالرسومات واألصوات أالكلمات المتقاطعة و
االستراتٌجٌات التربوٌة موجودة فى العدٌد من مواقع اإلنترنت التعلٌمٌة الموجهة لبلطفال فى 

(                                                                                1)مرحلة رٌاض األطفال  

:-مشكلة الدراسة : أوال    

 االتجهات التربوٌة الحدٌثة التى تنادى بضرورة إٌجاد بدابل تدرٌسٌة متعددة تتبلبم مع إلى استنادا 
القدرات العقلٌة الخاصة بالتبلمٌذ فى المراحل التعلٌمٌة المختلفة والمتمثلة فى ذكاءاتهم المتعددة   

 لتنمٌة نواحً الذكاء وجوانبه المختلفة  مواقع اإلنترنت إمكانٌة توظٌفتهتم الدراسة الراهنة بمدى
 لتنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة لدى فبة وتوفٌرفرص إثرابٌة فى كل منطقة من مناطق الذكاء 

 فى مرحلة رٌاض األطفال وذلك بهدف التعرف على إمكانٌة األطفال ذوى صعوبات التعلم
 لتنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة لدى  التعلٌمٌةمواقع اإلنترنتل  أخصابى صعوبات التعلم استخدام
لبلستراتٌجٌات التربوٌة لنظرٌة الذكاءات المتعددة وقد تم ذلك ومدى استخدام هذه المواقع فبة هذه ال

من خبلل تحلٌل مضمون ومحتوى بعض المواقع التعلٌمٌة الموجودة على الشبكة الدولٌة 
بهدف التوصل إلى خرٌطة تربوٌة  فى مرحلة رٌاض األطفال التبلمٌذللمعلومات والموجهة إلى  

 تستخدم التقنٌات الحدٌثة التى ٌتم توظٌفها لتنمٌة الذكاءات المتعددة لدى هذه الفبة                    
  :-التالًاإلجابة على التساؤل الرئٌسى بومن ثم تهتم الدراسة الراهنة 

فعالٌة مواقع اإلنترنت التعلٌمٌة الموجهة للتالمٌذ فى مرحلة رٌاض األطفال فى مدى ما 
؟لدى هذه الفئة الذكاءات المتعددة والمهارات قبل األكادٌمٌة كل من تنمٌة   

:-ٌتفرع من ذلك التساؤل التساؤالت الفرعٌة التالٌة   
 التى ٌمكن االستعانة بها  لتنمٌة  الموجودة على االنترنتماهى أهم المواقع التعلٌمٌة- 1  

  ؟          ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة رٌاض األطفالتبلمٌذالمهارات قبل األكادٌمٌة لدى ال
  تنمٌة الموجودة على االنترنت التى ٌمكن االستعانة بها فى ماهى أهم المواقع التعلٌمٌة- 2

؟ الذكاءات المتعددة للتبلمٌذ فى مرحلة رٌاض االطفال  
 لدى  الذكاءات المتعددةمواقع االنترنت التعلٌمٌة فى تنمٌة اإلفادة التطبٌقٌة من كٌف ٌمكن- 3

؟                                           التبلمٌذ ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة رٌاض األطفال   
 لتنمٌة الذكاءات مقترح ال االنترنتكٌف ٌمكن ألخصابى صعوبات التعلم اإلفادة من موقع- 4

                              ؟ لدى التبلمٌذ ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة رٌاض األطفالالمتعددة 

:-                                                      التوجه النظرى للدراسة : ثانٌا      
تبلورت الدراسة من خبلل ارتباطها بنظرٌة من أهم النظرٌات التى رفضت فكرة الذكاء األحادي 

 والتً تعرف الذكاء على انه مجموعة من المهارات التى نظرٌة الذكاءات المتعددة لجاردنروهى 

                                                 
103-102ص ص  , 2005, داس اٌىزبة اٌغبِؼٝ : اٌؼ١ٓ , ِذخً اٌٝ ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ    -

1
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وذلك انطبلقا من فكرة أساسٌة فى فكر هذا العالم , تمكن الفرد من حل المشكبلت الحٌاتٌة المختلفة 
وهى أن ذكاء اإلنسان ٌغطى مجموعة من الكفاءات التً تتجاوز تلك التً تقوم اختبارات المعامل 

كما أن الذكاء لدى جاردنر نتاج للوراثة والبٌبة والثقافة وهو ما ٌمكن الجمٌع من ,  العقلً بقٌاسها
تنمٌة قدراتهم إلى حد بعٌد من خبلل التعرف على نقاط القوة وتعزٌزها وقبول االختبلفات الفردٌة 

                                                                                            (.1)بٌن األفراد 
والباحثة هنا تتبنى وفقا لهذه النظرٌة االتجاه الذي ٌإكد على أن كل الكفاءات والقدرات التى ٌظهرها 

األفراد فى حٌاتهم تعتبر شكبل من أشكال الذكاء الذي ال ٌقتصر فقط على المهارات اللغوٌة أو 
وعلى هذا , الرٌاضٌات والمنطق تلك الموضوعات التى طالما مجدتها اختبارات الذكاء العقلً 

األساس ٌتم فى الدراسة الراهنة تجاوز المفهوم التقلٌدي للذكاء الذي اعتمد علٌه معامل الذكاء العقلً 
 ٌمكن العاملٌن فى مجال التربٌة  مماواالهتمام بالقدرات المختلفة للبشر كمفهوم إجرابى للذكاء

 الخاصة من استخدام برمجٌات الكومبٌوتر واالنترنت بشكل علمً موظف لتنمٌة القدرات المختلفة
وٌمكن أٌضا ,  بوجه خاص  ذوى صعوبات التعلم لذوى اإلعاقات عموما واو الذكاءات المتعددة

وتوظٌفها واضعً برامج تعلٌم الفبات الخاصة من استخدام برمجٌات الكومبٌوتر ومواقع االنترنت 
 برامج الكتشاف قدرات األفراد المنتمٌن للفئات علتنمٌة نواحً الذكاء وجوانبه المختلفة ووض

كما ٌمكن المعلمٌن من تشجٌع نمو الطالب من الفئات الخاصة من توفٌر فرص , الخاصة وتنمٌتها 
وتعزٌز نقاط القوة لدى ,  باستخدام مواقع االنترنت ءإثرائٌة عدٌدة فى كل منطقة من مناطق الذكا

هذه الفئات لتعوٌضها عن فقد أو نقص قدرات حاسة من الحواس وتنمٌة القدرات األخرى المرتبطة 
 بغٌرها من الحواس                                                                                         

                                                                                         

                                                          :-أهمٌة الدراسة : ا لثثا

 تقوم به مواقع اإلنترنت أن ٌمكن الذيتكمن أهمٌة الدراسة الراهنة فى التعرف على الدور - 1
البرمجٌات التعلٌمٌة فى تحسٌن أداء ذوى صعوبات التعلم والتغلب على الصعوبات التى تعانى و

منها هذه الفبة واختٌار وتجهٌز الوسابل التقنٌة من برامج وألعاب تعلٌمٌة موجودة على العدٌد من 
 ٌمكن العاملٌن الذيألمر امواقع اإلنترنت وفقا لبلستراتٌجٌات التربوٌة لنظرٌة الذكاءات المتعددة 

فى مجال التربٌة الخاصة من استخدام برمجٌات الكومبٌوتر واالنترنت بشكل علمً موظف لتنمٌة 
                       بوجه خاص  ذوى صعوبات التعلمالقدرات المختلفة لذوى اإلعاقات عموما و

 واضعً برامج تعلٌم الفبات الخاصة نتابجها تساعدهمٌة الدراسة الراهنة فى انها أكما تتمثل - 2 
 استخدام برمجٌات الكومبٌوتر ومواقع االنترنت وتوظٌفها تربوٌا وتقنٌا لتنمٌة القدرات على

.واالمكانات المختلفة لهذه الفبة وعبلج نواحى القصور فى آن واحد  
 ذوى صعوبات التعلم فى لؤلطفال األكادٌمٌة أهمٌة تنمٌة المهارات قبل  الدراسةكما تظهر- 3

 وتإدى الٌها وبالتالى تعد تلك األكادٌمٌة فى أنها ترتبط بصعوبات التعلم األطفالمرحلة رٌاض 
 ٌقوم التعلٌم االكادٌمى علٌه وهى التى تعد أن رافد ٌمكن أولوهى تمثل , المهارات مإشرا لها 

 ٌتم فى المدرسة كما انها تعتبر مإشرات لمدى تقدم الطفل فى الذيالطفل للتعلم األكادٌمى 
                          (. 2 )األكادٌمٌةالمدرسة او تعثره فٌها ومواجهته للعدٌد من صعوبات التعلم 
 جانب إلى واأللوان واألشكالواألعداد وتتمثل هذه المهارات فى مهارات التعرف على الحروف 

 االكتشاف المبكر لهذه الصعوبات واستخدام برامج أنكما ,  الفونولوجى للغة اإلدراكالوعى او 

                                                 
23ص,

1
  2009, ششوخ ٔٙؼخ ِظش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ : اٌمب٘شح ,ر١ّٕخ اٌزوبء ػٕذ األؽفبي , ١ٔف١ٓ ػجذ هللا طالػ - 1

, ػشث١خ ٌٍٕشش ٚاٌطجبػخ : اٌمب٘شح , اٌّؤششاد اٌذاٌخ ػٍٝ طؼٛثبد اٌزؼٍُ ألؽفبي اٌشٚػخ ,  ػجذ هللا ِؾّذ ػبدي- 2

241ص  , 2006  2  
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 تحسن مهارات االستعداد للمدرسة وٌحد بالتالى من اثارها إلى ٌإدى أنالتدخل المناسبة من شؤنه 
                                                                                   ( . 1)السلبٌة المتوقعة 

 تقدمه المواقع التعلٌمٌة على االنترنت فى مجال تنمٌة الذكاءات أنالتعرف على ما ٌمكن - 4
 المتعددة لهذه الفبة وفقا لنظرٌة جاردنر

ندرة الدراسات العربٌة التى تناولت دور مواقع االنترنت وبرمجٌات الكومبٌوتر التعلٌمٌة فى - 5
األطفال فى مرحلة رٌاض األكادٌمٌة ذوى صعوبات التعلم لؤلطفالتنمٌة الذكاءات المتعددة   

:-األهمٌة التطبٌقٌة للدراسة - ب   
ٌمكن اإلفادة من نتابج الدراسة تطبٌقٌا عند محاولة أنشاء مراكز لتنمٌة قدرات ذوى صعوبات 

التعلم والفبات الخاصة ومواقع على اإلنترنت وبرمجٌات وألعاب تعلٌمٌة لؤلطفال العادٌٌن وذوى 
وأنشطة  وفقا الستراتٌجٌات تربوٌةمصممة االحتٌاجات الخاصة بل وقنوات فضابٌة لؤلطفال 

  وتوظف برمجٌات الكومبٌوتر ومواقع االنترنت ووسابل تعلٌمٌة تتبنى نظرٌة الذكاءات المتعددة
                                          .التعلٌمٌة لتقدٌم خبرات إثراٌة لتنمٌة النواحى المتعددة للذكاء

-:أهداف الدراسة : ثالثا      
  التعلٌمٌة ذات المستوى الجٌد تقنٌا وتربوٌاهم مواقع االنترنت إرشاد معلمى صعوبات التعلم أل-1

 ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة تبلمٌذالتى ٌمكنها المساهمة فى تنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة لل
األطفالرٌاض   

الذكاءات فى تنمٌة مواقع اإلنترنت والبرمجٌات التعلٌمٌة إمكانٌة توظٌف على  القاء الضوء -2
  لتبلمٌذ الروضة المتعددة

 إنشاء مراكز الكشف عن إمكانٌة اإلفادة التطبٌقٌة من نظرٌة الذكاءات المتعددة فى مجال- 3
المرتبطة بالذكاءات المتعددةتنمٌة المهارات ل ومواقع انترنت وبرمجٌات كومبٌوتر  

 ألهم معلمى الطالب ذوى صعوبات التعلمٌوجه   انترنت ارشادىتصمٌم موقعإمكانٌة - 4
برمجٌات الكومبٌوتر و مواقع االنترنت ذات المستوى المرتفع تقنٌا وتربوٌا التى تهدف الى 

.والذكاءات المتعددة للتبلمٌذ رٌاض األطفال  تنمٌة كل من المهارات قبل االكادٌمٌة   
التواصل بٌن المعلم والطبلب ذوى صعوبات التعلم من خبلل الشبكة الدولٌة للمعلومات- 5  
استغبلل اإلمكانٌات البلمحدودة لئلنترنت من مواقع وبرمجٌات بهدف تنمٌة الذكاءات المتعددة - 6

األطفاللؤلطفال ذوى صعوبات التعلم األكادٌمٌة فى مرحلة  رٌاض   
تقدٌم ارشادات تربوٌة لمعلمى ذوى صعوبات التعلم وألولٌاء األمور لبلستفادة من إمكانات - 7

 الحاسب اآللً واالنترنت وتوظٌف هذه اإلمكانات لخدمة ذوى هذه الفبة

  :-منهج الدراسة : رابعا 
ومحتوى  حٌث تم استخدامه لتحلٌل مضمون, تحلٌل المضمون تتبنى الدراسة الراهنة منهج 

مواقع اإلنترنت التعلٌمٌة الموجهة لؤلطفال من المنظور التربوي والتقنً واالجتماعً وذلك 
بهدف التعرف على مدى مساهمة هذه المواقع فى تنمٌة  كل من المهارات قبل األكادٌمٌة 

تربوٌا ,  فى مرحلة رٌاض األطفال ذوى صعوبات التعلموالذكاءات المتعددة لدى التبلمٌذ 
للتعرف على مدى توفٌر تلك المواقع ألنشطة ووسابل تعلٌمٌة سمعٌة وبصرٌة تخاطب نواحى 

اجتماعٌا بهدف ارشاد اخصابى صعوبات التعلم ألهم المواقع ,الذكاء المتعدد لدى هذه الفبة 
 التى تعرض قٌما اجتماعٌة تتناسب مع النمط الثقافى السابد فى المجتمعات العربٌة              

: اإلطار النظرى للدراسة  :خامسا  
-:الدراسةمصطلحات - ا  

:تبنت الدراسة عدة مفاهٌم نظرٌة وهى كالتالً   

                                                 

  1 27ص , ِظذس عبثك , ػبدي ػجذ هللا ِؾّذ  - 3 
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أطفال الروضة   –األكادٌمٌةالمهارات قبل – صعوبات التعلم األكادٌمٌة – صعوبات التعلم  
لذكاءات المتعددة ا  لنظرٌةاستراتٌجٌات التدرٌس- نظرٌة الذكاءات المتعددة لهوارد جاردنر  

:-صعوبات التعلم - 1  
تتبنى الباحثة تعرٌف اللجنة القومٌة األمرٌكٌة المشتركة  لصعوبات التعلم والذى ٌنص على أن 

 مجموعة غٌر متجانسة من االضطرابات التى إلىصعوبات التعلم تعد بمثابة مصطلح عام ٌشٌر 
تظهر على هٌبة  صعوبات ذات داللة فى اكتساب واستخدام القدرة على االستماع او التحدث او 

1) اوالقدرة الرٌاضٌة اى القدرةعلى إجراء العملٌات الحسابٌة المختلفة رالقراءة أو الكتابة او التفكً  

-:األكادٌمٌةصعوبات التعلم - 2  
 ذلك االضطراب الواضح فى تعلم القراءة أو الكتابة أو التهجى أو الحساب أو إلىٌشٌر التعرٌف 

و ٌطلق على العجز عن الكتابة أو ما ٌسمى بعسر الكتابة, ثبات العمر التحصٌلى لتلك المهارت   
أو عسر إجراء العملٌات الحسابٌة   Dyscalculia    ٌعانى من  صعوبات الذيكما ٌواجه الطفل 

 واجبات الهجاء و صعوبات فى أداء الحركات المطلوبة للكتابة المطلوبة أداءتعلم  او مشكبلت فى 
  (2)فى مواقف التعلم المدرسى 

 صعوبات التعلم األكادٌمٌة تعنى أن مستوى تحصٌل الدراسى للطفل ال ٌتماشى مع مستوى أنكما 
:-قدراته العقلٌة و وهى تتضمن الصعوبات التالٌة   

-ا صعوبات التعلم فً الكتابة :                                                                                     -   
Dysgraphia 

وٌظهر هذا النوع من صعوبات التعلم فً عدة أشكال أهمها عدم قدرة الطفل على معرفة شكل 
الحرف وحجمه , وأٌضاً عدم قدرته على التحكم فً المسافة بٌن الحروف أو كتابة الكلمات شابعة 

االستخدام , فضبل عن األخطاء اإلمبلبٌة والنحوٌة الناتجة عن عدم قدرته على تمٌٌز األصوات 
المتشابهة مما ٌإدى إلى حدوث أخطاء فى كتابتها , وحذف أو إضافة أو إبدال بعض الحروف فً 

                                                                                                      اإلمبلء
                                                                   :-صعوبات التعلم فً الرٌاضٌات  - ب

 التعرف على مفاهٌم األعداد واألرقام ومدلوالتها الفعلٌة  صعوبةوتتمثل هذه الصعوبات فً
ومعرفة الحقابق الرٌاضٌة مثل الجمع والطرح , باإلضافة إلى صعوبة التعرف على قٌم الخانات 

والتسلسل التصاعدي والتنازلً لؤلرقام , وقراءة وكتابة األعداد المكونة من خانات متعددة , 
فً  وكتابة األرقام المتشابهة فً الكتابة والمختلفة وأٌضاً صعوبة التعرف على الرموز الرٌاضٌة ,

                                                                                     6-2االتجاه مثل رقمً

:-أطفال الروضة - 3     

 6-4والذٌن تتراوح أعمارهم عامة بٌن ,  هم أولبك األطفال الذٌن ٌلتحقون بإحدى رٌاض األطفال
سنوات أو أطفال الصف الثانى بالروضة وذلك حتى ٌكونوا قضوا عاما كامبل بها ٌتمكنوا على 

.                                                      أثره من إكتساب المهارات قبل األكادٌمٌة خبلله   

:-المهارات قبل األكادٌمٌة - 4  
تلك السلوكٌات التى تعد ذات اهمٌة بالنسبة للطفل قبل أن ٌبدا تعلٌمه النظامى مثل التعرف على 

 لها اهمٌتها بالنسبة للقراءة تتمثل أخرىاألرقام والحروف واألشكال واأللوان  فضبل عن مهارة 
 فى الوعى او اإلدراك الفونولوجى

  :-األكادٌمٌةومن أهم المهارات قبل 

                                                 

   .27ص , ِظذس عبثك , اٌّؤششاد اٌذاٌخ ػٍٝ طؼٛثبد اٌزؼٍُ ألؽفبي اٌشٚػخ , ػبدي ػجذ هللا ِؾّذ - 1 

داس اٌٛفبء , االعظ إٌظش٠خ ٚاٌزشخ١ظ١خ : اٌظؼٛثبد اٌخبطخ فٝ اٌزؼٍُ , ػجذ إٌبطش أ١ٔظ ػجذ اٌٛ٘بة - 2  

117 , 113, 164ص ,ص , 2003, ٌٍطجبػخ ٚإٌشش   -2  



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارة التعرف على الحروف                    -    
مهارة التعرف على األشكال-    

      مهارة التعرف على األلوان - 
مهارة التعرف على األرقام        -    

.(1) الفونولوجى للكلماتاإلدراكمهارة -   
:-تعرٌف اجرائى للباحثة   

المهارات قبل األكادٌمٌة هى تلك المهارات والقدرات التى ٌجب على المعلم تنمٌتها لدى أطفال 
ومهارة التعرف " ذكاء لغوى"وهى مهارة التعرف على الحروف والكلمات , رٌاض األطفال 

وتضٌف " ذكاء بصرى" ومهارة إدراك األشكال واأللوان" ذكاء رٌاضٌاتً " على األرقام 
الباحثة مهارات أخرى ٌجب تنمٌتها لدى أطفال الروضة كمهارة إدراك الوقت و مهارة إدراك 

مهارة إدراك مسمٌات ووظابف جسم , مهارة التعرف على األحجام , التشابه واإلختبلف  
ووفقا لنظرٌة الذكاءات المتعددة ٌمكن إضافة مهارات أخرى كمهارة اإلدراك , االنسان 

والمهارات االجتماعٌة " ذكاء طبٌعً " ومهارة استكشاف الطبٌعة "ذكاء موسٌقى" الموسٌقى 
وتلك المهارات تعد " ذكاء ذاتً "ومهارة تنمٌة الثقة بالنفس وتقدٌر الذات " ذكاء اجتماعً "

 المراحل التعلٌمٌة ٌعانى من خبرات فشل متكررة مما فىهامة للغاٌة حٌث انه مع تقدم الطفل 
 ٌنتج عنه نوعا من التقدٌر السلبً                                                                    

:-نظرٌة الذكاءات المتعددة لجاردنر - 5  
 العقلٌة من خبلل نظرة محدودة القدراتركزت نظرٌات الذكاء التقلٌدٌة على تنمٌة عدد محدود من 

 ٌركز على القدرة اللغوٌة والرٌاضٌة المنطقٌة وقد توصل جاردنر الذي التقلٌديللذكاء ومفهومه 
  متعددة بدرجات متفاوتةذكاءاتلدٌهم   أدلة علمٌة تإكد أن الناسإلى

 الرٌاضٌاتىالذكاء , الذكاء اللغوى  وهى :الذكاء   أنواع منثمانٌةكل فرد ٌمتلك  أنأكد جاردنر 
الشخصً الذكاء  , البٌبًالذكاء  , االجتماعًالذكاء  , الحركًالذكاء  , لبصرىالذكاء ا, المنطقى 

 وهذه الذكاءات تعمل بشكل تكاملى كل ذكاء ٌكمل اآلخر وكل فرد لدٌه قدرة , الذكاء الطبٌعى ,
                             لتنمٌة كل أنواع الذكاءات من خبلل التشجٌع واإلثراء والتعلٌم المناسب

:-تعرٌف إجرائى للباحثة   
 توجد لدى جمٌع األفراد ولكن بنسب متفاوتة  وٌمكن عددةقدرات عقلٌة مت الذكاءات المتعددة هى

 تستخدم فٌها التكنولوجٌا الحدٌثة من برمجٌات  إثرابٌةتنمٌتها من خبلل خطط وبرامج تربوٌة
 من الذكاء كما أنواعوتضم سبعة ,  الذكاء المختلفة نواحًكومبٌوتر ومواقع انترنت بهدف تنمٌة 

 لدى الفرد المعلومات الوعً المعنى بتنمٌة والتقنً المعلوماتىاقترح جاردنر وٌمكن إضافة الذكاء 
وٌمكن للمعلم استخدام برمجٌات الكومبٌوتر , من خبلل التدرٌب والمران الكتساب هذه المهارة 

 على التعلم والنمو عن طرٌق التركٌز تلمٌذ الذكاء المتعددة لدى التبلمٌذ لمساعدة النواحًلتنمٌة 
وفٌما ٌلً تعرٌف ألنواع الذكاءات المتعددة  ,  الضعف والقصورنواحً القوة دون نواحًعلى 

                                                                                             :-وهى كالتالً 
:-الذكاء اللغوى - 1  

هو القدرة على استخدام اللغة والكلمات بكفاءة شفاهة او كتابة وٌتضمن القدرة على البناء اللغوى 
  ( 2)وطبلقة المعانً 

:-الذكاء الرٌاضٌاتى- 2  

                                                 
-  .28ص , ِظذس عبثك , ػبدي ػجذ هللا  

1
  

36ص,   
2

ِظذس عبثك , ر١ّٕخ اٌزوبء ػٕذ األؽفبي  , ١ٔف١ٓ ػجذ هللا طالػ - 1  
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هو استطاعة الفرد استخدام األعداد بكفاءة وقدرته على التفكٌر المنطقى  وتشتمل نوعٌة العملٌات 
المعالجات – اختبار الفروض  –التعمٌم – االستدالل – المستخدمة فى هذا الذكاء على التصنٌف 

  (.1)الحسابٌة 
 قدرة الفرد على تحلٌل المشكبلت منطقٌا والقدرة على اكتشاف األنماط إلىكما ٌشٌرهذا المفهوم 

(2 )الرٌاضً والتفكٌر المنطقى وهو ٌرتبط بالعلوم والتفكٌر واالستنتاج  
 
 

وفى الدراسة الراهنة ٌتم توظٌف هذا المفهوم بما ٌتناسب والمرحلة العمرٌة للفبة المستهدفة ووفقا 
 وقدراتهم الخاصة واختٌار المعالجات الحسابٌة التى تتناسب مع قدرات ذوى صعوبات إلمكانٌاتهم

 لؤلطفال الرٌاضً فى مرحلة الروضة ووفقا لذلك ٌتم تقدٌم مفهوم اجرابى للذكاء األكادٌمٌةالتعلم 
فى مرحلة رٌاض األطفال بؤنه عبارة عن تلك المهارات الرٌاضٌاتٌة البسٌطة وتتضمن مهارات 

 العملٌات الحسابٌة إجراء وترتٌبها متسلسلة مع القدرة على اإلعدادالتعرف على األرقام أو 
.                                                                          البسٌطة    

:-الذكاء البصرى المكانى -3  
وهو القدرة على إدراك المجال البصري بدقة , كإدراك األلوان , األشكال والمساحات , واألحجام 

  (3) المواقع المختلفة و, العبلقات المختلفة التً تربط بٌن العناصر 
:-الذكاء الجسم حركى - 4  

كما ٌتمثل فى سهولة , ٌتمثل فى قدرة الفرد على استخدام جسمه للتعبٌر عن االفكار والمشاعر  
وٌتضمن الحركة كالرٌاضى, استخدام الٌدٌن فى التشكٌل الٌدوى مثل النحات والجراح والخٌاط   

:-الذكاء الموسٌقى - 5  
القدرة على إدراك الموسٌقى والتحلٌل والتؤلٌف والتعبٌرالموسٌقى وٌتضمن الحساسٌة تجاه النغمات 

 واألصوات ولئلٌقاع
  :-الذكاء الطبٌعى- 6

إضافة إلى " النباتات والحٌوانات" ٌعنى قدرة االنسان على التمٌٌز والمقارنة بٌن الكابنات الحٌة 
كما ٌشٌر أٌضا إلى القدرة على تمٌٌز , تمٌٌزه لخصابص العالم الطبٌعى والظواهر الطبٌعٌة 

 المبلمح الثقافٌة لبٌبة معٌنة كالعادات واالزٌاء والطبٌعة الفٌزٌقٌة لمنطقة ما   
:-الذكاء الذاتى - 7  

ٌشٌر المفهوم إلى معرفة الفرد الجٌدة بذاته واتخاذ القرارات وتحدٌد اهداف على اساس هذه 
 المعرفة الواعٌة والدقٌقة بالذات

:-الذكاء االجتماعً - 8  
وٌتمثل فى القدرة على إدراك الحاالت المزاجٌة لآلخرٌن والتمٌٌز بٌنهما وفهم نواٌاهم وأفكارهم 

وٌتضمن كذلك الحساسٌة لتعبٌرات الوجه والصوت واإلٌماءات وبالتالى القدرة على , ومشاعرهم 
  ( 4)التؤثٌر فى اآلخرٌن 

:-نظرٌة الذكاءات المتعددة والتربٌة الخاصة - ب  

                                                 
   .27ص , ِظذس عبثك , اٌّؤششاد اٌذاٌخ ػٍٝ طؼٛثبد اٌزؼٍُ ألؽفبي اٌشٚػخ , ػبدي ػجذ هللا ِؾّذ - 2 

17/12/2009: ربس٠خ االربؽخ  , 2-1ص ص , اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٌغبسدٔش :  اٌشجىخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ اٌخبطخ  . -
2
 

3
 - http://vb.arabseyes.com/t36899.html 

40-39ص ص ,   ِظذس عبثك, ر١ّٕخ اٌزوبء ػٕذ األؽفبي , ١ٔف١ٓ ػجذ هللا طالػ     - 
4
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تشٌر النظرٌة إلى أن الصعوبات التعلٌمٌة قد تحدث فى الذكاءات الثمانٌة كلها ولكنها   تعمل 
فمثبل الطبلب المصابون بعسر القراءة ,  بصورة مستقلة نسبٌا بعٌدا عن هوٌة المتعلم التعلٌمٌة 

  (المنطقى  – الرٌاضً )وعسر إجراء العملٌات الحسابٌة  او الدٌسكالكولٌا ٌعانون من العجز 
       Dyscalculia 

  جسمانى  وهناك أفراد ٌعانون من دٌسبراكسٌا او عدم القدرة على تنفٌذ أوامر حركٌة عجزحركى
 Ideomotor Dyspraxia عن فضبلى وأفراد ٌعانون من عدم القدرة على حفظ نغم موسٌق

األشخاص الذٌن ٌعانون من اضطرابات محددة فى الشخصٌة لدٌهم صعوبات فى مجال الذكاء 
                                                                              (. 1 )الشخصًالذاتى او 

:-استراتٌجٌات التدرٌس وفقا لنظرٌة الذكاءات المتعددة - ج  
وهى خطط عامة تشتمل على مجموعة من الخطوات المتتابعة المتناسقة وتتضمن الطرق 
واألسالٌب والوسابل واألدوات واألنشطة التدرٌسٌة وكذلك أسالٌب التقوٌم التى تتناسب مع 

القدرات العقلٌة المتباٌنة للتبلمٌذ المستغلة داخل وخارج الفصل الدراسى بهدف التغلب على 
  ( . 2)صعوبات التعلم األكادٌمٌة 

الستراتٌجٌات التدرٌس من خبلل االنترنت وفقا لنظرٌة وتقدم الدراسة الراهنة مفهوما إجرائٌا 
الذكاءات المتعددة وهى الخطط والبرامج الموجودة لدى بعض مواقع االنترنت التعلٌمٌة الموجهة 
لؤلطفال فى مرحلة الروضة والتى تستخدم بٌبة تعلم جدٌدة بما تتضمنه من أنشطة وادوات تقنٌة 
تناسب بٌبة االنترنت وأسالٌب تقوٌم إلكترونٌة تناسب القدرات العقلٌة المتباٌنة للمتعلمٌن وتهدف 
لتنمٌة الذكاءات المتعددة لدٌهم من جل التغلب على صعوبات التعلم التى تنشؤ من البٌبة المدرسٌة 

                    تختلف عن تلك الموجودة على اإلنترنتالتى تستخدم استراتٌجٌات وأنشطة تقلٌدٌة
 -:Learning Teaching أسالٌب التدرٌس:  -1 

ٌقصد بؤسالٌب التدرٌس تلك التقنٌات والوسابل المتنوعة اللفظٌة وغٌر اللفظٌة التً ٌستخدمها  
المعلم فً عرضه لمحتوى المادة العلمٌة بشكل ٌراعى جوانب القـوة لدى جمٌع الطبلب وٌضفى 
على التعلٌم صفة التفاعل االٌجابً مثل التعلٌم المنظم على أساس خطوة فخطوة , أو التعلٌم من 

(.3 )الكل إلى األجزاء    
 وهى تلك التقنٌات والوسابل التكنولوجٌة  ألسالٌب التدرٌسوتقدم الدراسة الراهنة مفهوما إجرائٌا

السمعٌة البصرٌة والمكتوبة والبرمجٌات التى تستخدم لعرض محتوى المادة العلمٌة فى العدٌد من 
وتعرض بشكل فعال ٌراعى , المواقع التعلٌمٌة الموجهة لؤلطفال فى مرحلة رٌاض األطفال  

 استخدام حواس المتعلم كلها و ٌراعى الفروق الفردٌة لدى المتعلمٌن 
  :-األهمٌة التربوٌة لنظرٌة الذكاءات المتعددة- 2
تعتبر نظرٌة الذكاءات المتعددة نموذجا معرفٌا ٌحاول أن ٌصف كٌف ٌستخدم األفراد ذكاءهم - 

المتعدد لحل مشكلة ما وتركز هذه النظرٌة على العملٌات التى ٌتبعها العقل فى تناول محتوى 

                                                 

" اٌجشٔبِظ اٌؼالعٝ اٌّمزشػ ٌزال١ِز طؼٛثبد اٌزؼٍُ ٚفك ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح" ,اٌجٕذسٜ ثٕذ ِؾّذ اٌشب٠غ - 3

17-1ص ص , ِظذس عبثك , 
1
  

ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ , "طؼٛثبد اٌزؼٍُ ِبدح اٌؼٍَٛ ٌذٜ رال١ِز اٌّشؽٍخ االػذاد٠خ ", ٌٛس٠ظ ا١ًِ ػجذ اٌٍّه - 1 

  2 .188-163ص ص , 2008اٌؼذد اٌؾبدٜ ػشش ِب٠ٛ ,ِغٍخ عبِؼخ  لٕبح اٌغ٠ٛظ : ثبالعّبػ١ٍخ 

أؽفبي اٌخ١ٍظ , سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ , ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٚرطج١مبرٙب فٟ ِغبي طؼٛثبد اٌزؼٍُ , اٌغ١ذ ػٍٝ أؽّذ -  2

:ِزبػ فٝ  , 2009-12-30: ربس٠خ االربؽخ , رٜٚ االؽز١بعبد اٌخبطخ   

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=365                         

3
 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=365
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الموقف لٌصل إلى الحل وبالتالى تساعد النظرٌة األطفال على التعبٌر بؤكثر من طرٌقة واحدة عن 
 محتوى واحد

تقدم نظرٌة الذكاء المتعددة نموذجا للتعلم لٌس له قواعد محددة فٌما عدا المتطلبات التً تفرضها -  
المكونات المعرفٌة لكل ذكاء فنظرٌة الذكاء المتعدد تقترح حلوال ٌمكن للمعلمٌن أن ٌصمموا فً 

 كما تمدنا بإطار ٌمكن للمعلمٌن من خبلله أن ٌتناولوا أي محتوى تعلٌمً  , جدٌدةاضوبها مناهج
 وٌقدموه بعدة طرق مختلفة

تقدم النظرٌة خرٌطة تدعم العدٌد من الطرق التً ٌتعلم بها األطفال وعلى المعلم عند تخطٌط -  
  :-أي خبرة تعلٌمٌة أن ٌسؤل نفسه هذه األسبلة

؟(لغوى  )كٌف ٌستطٌع أن ٌستخدم الحدٌث أو الكتابة ذكاء -    
 - ؟(رٌاضى منطقى  )كٌف ٌبدأ باألرقام أو الجمع أو األلعاب المنطقٌة أو التفكٌر الناقد ذكاء   

 - كٌف ٌستخدم األفكار المربٌة أو التصورات أو األلوان أو األنشطة الفنٌة أو التنوعات 
(مكانً مربً )؟    ذكاء المربٌة

(؟   موسٌقى)   - كٌف ٌبدأ بالموسٌقى أو أصوات البٌبة المحٌطة ذكاء 
(حركى ٌدوى )كٌف ٌستخدم أجزاء الجسم كله أو الخبرات الٌدوٌة  ؟ ) - 

كٌف سٌشجع األطفال فً مجموعات صغٌرة للمشاركة فً التعلم التعاونً أو فً مواقف -  
؟(اجتماعً )للمجموعات الكبٌرة ذكاء    

؟(ذاتً ) المشاعر الشخصٌة أو ٌستدعً الذاكرة الشخصٌة ذكاء  المعلمكٌف سٌثٌر  -  
:-أهمٌة استخدام نظرٌة الذكاء المتعدد فً المدارس - 3  
 التعرف على القدرات العقلٌة  ٌمكن استخدام نظرٌة الذكاءات المتعددة فى المدارس من خبلل-

 فالرسم والموسٌقى كلها أنشطة حٌوٌة تسمح بظهور نماذج وأنماط تربوٌة وتعلٌمٌة  ,بشكل أوسع
 جدٌدة مثلها مثل الرٌاضٌات واللغات

أكدت الدراسات على أن العدٌد من التبلمٌذ ٌحصلون على درجات منخفضة أو متوسطة فً  -
األداء على مقاٌٌس الذكاء التقلٌدٌة التً تعتمد على األقبلم واألوراق واألسبلة واإلجابات القصٌرة 
, وهإالء التبلمٌذ ٌإدون أداءاً جٌداً لؤلنشطة والمهارات التً تعتمد على الرسم والطبٌعة , وأنهم 

, مما ٌجعلنا نتشكك فً الجدوى  مقاٌٌس الذكاء المتعددةٌحصلون على درجات عالٌة فً 
 التربوي لبلختبارات التقلٌدٌة للذكاء

تقدٌم أنماط جدٌدة للتعلٌم تقوم على إشباع احتٌاجات التبلمٌذ ورعاٌة الموهوبٌن والمبتكرٌن-    
بحٌث ٌكون الفصل الدراسً عالم حقٌقً للتبلمٌذ خبلل الٌوم الدراسً , وحتى ٌصبح التبلمٌذ 

 أكثر كفاءة ونشاطاً وفاعلٌة فً العملٌة التعلٌمٌة
التوصل إلى شكل بروفٌبلت الذكاءات المتعددة لدى التبلمٌذ والتلمٌذات فً مدارسنا والتعرف - 

على أهم مبلمح هذه البروفٌبلت مما ٌسهل معه عملٌة تقٌٌم الذكاء المتعدد لدى هإالء التبلمٌذ 
         والتلمٌذات, مما ٌمكن معه وضع البرامج المبلبمة لصقل قدراتهم وزٌادة مهاراتهم المختلفة

:-                                           ي استخدام أنواع الذكاء المتعدد داخل الفصل المدرس- 4  
تقرر نظرٌة الذكاء المتعدد وجود العدٌد من التطبٌقات داخل الفصل الدراسً, كذلك توضح - 

, ولهذا فإن  النظرٌة أن كل أنواع الذكاء المتعدد تحتاج إلى إنجاز وإنتاج وظٌفة فً المجتمع
المدرسٌن ٌجب أن ٌفكروا فً كل أنواع الذكاء المتعدد حٌث تتساوى أهمٌتها جمٌعاً معا وهذا 

 ٌختلف مع نظم التعلم التقلٌدٌة التً تهتم وتإكد على تنمٌة الذكاء اللفظً والمنطقً الرٌاضً فقط
تإكد نظرٌة الذكاء المتعدد أن المتعلمٌن ٌجب أن ٌدركوا وٌتعلموا حدودا أوسع من المهارات - 
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والقدرات , وبتعبٌر آخر ٌنبغً أن ٌعرض المعلم مادته الدراسٌة داخل الفصل الدراسً فً شكل 
                                                                     (.1)نمط ٌرتبط بؤنواع الذكاء المتعدد

التطبٌقات التربوٌة للذكاءات المتعددة فً مجال صعوبات التعلم- 5 :-  

وفقا لنظرٌة الذكاءات المتعددة تحدث صعوبات التعلم فً أنواع الذكاءات الثمانٌة بمعنى أنه 
باإلضافة إلى أنواع الصعوبات األكادٌمٌة التً قد توجد لدى ذوى صعوبات التعلم صعوبات 

مكانٌة , أو صعوبة فً التعرف على الوجوه , وبعضهم اآلخر لدٌه قصور جسمً حركً ٌعوقهم 
بٌنما ٌوجد لدى آخرٌن منهم عجز موسٌقً , فً حٌن نجد أن  , عن تنفٌذ أوامر حركٌة معٌنة

البعض اآلخر منهم لدٌه اضطرابات شخصٌة أو عدم القدرة على إقامة عبلقات اجتماعٌة إٌجابٌة 
مع اآلخرٌن , وأن نواحً القصور أو العجز هذه كثٌراً ما تعمل بشكل مستقل وسط أبعاد أخرى 

                                                            من بروفٌل تعلم الفرد الذي ٌعتبر سلٌماً نسبٌا

واختٌار , تعتمد التطبٌقات التربوٌة لذوى صعوبات التعلم على كل من المعلم من جهة 
استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة لهذه الفبة والتى ٌجب أن تهتم بجوانب القوة لدٌهم إلى جانب 

جوانب الضعف من خبلل إحداث تكامل مهنً ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة بٌن معلمى األنشطة 
 األكادٌمٌة ومعلمى األنشطة غٌر الصفٌة مثل الرسم والموسٌقى والتربٌة البدنٌة                     

وبالنسبة للمعلم ٌجب أن ٌنمى نفسه مهنٌا كما ٌجب علٌه أن ٌغٌر فى طرٌقة عرضه بحٌث ٌقدم برامج 
وهذا ٌعنى أن , او ٌإلف بٌن عدة ذكاءات بؤنشطة مبتكرة  , إثرابٌة فى كل نمط من أنماط الذكاء  

التدخل التربوى ٌجب أن ٌركز على جوانب القوة لدى كل تلمٌذ خاصة تلك التى تجمع بٌن عدة 
                                                                                                          ذكاءات

كذلك ٌجب على المعلم عند التخطٌط للدرس االهتمام فى تحضٌره باألنشطة التى تستثمر الذكاءات 
وأن ٌهتم بالمواهب والقدرات الخاصة التى , المتعددة سواء كانت لغوٌة أو موسٌقٌة أو رٌاضٌاتٌة 

                            قد توجد لدى بعض التبلمٌذ  واستثمارها فى العملٌة التعلٌمٌة

:-استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة لذوى صعوبات التعلم - 6  

 كل فرد لدٌه جوانب ضعف وٌمتلك جوانب أنهناك تفاوتا فى القدرات لدى الفرد الواحد بما ٌعنى 
لى هذه إقوة ولذلك فإنه وفقا لنظرٌة الذكاءات المتعددة فإن معلمً ذوى صعوبات التعلم ٌنظرون 

الفبة كؤشخاص ٌمتلكون نواحى وجوانب قوة فى مجاالت كثٌرة من ذكاءاتهم مثل الفن والموسٌقى 
والرٌاضة البدنٌة وبرمجة الكومبٌوتر ومن ثم استثمارها فى تعلٌمهم األكادٌمى وقد أكدت العدٌد 

 أسالٌب التدرٌس القابمة على نظرٌة الذكاءات المتعددة أن  علىمن األبحاث النفسٌة والتربوٌة
تعتبر من األسالٌب الفعالة فى تعلٌم ذوى صعوبات التعلم ألنها تجعل من المعلمٌن ٌنوعون فى 

وهذا ما أكدته نتابج التطبٌق الفعلى فى بعض  , م التى تتوافق مع نوع الذكاء المرتفع لدٌهاألنشطة
المدارس فى الوالٌات المتحدة التى اعتمدت أسالٌب تدرٌسها لذوى صعوبات التعلم على هذه 

 التى ٌعانى التبلمٌذ من األكادٌمٌة أدى إلى تحسن دال فى المواد  مماالنظرٌة فى الرٌاضٌات
صعوبة فٌها والتدرٌس وفقا لهذه النظرٌة ٌجعل التبلمٌذ الذٌن ٌواجهون صعوبة فى ذكاء معٌن  

                                                 

ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح , ِٕزذ٠بد اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ , إٌّزذٜ اٌزشثٜٛ , عٍطٕخ ػّبْ , ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ - 1 

:ِزبػ فٝ  , 2009/ 26/12: ربس٠خ اإلربؽخ , ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌّششف١ٓ ٚوً رشثٜٛ , 
1
 

 http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=18840 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بإمكانهم التغلب على هذه الصعوبات من خبلل استخدام طرق أخرى بدٌلة تستثمر ذكاءاتهم 
(.                                                                                               1)األخرى  

:- أهم االستراتٌجٌات العالجٌة وفق نظرٌة الذكاءات المتعددة المرتبطة بذوى صعوبات التعلم -  
                                                                    (  قلب الحرفٌن): مثال عالج مشكلة 

 Db 

باستخدام استراتٌجٌة عبلجٌة لغوٌة بجعل التلمٌذ ٌمٌز بٌن الحرفٌن عن طرٌق السٌاق فى كلمات 
 رمز او  المعلمضعي بصرٌةأما لو حاولنا عبلج المشكلة باستخدام استراتٌجٌة عبلجٌة , او جمل 

,  أوجد صورا من الحرفٌن,  مستخدما مبلمح اسلوبٌة ٌتفرد بها كل حرف كل حرفشفرة لونٌة ل
تٌة العب لعبة تكوٌن كلمات من حروف ابٌنما لو تم استخدام استراتٌجٌة عبلجٌة منطقٌة رٌاضً

بٌنما لو استخدم المعلم استراتٌجٌة عبلجٌة موسٌقٌة , معٌنة او العاب أخرى تتعلق بنمط الكلمات 
, ٌمكن المعلم أن ٌجعل التبلمٌذ ٌغنون أغانى بها كثٌر من حروف تساعد على التمٌٌز بٌنهما 

العبلج باستخدام استراتٌجٌة عبلجٌة اجتماعٌة ٌقوم المعلم بتوزٌع بطاقات بها الحرفٌن على نحو 
ثم راجع اإلجابات بصرٌا  (سمعٌا)اطلب من المتعلمٌن أن ٌعثروا على اآلخرٌن , عشوابى 

اما لو قمنا بعبلج المشكلة باستخدام استراتٌجٌة عبلجٌة شخصٌة ٌكلف المعلم , باستخدام البطاقات 
                                الطالب بكتابة قابمة بالكلمات المفضلة لدٌه والتى تبدأ بهاذٌن الحرفٌن

:-األنشطة التعلٌمٌة المعدة لذوى صعوبات التعلم وفقا لنظرٌة الذكاءات المتعددة - 7    
 استخبلص بعض األنشطة التعلٌمٌة التً أعدت وفقاً لنظرٌة ٌمكنبمراجعة األدبٌات المتاحة 

:- الذكاءات المتعددة وٌمكن تطبٌقها مع ذوى صعوبات التعلم وهى كاآلتً   
   :- الذكاء اللغويتنمٌة - 1

تعتمد أنشطة هذا الذكاء على الجانب اللغوي مثل سرد القصص التً تنسج فٌها المفاهٌم واألفكار 
واألهداف التعلٌمٌة والتسجٌل الصوتً على الكاسٌت والذي ٌعتبر وسٌلة بدٌلة للتعبٌر عن األفكار 

 واالشتراك فً المناقشات  واالستماع  واستخدام المهارات اللغوٌة فً التواصل
   2-  :-الرٌاضً الذكاء المنطقً 

من أمثلة الجانب المنطقً لهذا الذكاء أن ٌذكر التلمٌذ األشٌاء التً تندرج تحت حاالت المادة 
وأما فً الجانب الرٌاضً فٌمكنه استخدام لعبة  , "منطقى  " الثبلث الغازٌة والسابلة والصلبة

أو تحوٌل تهجبة الكلمات إلى أرقام بحٌث ٌؤخذ كل حرف , األرقام كمثال على األنشطة الرٌاضٌة 
 هجابً رقم معٌن 

  3- :-الذكاء المكانً  البصرى  
كما ٌمكن , تستخدم فً أنشطة هذا الذكاء الصور الفوتوغرافٌة والرسوم البٌانٌة لتوضٌح الفكرة 

وٌمكنه أٌضا رسم , للطفل استخدام خٌاله لتحوٌل موضوع الدرس إلى صور ذهنٌة لؤلشٌاء 
  صورة تعبر عن موضوع الدرس أو ٌحول الكلمات الجدٌدة إلى رسومات و صور

   الذكاء الحركً- 4 :-
وتستخدم فى أنشطة هذا الذكاء أعضاء الجسم المختلفة مثل استخدام األصابع فً العد أو استخدام 

حركات الجسم إلظهار حركات الحروف فً الكلمات مثل القٌام للحروف المتحركة والجلوس 
أو التعبٌر باإلٌماءات عن مفاهٌم أو , أو ترجمة هجاء الكلمات إلى لغة اإلشارة , للحروف الساكنة 

ألفاظ محددة من الدرس حٌث ٌقوم التبلمٌذ بتحوٌل معلومات الدرس من نظم رمزٌة لغوٌة أو 
                                                 

أؽفبي اٌخ١ٍظ رٜٚ , سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ , ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٚرطج١مبرٙب فٟ ِغبي طؼٛثبد اٌزؼٍُ, اٌغ١ذ ػٍٝ أؽّذ - 1

:                                                                ِزبػ فٝ  , 2009-12-30: ربس٠خ االربؽخ , االؽز١بعبد اٌخبطخ   
1
 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=365           
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 منطقٌة إلى تعبٌرات جسمٌة حركٌة مثل انقسام الخلٌة أو طرح األعداد 
  5-  الذكاء الموسٌقً :-

تعتمد أنشطة هذا الذكاء على اإلٌقاع الموسٌقً مثل تردٌد جدول الضرب فً صٌغة إٌقاعٌة 
تهجبة الكلمات على اإلٌقاع ,   أو التعبٌرعن جوهر الدرس باألناشٌد المصاحبة بالموسٌقى 

  6- الذكاء االجتماعً  :-
 واالنشطة االجتماعٌة تعتمد أنشطة هذا الذكاء على التفاعل االجتماعً اإلٌجابً مع اآلخرٌن

     ,  ألنشطة االجتماعٌة  أوعرض ومناقشة موضوع مافى ا مثل مشاركة األقران المختلفة
:- الذكاء الشخصً - 7   

تعتمد أنشطة هذا الذكاء على إدراك الفرد لذاته  ووعٌه بمشاعره وتفكٌره ومعتقداته والتخطٌط 
السلٌم لشبون حٌاته مثل جعل التبلمٌذ ٌعبرون عن انفسهم داخل حجرة الدراسة ومساعدتهم على 

ىتحدٌد أهدافهم القصٌرة المدى والبعٌدة المد  
  8- ذكاء التعامل مع الطبٌعة :-

تتركز أنشطة هذا الذكاء على استكشاف األشٌاء الموجودة فً البٌبة الطبٌعٌة مثل النباتات 
ومن أمثلة أنشطة هذا الذكاء قٌام التبلمٌذ بزراعة بعض نباتات , والحٌوانات والطٌور والصخور 

الزٌنة فى أحواض صغٌرة داخل حجرة الدراسة وتشجٌعهم على تصنٌف النباتات الحدٌقة وفقا 
ألنواعها أو ألوان أزهارها أو وفقا ألجزابها وأٌضا نشاط إصطحاب الطبلب فى زٌارة  للرٌف 

                                                        (1)  للتعرف على هذه األشٌاء فى بٌبتها الطبٌعٌة
:- باستخدام نظرٌة الذكاءات المتعددة لمرحلة رٌاض االطفال طرق التدرٌس-7   
:-الذكاء اللغوى - 1  

.قراءة كورالٌة , حكاٌة القصص ,    العاب كلمات  :أمثلة لألنشطة التدرٌسٌة  
:- امثلة للمواد التدرٌسٌة    

.تسجٌل صوتى لكلمات الفرد , كتب ناطقة اومسجلة شرابط   
تحدث,اكتب عنها , اقرأها :استخدام جمٌع حواس المتعلم فى التعلٌم :  تراتٌجٌات تعلٌمٌةاس   

العمل الجماعى الذى ٌتطلب تصنٌفا او , حل المشكبلت وخاصة الرٌاضٌة  ,  استمع لها,عنها 
 تجمٌعا 

عمل تسجٌبلت صوتٌة, األلعاب التى تعتمد على الكلمات واللغة ,  لعب االدوار   
:-اللفظى / إرشادات تربوٌة لتنمٌة الذكاء اللغوى  

تنمٌة ذاكرة الطفل السمعٌة لنوعٌة األصوات -   
ذكر مسمٌات األشٌاء عند اإلشارة الٌها-   
قراءة الصور وتفسٌر المواقف التى تعبر عنها-   

وصف األشٌاء واستعمالها وفوابدها ومضارها-    
طرح أسبلة للكشف او للمناقشة -   
  ألصواتها فى شرٌط كاسٌت الطالبذكر أسماء الحٌوانات والطٌور بنفس ترتٌب سماع- 
تقلٌد الطفل ألصوات الطابر أو الحٌوان-   

   -اٌجاد تضاد بٌن صور األشٌاء
التعرف على المهنة من األشٌاء والرموز المرتبطة بها-   
التعرف على الشٌا الناقص-   

                                                 

ِظذس , سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ : ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٚرطج١مبرٙب فٟ ِغبي طؼٛثبد اٌزؼٍُ , اٌغ١ذ ػٍٝ أؽّذ - 1

   .27- 1ص ص , عبثك 
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  . (1) البصرى للتشكل اإلجمالى للكلمة  تمٌٌز الطفل-

ألعاب األلغاز األضداد ترتٌب حروف الكلمة لتشكٌل كلمة جدٌدة -   
ٌستمتع الطفل بؤلعاب الحاسب اآللى وااللكترونٌات-   
األلعاب التى تتطلب تفكٌر دقٌق-   
ٌستمتع باأللعاب التى تنطوى على استراتٌجٌة لتحقٌق الفوز-   
  ( .2)  العبلقات واالنماطإدراك- 

  :- األنشطة التعلٌمٌة 
  (3)القراءة , األلعاب واأللغاز التى تعتمد على سرد القصص

 
                                                                                                

:-الذكاء المنطقى الرٌاضٌاتى - 2  
:- أمثلة لألنشطة التدرٌسٌة   

Brain teasers                                        متحدٌات المخ                           

األلعاب واأللغاز التى تعتمد على ,  العملٌات العقلٌة الحسابٌة ,تمارٌن حل المشكبلت المنطقٌة 
, حساب عقلى ,  وضع مجموعة قواعد أو نظام شفرى,  التصنٌف والوضع فى فبات ,األرقام 

لغاز منطقٌة وألعاب تفكٌر نقدى أ, ألعاب أعداد   

المفهومات  :- الرٌاضًتربوٌات الذكاء -   
الشكل اللون الحجم: او تجمٌع االشٌاء وفقا لخاصٌة معٌنة مثل : التصنٌف   
وضع االشٌاء فى ترتٌب متسلسل وفقا لمقدار الزٌادة او النقصان لبعض الصفات مثل  : التسلسل
  التتابع الزمنى لؤلحداث ,الجسم, الطول 

القدرة على تعرف الطفل على العدد ووضع الرقم المناسب لعدد األشٌاء : العد  
  مجموع محدد إلىمقارنة األشٌاء مع بعضها او العد   :الجمع
فصل االشٌاء عن بعضها او العد االرتجاعى : الطرح  

سواء بوضع عبلقة صح أو خطؤ أو رسم دابرة , وهو اسلوب تصنٌف المضمون : الرسم البٌانى 
 حول الشٌا المطلوب تلوٌنه

ٌقصد به أنشطة التتابع التى تستغرق وقتا : الزمن  
  وهى المدى الزمنى لؤلحداث:السرعة 
المطابقة بٌن األشٌاء المتشابهة: التطابق   
استخدام أسلوب ابتكارى فى تكرار االشٌاء او العبلمات أو األشٌاء  أو الرموز: التتابع   

:-أمثلة للمواد التدرٌسٌة   
فكر ,  (من الكم  )كممها  :  استراتٌجٌات تعلٌمٌة,رٌاضٌات , لعاب أ, جهزة علمٌة أ حاسبات 
  تصورها, نقدٌا عنها 

األلعاب , العملٌات العقلٌة  الحسابٌة, حل المشكبلت و التجارب العملٌة  :- األنشطة التعلٌمٌة
(.   4)التفكٌر الناقد, واأللعاز التى تعتمد على األرقام    

:- تنمٌة الذكاء المنطقى الرٌاضٌاتى عن طرٌق برامج الكومبٌوتر ومواقع اإلنترنت - 8
, برامج تنمٌة المنطق    هناك العدٌد من البرمجٌات التى تساعد على تنمٌة الذكاء الرٌاضٌاتى مثل 

                                                 

222ص , 103- 102ص ص , ِظذس عبثك , ِذخً اٌٝ ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ - 2
1
  

, اٌجشٔبِظ اٌؼالعٝ اٌّمزشػ ٌزال١ِز طؼٛثبد اٌزؼٍُ ٚفك ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح , اٌجٕذسٜ ثٕذ ِؾّذ اٌشب٠غ - 3

32-1ص ص, ِظذس عبثك 
2
  

221ص , ِظذس عبثك , ِذخً اٌٝ ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ -    4  

221ص , 103- 102ص ص , ِظذس عبثك, ِذخً اٌٝ ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ -    3  
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كما توجد العدٌد من مواقع االنترنت , وبرامج لتعلٌم التفكٌر النقدى وبرامج حل المشكبلت 
المساعدة فى تعلم الرٌاضٌات والعلوم وحل المشكبلت وٌوجد بعض البرامج المجانٌة على المواقع 

:                                                                                                     التالٌة   
                                                                                                      

http://www.scienceshareware.com 
www.funbrain.com 
www.coolmath4kids.com 

:-الذكاء المكانى البصرى - 2  

, التمٌٌز البصرى , اإلدراك البصرى : ٌضم هذا النوع من الذكاء مجموعة من المهارات منها 
وجدٌر بالذكر أن هذه المهارات البصرٌة أحد اهم العوامل التى تلعب دورا , الذاكرة البصرٌة 

.وترتبط اٌضا ارتباطا وثٌقا بهما, كبٌرا فى القدرة على القراءة والتهجبة   
: -  أمثلة لألنشطة التدرٌسٌة   

 الرسم باستخدام برامج الرسم فى الكومبٌوتر
 fotoshop ,paintbrush,flash  

وسابل تعلم التكنٌكات الفنٌة للرسم مثل التلوٌن والتظلٌل , الرسم والفنون البصرٌة   
األنشطة والمشروعات الفنٌة وهناك الكثٌر من المواقع التى تعرض مشروعات فنٌة وٌمكن 

:                                         استخدام محرك البحث جوجل وكتابة الكلمات التالٌة   
Craft arts for kids 

,  نشطة الفن أ,   أنشطة وعى بصرى  , التمثٌل او التصوٌر البصرى,الرسومات المتحركة 
   الخٌالألعاب, ارسم ولون بصرى 

. Picture Literacy Experiences خجشاد لشاءح اٌظٛس  

  Mind Mapping    سعُ خش٠طخ ػم١ٍخ 

 (1). Picture Literacy Experience  ٜرتصوي  ثظش  
:-أدوات للذكاء البصرى   

, خرابط رسوم توضٌحٌة, برامج الكومبٌوتر للرسم والتصمٌم والتولٌف البصرى , افبلم كارتون 
العاب , صور إٌجاد التشابه واالختبلف , االلغاز المربٌة , ألعاب متاهات , العاب تصوٌب 

  (.2)التركٌبات ثبلثٌة االبعاد 
  : -أمثلة للمواد التدرٌسٌة -

خرابط , تمارٌن تفكٌر بصرى , رسم كارٌكاتورى تخطٌطى للفكرة ,  رسم وفنون بصرٌة أخرى 
فٌدٌو شرابح افبلم , كامٌرات , توهمات بصرٌة , مواد فنٌة , عقلٌة ومنظمات بصرٌة أخرى 

برامج رسوم بٌانٌة على الكومبٌوتر                    , (بازلس )متاهات مربٌة وألغاز, سٌنٌمابٌة   
:-استراتٌجٌات تعلٌمٌة   

.(3) ارسم خرٌطة عقلٌة لها, لونها , تصورها بصرٌا , ارسمها ,  انظر إلٌها   
 Mind - Map it          

:-إرشادات تربوٌة لتنمٌة الذكاء المكانى البصرى   
االهتمام بالكتب والقصص المصورة والرسومات المختلفة -     
ٌستمتع الطفل باألنشطة الفنٌة و األفبلم -    
ٌهتم الطفل باأللوان وٌجٌد استخدام الرسم-   
التصوٌر والتقاط الصور-   

                                                 

103-102ص ص , ِظذس عبثك, ِذخً اٌٝ ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ    1-   

1ص ص , ِظذس عبثك , ١ٔف١ٓ ػجذ هللا طالػ     2-  

103-102ص ص  , ِظذس عبثك, ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ    -
3
  

http://www.scienceshareware.com/
http://www.scienceshareware.com/
http://www.funbrain.com/
http://www.coolmath4kids.com/
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تذكر المقاسات واألحجام بشكل دقٌق-   
( .1)تذكرالخرابط والرسوم البٌانٌة بدقة -   

كما ٌمكن استخدام االنترنت لتنمٌة الذكاء البصرى من خبلل االستعانة ببرامج الرسوم على 
 االنترنت 

االنشطة ,  استخدام الوسابل التعلٌمٌة خاصة الصور والرسوم والخرابط :- استراتٌجٌات التعلم 
المشروعات الجماعٌة, التمثٌل الدرامى الجماعى , الفنٌة بؤنواعهامن رسم وتصوٌر فوتوغرافى    

:- الحركً  الجسمىالذكاء–  4  
التفكٌر , التفكٌر العلمى , المفاهٌم الحركٌة , مسرح الطفل , استخدام أجزاء الجسم فى التعبٌر 

.خرابط الجسم , العلمى   
التعلم بالعمل , لعب األدوار والتمثٌل المسرحى ,  المشروعات الجماعٌة :-استراتٌجٌات التعلم 

.األنشطة الحركٌة والرٌاضٌة , والممارسة   
األلعاب , التمثٌل الدرامى المسرحى , عن طرٌق العمل باألٌدى   التعلم:-األنشطة التعلٌمٌة 

. األنشطة المحسوسة , الرٌاضٌة   
  :-ىموسٌق الذكاء ال-5
تمٌٌز النغمات السرٌعة من البطٌبة والصوت المرتفع من المنخفض-   

  -استدعاء الكلمات من سماع اللحن فقط
التدرٌب على الغناء الفردى والجماعى , قٌام الطفل بؤلعاب حركٌة على نغمات الموسٌقى - 

ارتجال حركات تلقابٌة على أصوات الموسٌقى, بمصاحبة الموسٌقى   
التمٌٌز بٌن مصادر االصوات المسموعة-   

االستماع للموسٌقى , االشتراك فى فرق العزف أو الغناء , الغناء الجماعى  :- استراتٌجٌات التعلم
تنغٌم الكلمات وفق إٌقاع واضح, كخلفٌة للموقف التعلٌمى   

تؤلٌف األغانى, العزف , التلحٌن ,  الغناء:-األنشطة التعلٌمٌة   
:-الذكاء الطبٌعى - 6  

استكشاف انواع الكابنات المختلفة والظواهر , الخروج للطبٌعة والتفاعل مع عناصرها المختلفة 
                                                                                                  (.2)البٌبٌة

:-الشخصى الداخلى / الذكاء الذاتى - 7  
حرٌة االختٌارات , بناء نظام شخصى ذاتى , المشروعات واالعمال الفردٌة :-األنشطة التعلٌمٌة 

 للمادة التى ٌدرسها الطالب
  :- استراتٌجٌات التعلم 

األعمال واأللعاب الفردٌة التى تتطلب تركٌزا, المشروعات الفردٌة , استراتٌجٌة حل المشكبلت   
:-الذكاء االجتماعً - 8  

المجموعات , األلعاب الجماعٌة , النمذجة البشرٌة , تقدٌم نماذج حٌة ٌقتدى بها الطفل فى سلوكه 
مشاركة األقران, التعاونٌة   

المشروعات الجماعٌة فى , المناقشات بانواعها , العمل فى مجموعات :- استراتٌجٌات التعلم 
تمثٌل األدوار, وفى البٌبة المحٌطة , المدرسة   

برامج ,األلعاب الفردٌة , برامج التعلم الذاتى ,  برامج التى تتٌح عمبل فردٌا :- األنشطة التعلٌمٌة 
.(3)العصف الذهنى الفردى   

                                                 
ِظذس , اٌجشٔبِظ اٌؼالعٝ اٌّمزشػ ٌزال١ِز طؼٛثبد اٌزؼٍُ ٚفك ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح , اٌجٕذسٜ ثٕذ ِؾّذ اٌشب٠غ - 4

23-1ص ص , عبثك   

215ص , ِظذس عبثك , ر١ّٕخ اٌزوبء ػٕذ االؽفبي , ١ٔف١ٓ ػجذ هللا طالػ     1-  

222ص  , ِظذس عبثك, ِذخً اٌٝ ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ,  ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ  - 
3
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:- أهمٌة  استخدام الحاسب اآللً فى مجال تعلٌم الطالب ذوى صعوبات - 8  
ٌعد مجال تكنولوجٌا تعلٌم الفبات الخاصة من المجاالت البحثٌة الحدٌثة فى التربٌة وقد اصبح 

 وخاصة فى مجال تعلٌم الطبلب ذوى الفبات الخاصة لتنمٌة قدرات ا هاماللتكنولوجٌا دور
همٌة فى اكساب هذه الفة العدٌد من مهارات الكتابة مثل مهارات \أصعوبات الكتابة لما لها من 

 التخطٌط للكتابة والمراجعة والتحرٌر 
من اهم مزاٌا الكتابة عن طرٌق الكومبٌوتر انها تعطى الطبلب ذوى صعوبات الكتابة الممٌزات 

:- التالٌة 
رإٌة النص على الشاشة مع استخدام الكتابة من خبلل لوحة المفاتٌح بدال من الكتابة بالٌد 

 الكتابة باستخدام الكومبٌوتر اسهل من الكتابة الٌدوٌة وبخاصة للطبلب ذوى أنحٌث 
 تعطى الكتابة باستخدام الكومبٌوتر فرصة للطبلب ذوى صعوبات  حٌثصعوبات الكتابة

الكتابة لنشر اعمالهم بشكل انٌق ٌشبه اعمال المحترفٌن مما ٌشجعهم على الكتابة وٌزٌد من 
 ( .1) دافعٌتهم واتجاهاتهم نحوها

وفى مجال الذكاءات المتعددة  تمثل التكنولوجٌا أهمٌة كبٌرة فى تنمٌة الذكاءات المتعددة فمن 
وٌإكد جاردنر أن المعلمٌن بإمكانهم , خبلل آلٌات الكومبٌوتر وبرامجه وإمكاناته المتعددة 

تشجٌع نمو للطبلب من خبلل توفٌر فرص إثرابٌة عدٌدة فى كل منطقة من مناطق الذكاءات 
  (2)والثانى تعزٌز التعلم , وٌمكن استخدام التكنولوجٌا  لهدفٌن األول تنمٌة الذكاءات المختلفة 

-:إجابة تساؤالت الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

:-تحاول الدراسة الراهنة االجابة على التساإالت التالٌة   
-:األولإجابة التساؤل   

تنمٌة  الموجودة على االنترنت التى ٌمكن االستعانة بها فى ماهى أهم المواقع التعلٌمٌة- 1
                                    ؟      ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة رٌاض األطفالتالمٌذالمهارات قبل األكادٌمٌة لدى ال

مع التطور التقنى الهابل ظهرت على الشبكة الدولٌة للمعلومات العدٌد من المواقع التعلٌمٌة 
التى تتضمن العدٌد من البرمجٌات واأللعاب التعلٌمٌة التى تهدف إلى توفٌر فرص جٌدة لتعلٌم هذه 

,  فى كل المراحل الدراسٌة األطفالالفبة من خبلل العدٌد من المواقع والبرمجٌات التى تهتم بتعلٌم 
فضبل عن وجود مواقع ٌوجد علٌها برمجٌات والعاب تعلٌمٌة لتنمٌة قدرات الفبات الخاصة ومنهم  

وتهتم الباحثة فى هذه الدراسة بتحلٌل مضمون العدٌد من المواقع التعلٌمٌة , ذوى صعوبات التعلم 
على االنترنت لتحدٌد أفضل المواقع وأقربها تحقٌقا للخصابص العلمٌة لبرامج وطرق عبلج ذوى 

 صعوبات التعلم
 وفى هذه الدراسة تهتم الباحثة بدراسة وتحلٌل مضمون العدٌد من المواقع التعلٌمٌة المنشورة على 

االستراتٌجٌات التربوٌة والوسابل واألنشطة التربوٌة الموجودة  " اإلنترنت من الناحٌة التربوٌة
للتؤكد من " وقد قامت الباحثة بتحلٌل المضمون االجتماعى لهذه المواقع "  واالجتماعٌة"بالموقع

أى مدى توظٌف هذه المواقع التقنًالمضمون  و"خلوها من كل ما هو بعٌد عن القٌم الثقافٌة العربٌة
 تحدٌد افضلها للتقنٌة لتكرٌس فكر نظرٌة الذكاءات المتعددة وٌهدف تحلٌل محتوى هذه المواقع إلى

 تتوافر فى البرمجٌات والمواقع أنواقربها تحقٌقا للشروط والخصابص العلمٌة التى ٌنبغى 
 تدرٌب ذوى صعوبات التعلم وتنمٌة قدراتهم وفقا لنظرٌة الذكاءات إلىالتعلٌمٌة التى تهدف 

 المتعددة 

                                                 

ِشاعؼخ ٌٕزبئظ اٌجؾٛس :دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب فٝ رؼ١ٍُ اٌىزبثخ ٌٍطالة رٜٚ طؼٛثبد اٌزؼٍُ , أؽّذ ِؾّٛد فشِبٜٚ - 1

ِزبػ 2007-2-1: ربس٠خ االربؽخ  , 2003,اٌّشوض اٌّظشٜ ٌّظبدس ِؼٍِٛبد اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ اوغ١ش ,اٌؼ١ٍّخ 

: فٝ  -
1
 

WWW.GUILFKIDS.COM 

213ص , ِظذس عبثك , ر١ّٕخ اٌزوبء ػٕذ األؽفبي , ١ٔف١ٓ ػجذ هللا طالػ    - 
2
, 
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 إلىمواقع ال هذه تحلٌل مضمون و موقعا تعلٌمٌا 50 استعراض وقد خلصت الباحثة من خبلل
المرتبطة بنظرٌة الذكاءات المتعددة المواقع التعلٌمٌة التى تتبنى البرامج واالستراتٌجٌات اختٌار

فضبل عن وجود كم كبٌر من , والتى تهدف إلى تنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة لؤلطفال الروضة 
المواقع التى تنمى نواحً الذكاءات األخرى مثل المواقع التى تنمى الذكاء البصري الموسٌقى 

 لتزوٌد األطفال ذوى صعوبات المواقع التعلٌمٌة  تلكصممو ت, والطبٌعى واالجتماعى والذاتى 
وذلك من خبلل االعتماد على , التعلم بالخبرة التعلٌمٌة من خبلل الطرق والقنوات غٌر التقلٌدٌة 

 من أفبلم فٌدٌو والعاب تستخدم كل من  والتقنٌة البصرٌةصوتٌة من موسٌقى وأغانى  التقنٌةال
لتناسب بٌبة االنترنت                      تغٌٌر بٌبة التعلم  بهدف إثراء و التقنٌة البصرٌة والسمعٌة  

  ونظرا ألن هذا النوع من المتعلمٌن ذوى صعوبات التعلم ٌحتاج إلى مساعدة وتدخل من المعلم 
ٌتعلم التلمٌذ المهارات المختلفة من خبلل استراتٌجٌات ووسابل , كما ٌحتاج إلى تعزٌز إضافً 

وأنشطة مرتبطة بالذكاء البصرى وتوفر بٌبة االنترنت مكانا خصبا إلمداد التبلمٌذ ذوى  صعوبات 
التعلم بالعدٌد من األنشطة والوسابل التقنٌة التى تساعد على تنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة  من 

وفى العدٌد من المواقع , خبلل الصور الثابتة والمتحركة واألفبلم وغٌرها من العروض البصرٌة 
التعلٌمٌة ٌتم توفٌر العدٌد من األنشطة بحٌث ٌتضمن النشاط الواحد استراتٌجٌات تربوٌة مستمدة 

من أكثر من نمط من أنماط الذكاءات المتعددة ومن أمثلة هذه المواقع التى تهدف إلى تنمٌة 
  :-                                          المهارات قبل األكادٌمٌة ألطفال الروضة المواقع التالٌة 

:- مهارة التعرف على األرقامالمواقع المتخصصة فى تنمٌة- 2     
ٌوجد على االنترنت العدٌد من المواقع التى توفر أنشطة والعابا تعلٌمٌة لتنمٌة مهارات التعرف 

على األرقام واألعداد كما ٌتم توظٌف الٌد والعٌن معا  ألداء اللعبة التعلٌمٌة مما ٌساعد على 
وقد ٌصاحب أداء اللعبة او النشاط خلفٌة موسٌقٌة واغانى مما , تنمٌة التآزر البصرى الحركً 

ٌساعد على تنمٌة ثبلث أنواع من الذكاءات فى أن واحد الذكاء البصرى والحركى والموسٌقى 
  (  1)والرٌاضٌاتى 

http://www.ixl.com/math/practice 

موقع لتنمٌة المهارات المطلوبة للرٌاضٌات لفبة ذوى الصعوبات " التمارٌن الرٌاضٌاتٌة" موقع - 
"التمارٌن الرٌاضٌاتٌة " وٌهتم موقع  والمرحلة االبتدابٌة األطفالاألكادٌمٌة فى مرحلة رٌاض   

Math Practice Site                                                                                

فى مجال المهارات األكادٌمٌة وما قبل "  بتنمٌة المهارات الحسابٌة  فى مادة الرٌاضٌات 
ٌقدم الموقع العدٌد من التمارٌن فى مادة الرٌاضٌات لكل المراحل التعلٌمٌة من "  األكادٌمٌة 

ٌستخدم الموقع استراتٌجٌات التعلم , مرحلة ما قبل الروضة  والروضة إلى المرحلة اإلبتدابٌة 
المرتبطة بتنمٌة الذكاء المنطقً الرٌاضٌاتى من أهمها إستراتٌجٌة حل المشكبلت  وخاصة 

الرٌاضٌة  والتً تستخدم  تمارٌن رٌاضٌة بؤسلوب مشوق بهدف تنمٌة المهارات األكادٌمٌة وقبل 
 األكادٌمٌة  من خبلل مسابل رٌاضٌة فى ألف                                                          

موضوع مختص بعلم الرٌاضٌات من اجل أن ٌتمكن الطبلب من تنمٌة مهاراتهم فى  (1000 ) 
وبالنسبة لتنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة لؤلطفال فى مرحلة الروضة ٌوجد , مادة الرٌاضٌات 

وقد تم تصنٌف تلك المهارات فى أقسام محددة منها قسم األرقام والعد ,  مهارة 135حوالى 
تعلم الوقت , فوق وتحت الٌمٌن والٌسار, داخل وخارج : المواقف , التصاعدي والتنازلً 

                                                 
1
- http://www.ixl.com/math/practice/ 

 
 

http://www.ixl.com/math/practice
http://www.ixl.com/math/practice/
http://www.ixl.com/math/practice/
http://www.ixl.com/math/practice/
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 (.                                                               1)األشكال , األلوان , والساعة النقود 
  

:- واأللواناألشكالمواقع تنمٌة مهارات التعرف على - 3        
http://www.dailygame.com/ 

مجانٌة ٌتم تحمٌلها على اإلنترنت الكتساب العاب لاأللعبة من 2000ٌعرض الموقع حوالى  - 
تآزر ال  من خبلل  واألشكال والتلوٌناأللوان  إدراك مهارة :المهارات قبل األكادٌمٌة مثل

 وٌعمل الموقع على تنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة  من خبلل استخدام حركًال البصري
االستراتٌجٌات   واألنشطة التربوٌة لنظرٌة الذكاءات المتعددة وٌنمى الموقع الذكاء البصري 

:- وهذا النشاط ٌوجد على الرابط التالً ,  والحركى
http://www.dailygame.com/game/way-to-school-coloring-book.html 

 
الذكاء البصري والذكاء :  ٌهدف الموقع إلى تنمٌة الذكاءات المتعددة ألطفال الروضة مثل - 

الحركً كما ٌعمل على تنمٌة التآزر البصري الحركً وهو األمر الذي ٌساعد األطفال فى 
مرحلة الروضة على اإلندماج فى التعلم حٌث ٌتعلم األطفال فى هذه المرحلة من خبلل إشراك 

ومن أهم البرمجٌات ومواقع االنترنت التى تتٌح , أكبر عدد من الحواس فى عملٌة التعلم 
ألطفال الروضة اكتساب المهارات قبل األكادٌمٌة األلعاب التعلٌمٌة التى تعمد إلى إشراك 

حاستً البصر والٌد فى عملٌة التعلم من خبلل إحداث تناسق بٌنهما الكتساب وتنمٌة مهارة ما 
وبعض األلعاب والتطبٌقات تعمل على إشراك حاسة السمع مع البصر والٌد الكتساب إحدى 

وٌقدم موقع ألعاب ٌومٌة عدة أنشطة تساعد على , المهارات قبل األكادٌمٌة ألطفال الروضة 
:-                    تنمٌة هذه المهارات مثل نشاط  القص واللزق الموجود على الرابط التالً 

           
   http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html 

  (  2) أخرى لتنمٌة مهارات إدراك األلوان واألشكال قعاموعلى االنترنت   كما ٌوجد-
بازل العاب موسٌقٌة العاب رسم وتلوٌن العاب المحاكاة,  جماعٌة وفردٌة ألعابامواقع تقدم -   

 

http://www.girlsgogames.com/game/Shangri-La-2.html 
 العاب ترفٌهٌة وتعلٌمٌة بازل

http://www.girlsgogames.com/games/puzzle.html 

 

:- مهارة التعرف على الحروفالمواقع المتخصصة فى تنمٌة- 4  
ٌوجد على االنترنت العدٌد من المواقع التى توفر أنشطة والعابا تعلٌمٌة لتنمٌة مهارات إدراك 
الحروف كما ٌتم توظٌف الٌد والعٌن معا  ألداء اللعبة التعلٌمٌة مما ٌساعد على تنمٌة التآزر 

وقد ٌصاحب أداء اللعبة او النشاط خلفٌة موسٌقٌة وأغانى مما ٌساعد على , البصرى الحركً 
  (3)تنمٌة أربعة أنواع من الذكاءات المتعددة الذكاء البصرى والحركى والموسٌقى والرٌاضٌاتى 

                            :-  الفونولوجى للكلماتاإلدراك مهارة المواقع المتخصصة فى تنمٌة- 5
تإكد الباحثة فى الدراسة الراهنة انه بإمكان مواقع االنترنت وبرمجٌات الكومبٌوتر توفٌر فرص 

.اثرابٌة عدٌدة للطبلب وتنمٌة الذكاءات المتعددة لدٌهم    
ووفقا لنظرٌة الذكاءات المتعددة ٌهتم هذا الموقع بتنمٌة الذكاء اللغوى لدى األطفال فى مرحلة 

 الروضة
                                                 

2-http://www.ixl.com/math/grade/kindergarten/
1
 1 

2
- http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-mixedbag-coloring-drawing.html- 
3
 -http://www.dailygame.com/games/Spelling/Spelling.html 

http://www.dailygame.com/game/The-Shape-Train.html
http://www.dailygame.com/game/way-to-school-coloring-book.html
http://www.dailygame.com/game/way-to-school-coloring-book.html
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
http://www.girlsgogames.com/game/Shangri-La-2.html
http://www.girlsgogames.com/games/puzzle.html
http://www.dailygame.com/games/Spelling/Spelling.html
http://www.dailygame.com/games/Spelling/Spelling.html
http://www.dailygame.com/games/Spelling/Spelling.html
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http://abababc.com/home/ 

ٌوفرهذا الموقع التعلٌمى التكنولوجٌا المتاحة لمساعدة التبلمٌذ فى المراحل التعلٌمٌة - ا
وٌساعد على تعلم اللغة , "من مرحلة رٌاض األطفال إلى مرحلة الدراسات العلٌا" المختلفة 

االنجلٌزٌة من خبلل تقدٌم تدرٌبات وأنشطة مكتوبة ومسموعة ومقروءة  لتعلم اللغة من خبلل 
مع عرض معانى الكلمات باللغة , توفٌر قابمة بؤكثر الكلمات استخداما فى الحٌاة الٌومٌة 

كما ٌوفر الموقع تقرٌرا الكترونٌا حول , االنجلٌزٌة والعربٌة وبعض اللغات الحٌة األخرى 
مستوى الطفل ٌقدم بالبرٌد االلكترونى للمعلم وأولٌاء األمور مع إمكانٌة  إضافة المعلم كلمات 

أخرى مرفقة بالتقرٌر إلثراء الحصٌلة اللغوٌة للطالب وٌستخدم الموقع التعزٌز المناسب 
وٌستخدم الموقع عدة انشطة اثرابٌة لتنمٌة الحصٌلة , واختبارات مرحلٌة لتقوٌم أداء الطالب 

اللغوٌة للطفل فى مرحلة الروضة فمن خبلل استخدام الطفل لبرامج الكتابة ٌكتب الطالب 
,  الصورة لبلدراك البصرى لمعنى الكلمات : الكلمات كما ٌستغل الموقع اربعة حواس العٌن 

وذلك , واالذن لسماع الكلمة والٌد فى كتابة الكلمات باستخدام لوحة المفاتٌح وبرنامج ورد 
بهدف إشراك أكبر عدد من الحواس فى عملٌة التعلم  مما ٌساعد على تنمٌة الذكاءات البصرٌة 

  (.                                                                             1)والجسمٌة الحركٌة 
                                                                                 

http://app.dk.mingoville.c/ 

ٌوفر هذا الموقع فرصة لتعلم الحروف والكلمات مع  تعلم عدة مهارات متصلة بتعلم -  ب
.مهارة القراءة والكتابة واالستماع: اللغة وهى   

http://www.starfall.com/ 

.هذ الموقع من المواقع ذات المستوى التربوى والتقنى الجٌد لتعلم اللغة االنجلٌزٌة لبلطفال - ج  
:-المواقع المتخصصة فى األلعاب التعلٌمٌة والتربوٌة - 6  

هذه المواقع مصممة لتنمٌة العدٌد من المهارات قبل األكادٌمٌة ألطفال الروضة حٌث توجد 
:-العدٌد من األلعاب المصممة بطرٌقة تربوٌة ومن هذه المواقع تعرض الباحثة الموقع التالى   

 
 
http://www.kidscomjr.com/home_flash.html 

 

:-إجابة التساؤل الثانى   
  تنمٌة الموجودة على االنترنت التى ٌمكن االستعانة بها فى ماهى أهم المواقع التعلٌمٌة- 2

؟ الذكاءات المتعددة للتالمٌذ فى مرحلة رٌاض االطفال  
:-تنمٌة الذكاء اللغوى باستخدام االنترنت : وال ا  

 بتعلٌم الحروف والكلمات العربٌة  اللغوى تهتم  االستراتٌجٌات التربوٌة السابدة فى الذكاء
  ومواقع ألعاب الكلمات وعرض القصص باستخدام برامج الصوت ومواقع واألجنبٌة

  (.2)تعلٌم اللغات لؤلطفال بطرٌقة مبسطة تتناسب والمرحلة العمرٌة للمتعلم
:وهناك العدٌد من المواقع التى تقدم العابا تعلٌمٌة لتعلٌم الحروف منها الموقع التالً   

http://app.dk.mingoville.com/ 
ٚ٘ٛ ِٛلغ ِّزغ ٌٍغب٠خ فٙٛ ٠ز١ؼ فشطخ ٌٍطفً ٌز١ّٕخ اٌزوبء اٌٍغٜٛ ثئعٍٛة ِّزغ ٚعزاة ِٓ 

خالي ؽشق ِجزىشح ِضط ف١ٙب ث١ٓ االعزشار١غ١بد اٌزشث٠ٛخ ٌٍزوبء اٌٍغٜٛ ٚاٌزوبء اٌجظشٞ ِٓ 

خالي اٌمبِٛط اٌّظٛس اٌزٞ ٠ز١ؼ ٌٍطفً رؼٍُ اٌؾشٚف ٚاٌىٍّبد ِٓ خالي اٌشثؾ ث١ٓ اٌؾشف 

                                                 
1
 - http://abababc.com/home 

 82, 78ص ص , ِظذس عبثك , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ ؽغٓ - 2   

http://abababc.com/home/
http://app.dk.mingoville.c/
http://app.dk.mingoville.c/
http://www.starfall.com/
http://www.kidscomjr.com/home_flash.html
http://app.dk.mingoville.com/
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ٚاٌىٍّبد ٚاٌظٛس ٚاٌظٛد ٌٕطك اٌىٍّبد ٚرؼزجشٖ اٌجبؽضخ ِٓ اٌّٛالغ اٌّؤٍ٘خ ٌز١ّٕخ اٌزوبء 

)اٌٍغٜٛ ِٚٙبسح اٌزؼشف ػٍٝ اٌؾشٚف ِٚٙبسح إدسان اٌىٍّبد 
1

 .)  

ٌهتم الموقع بتنمٌة الذكاء اللغوى من خبلل العدٌد من األلعاب التعلٌمٌة التى تعمل على تنمٌة 
مهارة تهجبة الحروف وٌقدم الموقع شرحا ألساسٌات اللعبة مع تخصٌص ثبلث مستوٌات لها 

ووقت محدد إلنجاز اللعبة وفى نهاٌة اللعبة ٌحصل المتعلم على درجة االختبار المرحلى لتقٌٌم 
(2)أدابه   

 
:-تنمٌة الذكاء المنطقى الرٌاضٌاتى باستخدام االنترنت: ثانٌا   

 المهارات الرٌاضٌة قبل األطفالبتعلٌم  الرٌاضٌاتى  تهتم االستراتٌجٌات التربوٌة السابدة فى الذكاء
ومواقع األلعاب التعلٌمٌة واأللغاز المنطقٌة وتدرٌبات حل المشكبلت المنطقٌة , وبعد األكادٌمٌة 

  (.3) وألعاب وتدرٌبات التصنٌف والوضع فى فبات
:وٌوجد عدة مواقع لتنمٌة الذكاء الرٌاضى منها   

www.coolmath4kids.com 

www.funbrain.com 

 كما توجد مواقع تعرض مجموعة من االلعاب التى تعمل على تنمٌة الذكاء المنطقى الرٌاضٌاتى
www.woodlands_junior.kent.sch.uk/games/educational/#logic 

www.mikids.com   (
4
) 

   :-الرٌاضٌاتىالمواقع التعلٌمٌة األجنبٌة الموجهة لتنمٌة الذكاء - 1
  :-التالًموقع ممارسة الذكاء الرٌاضً وٌوجد على الرابط 

http://www.ixl.com/math/practice/ 

:-ة  اتًالمهارات الرٌاضً -  
 المهارات االبتدابٌة فى مرحلة رٌاض األطفال والمرحلة األطفال وإكسابٌهتم الموقع بتعلٌم 

حٌث ٌتضمن الموقع تغطٌة شاملة للمهارات قبل وبعد األكادٌمٌة المتضمنة فى , الرٌاضٌة 
 وهو ٌشتمل على ألف مهارة من المهارات الرٌاضٌة مقدمة لؤلطفال فى الرٌاضًالذكاء 

 لدى الرٌاضً تنمٌة الذكاء إلى وٌهدف الموقع االبتدابٌة والمرحلة األطفالمرحلة رٌاض 
مهارة مهارة العد :  وتتضمن تلك المهارات الرٌاضٌة األطفالاألطفال فى مرحلة رٌاض 

 متسلسلة ومتفرقة اإلعدادالترتٌب والتصنٌف والمقارنة من خبلل اكتساب مهارة التعرف على 
 الوقت والقٌمة العددٌة إدراك ومهارة واألوزان واألحجام واأللوان واألشكال ومهارة العد 

للنقود والعمبلت المختلفة مهارة إجراء بعض العملٌات الحسابٌة البسٌطة فضبل عن اكتساب 
 134 وتتضمن مرحلة رٌاض االطفال وحدها أكثر من بعض المهارات الهندسٌة البسٌطة

 مهارة رٌاضٌة فى المجال االكادٌمى وما قبل االكادٌمى                                           
-:المستهدفةالفئة   

   االبتدابٌة والطبلب فى المرحلة األطفال والثانٌة من رٌاض األولىاألطفال فى المرحلة 
:-األنشطة المتضمنة   

ٌتضمن الموقع تدرٌبات لتعلٌم األطفال المهارات الرٌاضٌة المختلفة فى مادة الحساب وأنشطة 
تعلٌمٌة مصممة بحٌث تناسب نوع المهارة الرٌاضٌة والمرحلة العمرٌة والتعلٌمٌة وتمتاز تلك 

                                                 
1
 -http://app.dk.mingoville.com/ 

 
2
 -http://www.dailygame.com/game/Alphabet_Jungle.html 

 

-  .82-78ص ص , ِظذس عبثك , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ ؽغٓ 
3
  

- .120 , 225ص , ر١ّٕخ اٌزوبء ػٕذ األؽفبي ,  ١ٔف١ٓ ػجذ هللا  طالػ 
4
  

http://www.coolmath4kids.com/
http://www.funbrain.com/
http://www.woodlands_junior.kent.sch.uk/games/educational/#logic
http://www.mikids.com/
http://www.ixl.com/math/practice/
http://app.dk.mingoville.com/
http://www.dailygame.com/game/Alphabet_Jungle.html
http://www.dailygame.com/game/Alphabet_Jungle.html
http://www.dailygame.com/game/Alphabet_Jungle.html


26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكتساب  العدٌد من إلىالتدرٌبات بؤنها متدرجة من األسهل لؤلصعب كما تهدف األنشطة 
كما ٌمتاز الموقع بتقدٌم تفسٌر  , األكادٌمٌة فضبل عن المهارات األكادٌمٌةالمهارات قبل 

 حول مستوى تحصٌل وأسبوعٌةكما ٌقدم الموقع تقارٌر ٌومٌة , لئلجابة الخاطبة للمتعلم 
   . اإللكترونًالمتعلم فى مادة الرٌاضٌات ألولٌاء األمور من خبلل البرٌد 

 
 
                       

:-التعزٌز   
 

 من خبلل تقدٌم الكثٌر من الجوابز المتمثلة فى األلعاب التعلٌمٌة ٌاٌقدم الموقع تعزٌزا فور
شهادات التقدٌر وذلك للمشتركٌن فى عضوٌة المركز السنوٌة والشهرٌةو  

:-سلبٌات الموقع   
  مواد صوتٌة فى عملٌة التعزٌزأٌةلم ٌستخدم الموقع 

فضبل عن حجبه التعزٌز باستخدام األلعاب التعلٌمٌة وشهادات التقدٌر عن مستخدمى الموقع 
  (.1)بشكل مجانى 

:كما ٌوجد مواقع آخر لتعلٌم الرٌاضٌات ٌوجد على هذا الرابط - 2  
http://www.kidsnumbers.com 

وقد قام بتصمٌم الموقع , وهو موقع مصمم  لتنمٌة كل المهارات المرتبطة بمادة الرٌاضٌات 
.                  معلمون تربوٌون  وهو موجه لكل األطفال والتبلمٌذ فى مختلف المراحل العمرٌة  

وٌهدف الموقع إلى توفٌر برنامج ٌهدف إلى تنمٌة الكثٌر من المهارات فى مادة الحساب من 
خبلل العدٌد من األنشطة واأللعاب فى مادة الحساب والتً تهدف إلى تنمٌة المهارات الذهنٌة 

وٌهتم الموقع بتقدٌم األلعاب ,  لتحقٌق النجاح فى مادة الحساب والجمع ةاألساسٌة المطلوب
  (                                                             2)التعلٌمٌة مع وجود خلفٌة موسٌقٌة 

:-تنمٌة الذكاء المكانى البصرى باستخدام االنترنت: ثالثا   
أن النمط الفراغى البصرى ٌعد نمطا تعلٌمٌا قوٌا الن المتعلم البصرى البد وان ٌستخدم بصره 
للتعلم فهو ٌفكر مبدبٌا عن طرٌق الصور سواء أكانت صورا ثابتة أم متحركة وٌحتاج المتعلم 
وقتا لترجمة الصور إلى كلمات والعكس ولكى ٌتمكن هذا النوع من المتعلمٌن من التفكٌر فهو 

ٌحتاج إلى الصور لفهم الكلمات أو بمعنى آخر ٌحتاج إلى تمثٌل األفكار بصرٌا فى ذهنه والتفكٌر 
(.3)فى األشٌاء بصرٌا عن طرٌق التصور  

 خبرات بصرٌة  البصرى بتقدٌم كما تهتم  االستراتٌجٌات التربوٌة السابدة فى الذكاء
 متنوعة و الرسوم الكارٌكاتورٌة واألفبلم المتحركة  التخٌل البصري

Visualization   

استخدام الوسابل البصرٌة والعاب الرسومات التخطٌطٌة والهندسٌة العاب ارسم ولون 
Puzzlesوألعاب المتاهات المربٌة والتراكٌب  مواقع التصوٌر والخٌال البصرى الغاز 

 وأفبلم الكارتون المتحركة ومواقع لؤلطفال السٌنٌمابٌة واألفبلممواقع الفٌدٌو التعلٌمى 
استعارات ,  التعلٌمٌة ارسم ولون ومواقع خبرات قراءة الصورواأللعابالخدع البصرٌة 

                                                                            (4)ومجازات مصورة

                                                 
1 -www.ixl.com/math/practice 
2
- http://www. kidsnumbers.com/st-pats-math-adventure.php 

37ص  , ِظذس عبثك , ر١ّٕخ اٌزوبء ػٕذ األؽفبي , ١ٔف١ٓ ػجذ هللا طالػ    - 
3
, 

-  .82-78ص ص , ِظذس عبثك , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ ؽغٓ 
4
  

http://www.kidsnumbers.com/
http://www/
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٘زا اٌّٛلغ ٠مذَ اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطخ اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزوبء : ِٚٓ أِضٍخ ٘زٖ اٌّٛالغ - 1

اٌجظشٞ ِٚب ٠زظً ثٗ ِٓ ر١ّٕخ اٌزفى١ش ٚاإلثذاع اٌجظشٞ ِٓ خالي أٔشطخ رزظً ثبٌزذس٠ت ػٍٝ 

اٌزظ١ُّ ٚاٌز١ٌٛف اٌجظشٜ ؽ١ش رمذَ ٘زٖ اٌّٛالغ أٔشطخ رّٕٝ ٌذٜ اٌطفً االثزىبس اٌفٕٝ ِٓ خالي 

)رظ١ُّ ٌٍٛؽبد ف١ٕخ ٚاخز١بس األٌٛاْ ٌز٠ٍٛٓ اٌٍٛؽبد اٌزٝ لبَ اٌطفً ثزظ١ّّٙب 
1

. )  

)وّب ٠مذَ اٌّٛلغ افالِب وشر١ٔٛخ ٌألؽفبي 
2

 )  

مواقع لتنمٌة المهارات  قبل األكادٌمٌة من خبلل تقدٌم العدٌد من األنشطة التى تنمى العدٌد من - 2
البازل التً " األلغاز المربٌة" وبوجد على الموقع ألعاب  , المهارات المرتبطة بالذكاء البصري

تجذب األطفال إلى عالم مغامرات حول العالم بمصاحبة الشخصٌات الجذابة مع مصاحبة 
و ٌمكن لؤلطفال تحمٌل األلعاب مجانا ,األصوات 

http://www.myplaycity.com/pestering_birds/ 

:-مواقع أألنشطة واأللعاب التعلٌمٌة لتنمٌة المهارات البصرٌة منها الموقع التالً - 3  
http://kids.hasbro.com/playskoolkids/ 

ٌقدم الموقع برامج وأنشطة اثرابٌة ممتعة ألطفال الروضة من خبلل العدٌد من الشخصٌات - 
الكرتونٌة المتحركة واأللعاب التعلٌمٌة والبازلس وأنشطة التلوٌن والرسم وأفبلم الفٌدٌو وٌستخدم 
الصوت والصورة بؤسلوب مشوق وٌحدث الموقع محتوٌاته باستمرار لٌوفر العدٌد من األنشطة 
التعلٌمٌة والمهارات التى ٌحتاجها األطفال فى هذه المرحلة العمرٌة وٌإكد مصممو الموقع أن 

بإمكان اآلباء اإلطمبنان تماما للموقع كبٌبة آمنة توفر مهارات متعددة لؤلطفال فى مرحلة 
.سنة (13-6) سنا من األكبرالروضة واألطفال   

:-لغاز المرئٌة او البازلسمواقع ألعاب األ- 4  
http://www.girlsgogames.com/games/puzzle.html 

  

:-مواقع لتنمٌة المهارات البصرٌة والموسٌقٌة - 5  
http://kids.hasbro.com/hasbrokids/ 

http://www.hasbro.com  /mylittlepony  

http://www.hasbro.com/littlestpetshop/en_US/play/videos.cfm 

هذا الموقع ٌهدف الى تنمٌة قدرات االطفال من خبلل العاب االطفال الشٌقة وأفبلم الفٌدٌو ذات - 
الخلفٌة الموسٌقٌة والعروض التقنٌة الجذابة لمختلف العاب األطفال الموجودة بالموقع والتى 

 ٌمكن لؤلبوٌن شرابها للطفل
هذا الموقع متخصص فى تقدٌم العدٌد من أفبلم الفٌدٌو التى تستخدم بعض الشخصٌات الكارتونٌة - 

 المتحركة لتقدٌم عروض غنابٌة استعراضٌة جذابة وممتعة لؤلطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-

kids/hippo-works/hippoworks-comfy-kids.html 

لبالنسبة لهذا الموقع فهو متخصص فى تقدٌم أفبلم الكارتون لؤلطفا  
:-مىقع لرنميح المهاساخ الثصشيح المخرلفح- 6  

http://www.eyecanlearn.com/index.htm#Saccades 

ِٙبسح اٌز١١ّض , ٠ٙذف اٌّٛلغ إٌٝ ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌجظش٠خ اٌّخزٍفخ ِضً ِٙبسح اإلدسان اٌجظشٜ  

صجبد اٌشىً ِٓ خالي اٌؼبة رؼ١ّ١ٍخ ٚأٔشطخ ٚرذس٠جبد ٚأدٚاد , اٌزاوشح اٌجظش٠خ , اٌجظشٜ 

                                                 
1
 - http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-printpaintcolor.html 

2
 -http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-

works/hippoworks-football-kids.html 
 

http://www.myplaycity.com/pestering_birds/
http://kids.hasbro.com/playskoolkids/
http://www.girlsgogames.com/games/puzzle.html
http://kids.hasbro.com/hasbrokids/
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-works/hippoworks-comfy-kids.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-works/hippoworks-comfy-kids.html
http://www.eyecanlearn.com/index.htm#Saccades
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-printpaintcolor.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-works/hippoworks-football-kids.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-works/hippoworks-football-kids.html
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ٚ٘زٖ ,  رشث٠ٛخ ِضً اٌظٛس اٌخبطخ ثبوزشبف أٚعٗ اٌزشبثٗ ٚاالخزالف فٝ اٌظٛس اٌّزطبثمخ 

اٌّٙبساد ٘بِخ ٌٍغب٠خ السرجبؽٙب ثّذٜ لذسح اٌطفً ػٍٝ اٌمشاءح ٚاٌزٙغئخ ٚرشرجؾ أ٠ؼب ثظؼٛثبد 

".ػغش اٌمشاءح " اٌزؼٍُ   

 
عاب المحاكاةأل  ,عاب حروفمثال لذلك الموقع التالى وهو موقع لعرض أل-    

http://www.dailygame.com/games/skill.html  
 لعبة تربوٌة ونشاط تعلٌمً لؤلطفال فى مرحلة الروضة 400موقع ٌعرض أكثر من  - 8

 مجموعة منها األغانى 24والمرحلة اإلبتدابٌة وهذه األلعاب التعلٌمٌة مصنفة إلى حوالى 
  (.1)والقصص واأللعاب الموسٌقٌة وغٌرها 

:-تنمٌة الذكاء الجسمى الحركً باستخدام االنترنت- رابعا   
استخدام الصور الجسمى الحركً بتنمٌة مهارات  تهتم االستراتٌجٌات التربوٌة السابدة فى الذكاء

 والواقع أن استخدام الكومبٌوتر ومكوناته المختلفة ٌساعد على تنمٌة التناسق الحركٌة الجسمٌة
البصرى الحركً وهواالمر الذي ٌساعد األطفال عموما واالطفال فى المراحل العمرٌة األولى 
, على االندماج فى التعلم حٌث ٌتعلم الطفل حسٌا من خبلل العدٌد من األنشطة الحسٌة والحركٌة 
وقد اصبح من المسلم به علمٌا أنه كلما اشترك عدد من الحواس فى التعلم زادت فرص التعلم 

وهناك العدٌد من البرمجٌات التى تساعد األطفال على تنمٌة الذكاء الجسمى , والفهم االعمق
برامج االلعاب التى تتٌح تفاعبل مع لوحة المفاتٌح والفؤرة : الحركً من خبلل الكومبٌوتر مثل 

برامج الكتابة , البرامج التى تتٌح لؤلطفال تحرٌك وحدات او اشٌاء حول الشاشة , واذرع اللعب 
وهناك بعض األنشطة التى تناسب هذا النوع من الذكاء مثل استخدام األطفال , على الكومبٌوتر 

  (.                   2)برامج بها الكثٌر من الحركة واأللوان الساطعة البلمعة والرسوم والصور 
بالنسبة لمواقع االنترنت توجد العدٌد من مواقع األلعاب التعلٌمٌة التى تساعد على تنمٌة الذكاء 

الجسمى الحركً والذكاء البصري من خبلل عرض العدٌد من األلعاب التعلٌمٌة التى تقدم 
  (3)الحركة واأللوان البراقة والرسوم والصور المتحركة 

وتهتم المواقع التالٌة بتنمٌة الذكاء الجسمى الحركً والذكاء البصري من خبلل أنشطة والعاب 
تعلٌمٌة فنٌة تهدف إلى تنمٌة الذكاء الجسمى والبصرى من خبلل التدرٌب على عملٌة التناسق 

الجسمى البصري حٌث توجد على العدٌد من مواقع االنترنت الكثٌر من األلعاب واألنشطة 
التعلٌمٌة التى تهدف إلى التدرٌب على عملٌة التناسق الجسمى البصري من خبلل التآزر بٌن 

حركات الٌد باستخدام الماوس والعٌن بمتابعة النشاط التدرٌبى على شاشة الكومبٌوتر والعدٌد من 
كما ٌمكن ذكر الموقع التالً وما علٌه من , هذه األلعاب التعلٌمٌة موجود على المواقع السابقة 

أنشطة وألعاب كنموذج لهذه المواقع وٌقدم الموقع نشاطا تدرٌبٌا البتكار وتصمٌم لوحات فنٌة و 
:-والموقع التالً ٌعرض هذا النشاط , تلوٌنها   

 http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring- 

printpaintcolor.html 

 

وّب ٠ٛعذ ِٛالغ أٌؼبة ٚأٔشطخ اٌمض ٚاٌٍضق اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزٕبعك اٌجظشٞ  -   

)اٌؾشوٟ ٌذٜ األؽفبي فٝ ِشؽٍخ اٌشٚػخ 
4

                                                     )  

                                                 
1
 - http://boowakwala.uptoten.com/kids/boowakwala-navigation-games.html 

 1-   .218-217ص ص , ِظذس عبثك , ر١ّٕخ اٌزوبء ػٕذ األؽفبي , ١ٔف١ٓ ػجذ هللا طالػ 
1
11 

3
 -http://www.coolmath-games.com/0-animationpuzzle/index.html 

 
4
 -http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html 

 

http://www.dailygame.com/games/skill.html
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-%20printpaintcolor.html-
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-%20printpaintcolor.html-
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-%20printpaintcolor.html-
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-%20printpaintcolor.html-
http://www.coolmath-games.com/0-animationpuzzle/index.html
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
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:-  مواقع تنمٌة الذكاء الموسٌقً–خامسا   
تستخدم بعض المواقع التعلٌمٌة استراتٌجٌات معٌنة للتعلم لتنمٌة الذكاء الموسٌقى لدى األطفال - 

:-منها   
تنغٌم الكلمات وفق , االستماع الى الموسٌقى كخلفٌة للموقف التعلٌمى , الغناء الجماعى - 

 إٌقاع واضح 
 التى تعرض العاب األصوات البٌبٌة والمواقع الموسٌقٌة لؤلطفال والمواقع التى تستخدم برامجال– 

  (.1)  موسٌقى الذاكرة الفابقةبرامجو الموسٌقى كخلفٌة ومواقع البرامج الموسٌقٌة
http://www.sfskids.org/templates/musicLabF.asp?pageid=14 

ٌقدم الموقع معلومات عن مختلف اآلالت الموسٌقٌة وبه أقسام متنوعة منها ما ٌهتم بكل آلة منها - 
مع  , ما ٌهتم بخصابص كل آلة مع شرح لكٌفٌة العزف على اآلالت الموسٌقٌة التً ٌحبها المتعلم 

وجود قسم لتعلم العزف على اآلالت الموسٌقٌة وقسم آخر لتعلم قراءة النوتة الموسٌقٌة وتوفٌر   
 (                                       2)أدوات للمساعدة على تؤلٌف نوتة موسٌقٌة بطرٌقة مبسطة 

  
كما ٌقدم إمكانٌة تشغٌل بعض القطع , كما ٌوفر الموقع نغمات موسٌقٌة مسموعة للمتعلم - 

وتوجد صفحة على موقع قناة الجزٌرة لتنمٌة الذكاء الموسٌقى من خبلل تعلٌم , الموسٌقٌة المختارة 
:-وٌوجد على االرتباط التشعبى التالً , األطفال العزف على النوتة الموسٌقٌة    

http://www.baraem.tv/fun-and-games/piano/                                                  

  :-االجتماعًمواقع تنمٌة الذكاء - سادسا 
 فرصة للتعلم التعاونى والمناقشات الجماعٌة الهادفة  تنمٌة الذكاء االجتماعىتتٌح

برامج التفاعل– والمشروعات الجماعٌة مواقع تدرٌس األقران    
Interactive Software 

 ألعاب الرقع واللوحات
Board Games 

 المحاكاة
Simulation 

 التدرٌس الخصوصى عبر األجٌال
Across age tutoring 

  (.3)قران الشراكة االجتماعٌة ومشاركة األ
 تنمٌة المهارات  التالى الذى ٌهدف إلىالموقعوبالنسبة للمواقع التى تنمى الذكاء االجتماعً - 

االجتماعٌة والسلوكٌات الجٌدة لدى فبة األطفال فى مرحلة رٌاض األطفال من خبلل أفبلم فٌدٌو 
  (4 )قصٌرة لشخصٌات كرتونٌة محببة إلى نفس الطفل

http://www.littledidi.com/homebase/home.html 

المشروعات الجماعٌة فى , المناقشات بؤنواعها , العمل فى مجموعات :- استراتٌجٌات التعلم 
   (.                                                     5) تمثٌل األدوار, المدرسة وفى البٌبة المحٌطة 

:-ومن أمثلة هذه المواقع الموقع التالى   
http://www.xtranormal.com 

                                                 
222 , 82-78ص ص , ِظذس عبثك , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ ؽغٓ   -

1
  

2
ِغٍخ األ٘شاَ ٌٍىِٛج١ٛرش: ِغٍخ ٌغخ اٌؼظش , " و١ف رؼضف ٚرمشا إٌٛرخ " , أؽفبي د٠غ١زبي , أؽّذ خ١شٞ - 1  

  .86ص ص , 2009ٔٛفّجش  , 109: اٌؼذد ,   ٚاالٔزشٔذ ٚاالرظبالد 

-  .82-78ص ص , ِظذس عبثك , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ ؽغٓ 
3
  

4
 -http://www.littledidi.com/homebase/home.html 

 

222ص , ِظذس عبثك , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ ؽغٓ   -5  

http://www.sfskids.org/templates/musicLabF.asp?pageid=14
http://www.littledidi.com/homebase/home.htmlhttp:/www.littledidi.com/homebase/home.html
http://www.xtranormal.com/
http://www.littledidi.com/homebase/home.htmlhttp:/www.littledidi.com/homebase/home.html
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وهو موقع ٌهدف إلى تعلٌم األطفال صناعة أفبلم الكارتون من خبلل أفبلم فٌدٌو قصٌرة - 
كما , لشخصٌات كرتونٌة التى من الممكن ان ٌختار منها الطفل ما ٌشاء لتصمٌم فٌلمه الخاص 

ٌستطٌع الطفل بمساعدة المعلم أن ٌكتب سٌنارٌو الفٌلم واختٌار الموسٌقى التصوٌرٌة المناسبة 
واألصوات المصاحبة للعرض والحركة المناسبة لؤلبطال وتعبٌرات وجوههم وٌمكن الموقع الطفل 

(. 1)نشر الفٌلم على االنترنت   
وٌوجد العدٌد من مواقع , كما تساعد األلعاب الجماعٌة االطفال على تنمٌة الذكاء االجتماعى - 

:-االنترنت التى تقدم هذه االنشطة االجتماعٌة منها المواقع التالٌة   
http://www.dailygame.com/games/multiplayer.htm  

:- المواقع المهتمة بتنمٌة الذكاء الذاتى -سابعا    
– أنشطة تقدٌر الذات – توجد بعض االستراتٌجٌات التى ترتبط بالمشروعات واأللعاب الفردٌة 

التعلٌم – تمارٌن التقدٌر الذاتى والتعزٌزات اإلٌجابٌة التى تهتم بتوفٌر خبرات نجاح متكررة 
التعلم الذاتى– التعلٌم الذاتى -المبرمج    

األلعاب الفردٌة التى , المشروعات الفردٌة , استراتٌجٌة حل المشكبلت  :- استراتٌجٌات التعلم
   (.                                                                                   2)تتطلب تركٌزا 

 ومجموعة األلعاب الفردٌة المجموعة فى  ومن هذه األنشطة الفردٌة تصمٌم قصص مصورة
:-  وتوجد على الرابط التالى العدٌد من مواقع االنترنت الموجهة لؤلطفال - 

http://www.dailygame.com/?gclid=CNyvxuPUhJ8CFRKElAoddR3ELw 

  :-مواقع تنمٌة الذكاء الطبٌعى- ثامنا 
موضوعات المرتبطة بالعالم الطبٌعى مثل الٌرتبط الذكا ء الطبٌعى ببعض الموضوعات منها  

األشجار والنباتات , الظواهر المكانٌة , المد والجزر , والطقس والمناخ , النجوم , الحٌوانات 
فصول , الحٌوانات , الغابات , الصحارى , الزراعة , الفلك , األسماك الجٌولوجٌا , والزهور 

                                                                       (.3)السنة وتغٌرات المناخ 
 :-مواقع لتنمٌة الذكاء الطبٌعً - 

http://video.nationalgeographic.com/video/index.html 

ٌهدف الموقع إلى عرض أفبلم ملونة  عن الكابنات الحٌة فى بٌبتها الطبٌعٌة وٌهدف إلى تنمٌة - 1
 لؤلنساق البٌبٌة الطبٌعٌة  أفبلم الفٌدٌو المشوقة الذكاء الطبٌعى لؤلطفال من خبلل عرض

لحٌوانات عرض ا" واالجتماعٌة المختلفة كما ٌعرض الموقع البٌباتالنباتٌة والحٌوانٌة المختلفة 
 "البرٌة والبحرٌة فى بٌبتها الطبٌعٌة

موقع ٌهتم بتنمٌة الذكاء الطبٌعً من خبلل عرض أفبلم وصور الكتشاف الحٌوانات فى بٌبتها - 2
( . 4 )الطبٌعٌة   

ٌقدم الموقع  زٌارات افتراضٌة للعدٌد من األنساق البٌبٌة الطبٌعٌة لتنمٌة المهارات المرتبطة - 3  
بالذكاء الطبٌعى من خبلل التعرف على السمات النباتٌة واألنواع الحٌوانٌة والصخور والطٌور 

  (.5)التى تحٌا فى كل نسق بٌبى 

                                                 
ِغٍخ اال٘شاَ   : ِغٍخ ٌغخ اٌؼظش , "اعزشاؽخ اٌشٙش: اثشش فمذ اطجؾذ ِخشعب ألفالَ اٌىبسرْٛ , ١ِشفذ ػجذ اٌؼض٠ض - 5

.96ص ص , 2009د٠غّجش , 108: اٌؼذد , ٌٍىِٛج١ٛرش ٚاالٔزشٔذ ٚاالرظبالد
1
  

.222ص  , 82-78ص ص , ِظذس عبثك , ِؾّذ ػجذ اٌٙبدٜ ؽغٓ   -1  

8ص  , ِظذس عبثك , ر١ّٕخ اٌزوبء ػٕذ األؽفبي , ١ٔف١ٓ ػجذ هللا طالػ -   2 
4
 -http://environment.nationalgeographic.com/environment 

 
5
- http://kids.nationalgeographic.com/Games/ZipperGames/Zipper-virtual-pet 

 
 

http://www.dailygame.com/games/multiplayer.html
http://www.dailygame.com/?gclid=CNyvxuPUhJ8CFRKElAoddR3ELw
http://video.nationalgeographic.com/video/index.html
http://environment.nationalgeographic.com/environment
http://environment.nationalgeographic.com/environment
http://environment.nationalgeographic.com/environment
http://kids.nationalgeographic.com/Games/ZipperGames/Zipper-virtual-pet
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حول أهم القضاٌا " أطفال وبالغٌن " ٌقدم الموقع مقاببلت مصورة لمناقشة الجمهور - 4
  (1)والمشكبلت البٌبٌة 

المحٌط " وعلى سبٌل المثال ٌوجد على اإلرتباط التالى أفبلم عن البٌبة البحرٌة فى هاواى بعنوان 
"فى هاواى   

http://video.nationalgeographic.com/video/player/places/parks-and-nature-

places/oceans/oceans-barrier-reef.html 

 

:-مواقع تنمٌة مجموعة من الذكاءات المتعددة - تاسعا   
http://www.sesamestreet.org/lowbandwidth/list 

ٌعد الموقع موقعا مثالٌا لتنمٌة انواع الذكاءات المتعددة فهو ٌنمى عالم سمسم موقع ألعاب - 1
المهارات المرتبطة بكل نوع من انواع الذكاء وٌستخدم انشطة تقنٌة وتربوٌة لتنمٌة تلك المهارات 
هو ٌقدم ألعابا تعلٌمٌة وأفبلم فٌدٌو واغانى وموسٌقى وألعاب رسم وتلوٌن كما ٌقدم ألعابا تعلٌمٌة 

:لمرحلة رٌاض األطفال ٌتضمن تنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة التالٌة   
الرٌاضٌات لمرحلة رٌاض األطفال الحروف القراءة المبكرة المشاعر , األرقام االشكال التصنٌف 

الشعوب واألماكن وهذه األنشطة , مهارات التفكٌر , الثقة بالذات المهارات الموسٌقٌة والفنٌة 
:نجدها على الرابط التالً   

 http://www.sesamestreet.org/browseplaylistsbysubject# 

                                                 
1
 -http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-

kids/hippo-works/hippoworks-football-kids.html 

http://video.nationalgeographic.com/video/player/places/parks-and-nature-places/oceans/oceans-barrier-reef.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/places/parks-and-nature-places/oceans/oceans-barrier-reef.html
http://www.sesamestreet.org/lowbandwidth/list
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الموقع التالى ترشحه الباحثة كموذج لمواقع االنترنت التى تهدف لتنمٌة الذكاءات المتعددة قام - 2
بتؤسٌس الموقع مجموعة من التربوٌٌن لذا ٌوجد على الموقع مجموعة من األنشطة واأللعاب 

ٌهدف الموقع الى تنمٌة الذكاء , التربوٌة التعلٌمٌة معروضة بؤسلوب  تقنى وتربوى مشوق وممتع 
العدٌد من األلعاب التعلٌمٌة التى تستخدم االستراتٌجٌات  البصرى والرٌاضٌاتى واللغوى من خبلل

التربوٌة لنظرٌة الذكاءات المتعددة والتقنٌات المبهرة التى تمٌز بٌبة اإلنترنت ومجموعة من 
" أألنشطة تعلٌمٌة متطورة حٌث توجد برمجٌات لتعلٌم المهارات الرٌاضٌاتٌة مثل تعلم األرقام 

والعاب تهدف الى تعلم الحروف وأنشطة التلوٌن المبهرة كما " العد والقسمة والجمع والطرح 
بازلس ومجموعة أخرى من األنشطة التربوٌة لتنمٌة الذكاءات . ٌوجد أفبلم موجهة لؤلطفال 

:- والموقع ٌوجد على الرابط التالى , المتعددة لؤلطفال فى كل المراحل العمرٌة 

http://www.thekidzpage.com/learninggames/index.htm 

: لألطفال الموجودة على هذا الرابط " الكلٌبات " كما ٌعرض الموقع العدٌد من األفبلم واألغانى- 

http://www.thekidzpage.com/OneeskimO/videoinfo.html 

 هً حزمة من البرمجٌات التعلٌمٌة تتكون من العدٌد من (Compris)« فهمت »موقع - 3
بعض النشاطات فً صورة ألعاب, لكنها . النشاطات لؤلطفال فً عمر سنتٌن وحتى عشر سنوات

 .فً نفس الوقت تعلٌمٌة تجد بؤسفل قابمة بالتصنٌفات مع بعض األنشطة التوفرة فً كل تصنٌف

http://www2.aspca.org/site/DocServer/SplashDown.swf 

ثشٔبِظ ؽّش, ِّب ٠ؼٕٟ « فّٙذ » , ٔشبؽ ٠ٚغشٞ رط٠ٛش اٌّض٠ذ100ؽب١ٌب أوضش ِٓ « فّٙذ»٠ٛفش 

 :- ِٚٓ أُ٘ اٌّٙبساد اٌزٝ ٠ٙذف اٌّٛلغ اٌٝ رط٠ٛش٘ب ,  اٌّزؼٍُ رط٠ٛؼٗ ١ٌالئُ اؽز١بعبدٖ ٠ّىٓأْ

 وغٌرها,  , والفؤرة لوحة المفاتٌح:    اكتشاف الحاسوب
  وغٌرهاجدول الضرب, والعد, والجدول الثنابً, وصورة المرآة, :    الحساب

.  قفل القناة, والدورة المابٌة, والغواصة, والمحاكاة الكهربٌة:    العلوم
ضع البلد على الخرٌطة  :    الجغرافٌا

, سودوكو     ألعاب ذاكرة
ة  اءممارسة القر:  ةء  القرا

( 1 )  الكارتون ,ة الوقتاءتعلم قر:     أخرى

 الذكاء المنطقى الرٌاضٌاتى والذكاء الموسٌقى  والذكاء هدف إلى تنمٌةيكما ٌوجد موقع آخر - 4
لؤلطفال   عرض العدٌد من األنشطة واأللعاب التعلٌمٌة كاألغانى وأفبلماالجتماعً من خبلل

فى المواد ألطفال ل ى  تهدف إلى لتنمٌة المهارات األكادٌمٌة وقبل األكادٌمٌةتعلٌموأفبلم فٌدٌو 
, العدٌد من المهارات االجتماعٌة مثل مهارات الحٌاه الٌومٌة كما ٌنمى الموقع , الدراسٌة المختلفة 

هتم الموقع بتنمٌة الذكاء اللغوى من خبلل تعلٌم األطفال تهجبة ستة آالف وستمابة كلمة كما ي
 لعاب تعلٌمٌةأوالموقع ٌتٌح الفرصة للطبلب اكتساب هذه المهارة من خبلل أنشطة و, انجلٌزٌة 

                                                 

1
     http://gcompris.net/-rubrique1771- 

 

http://www.thekidzpage.com/learninggames/index.htm
http://www.thekidzpage.com/OneeskimO/videoinfo.html
http://www2.aspca.org/site/DocServer/SplashDown.swf
http://gcompris.net/-rubrique177
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ٌقدم الموقع العدٌد من األلعاب التعلٌمٌة التى تنمى العدٌد من المهارات ,  ممتعة ومجانٌة وأغانى
 (1 ):- موجودة على الرابط التالى اللغوٌة ألطفال الروضة

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/play-education  

song.php?song=Numbers%20Everywhere 

:ٌقدم الموقع أفبلم فٌدٌو تعلٌمٌة تفاعلٌة فى العلوم المختلفة وهى موجودة على الرابط التالى -   
Educational Interactive Movies 

http://www.kidsknowit.com/interactive-educational-movies/index.php 

 

كما ٌهدف الموقع إلى تعلٌم كل العلوم والمواد الدراسٌة بؤسلوب مبتكر من خبلل األغانى  - 
  (2)التعلٌمٌة 

:-إجابة التساؤل الثالث  
 لدى  الذكاءات المتعددةاالنترنت التعلٌمٌة فى تنمٌةمواقع   اإلفادة التطبٌقٌة منكٌف ٌمكن- 

؟  التالمٌذ ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة رٌاض األطفال   
 انها تتٌح لنا إلقاء الضوء على الفابدة  التطبٌقٌة للدراسة فىتكمن األهمٌة- 1                 

 لنظرٌة الذكاءات المتعددة فى تنمٌة كل نواحى الذكاء لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم التطبٌقٌة
فى مرحلة رٌاض االطفال خاصة ومدى إمكانٌات اإلستفادة من هذه النظرٌة فى تنمٌة نواحى 

والطبلب بوجه عام                   " الموهوبٌن والفابقٌن " الذكاء المتعدد لدى الفبات الخاصة    
كما تكمن أهمٌة الدراسة فى انها تتٌح لنا إلقاء الضوء على الفابدة التطبٌقٌة لمواقع االنترنت - 2

 التعلٌمٌة فى تنمٌة نواحى الذكاء المتعدد لدى ابنابنا                                                     
ومن هذا المنطلق تفٌد تلك النظرٌة معلمى الطبلب من الفبات الخاصة وغٌرهم من الفبات - 3

 ذكاء معرفة ماٌتمتع به أبناإنا وبناتنا فً غرف الصف من االخرى فى انه ٌجب على المعلمٌن
وأي نوع ٌفوق االخر فً الفاعلٌة , وتحضٌر الدروس باستراتجٌات تتناول هذه األنواع المختلفة 

 من الذكاء 
                                   تفعٌل طاقات جمٌع الطالب والطالبات فً الصف - 
تطوٌر المنظومة المعرفٌة للمنهاج بما ٌتبلءم مع جمٌع المتعلمٌن من خبلل مخاطبة الذكاء - ا 

, والكف عن التعامل معهم فقط على أساس الذكاء  المتعدد الذي ٌمتلكه التبلمٌذ أو ٌظهرون قوة فٌه
 الذي ال ٌمتلكونه أو التً ٌظهرون ضعفاً واضحاً فٌه

مراجعة نظام التقوٌم القابم الذي ٌقٌس ما ال ٌعرفه المتعلم أكثر مما ٌعرفه , إذ تسعى - ب  
االختبارات إلى قٌاس جوانب معرفة دنٌا وإهمال جوانب معرفة تتصف بقدرات علٌا , وبالتالً 

 ٌكون التقوٌم قاصراً على استخدام أسالٌب محددة للقٌاس ولذا  ٌنبغً أن ٌكون التقوٌم منصباً على
ستثناءإاألنواع المختلفة من الذكاء دون   

التوسع فً مضمون المنهاج لٌشمل تعددٌة فً المواد واألنشطة التعلٌمٌة بما تقابل وتناغم - ج  
التعددٌة فً القدرات العقلٌة بحٌث ٌتسع لمكونات المنظومة المعرفٌة من عملٌات معرفٌة لطٌف 

 من المجاالت , واألنشطة المجتمعٌة المعاصرة والمتوقعة  

على واضعً المناهج ومنفذٌها أن ٌعٌدوا هٌكلة المناهج وإدارتها بحٌث تسمح بمرونة - د 

االختٌار والتشعبات والتنوع , وذلك بالتكافإ فً المستوى ولٌس بالتطبٌق فً المضمون ,  بما 
ٌتٌح التواإم الطردي مع مواقع القوة فً قدرات المتعلم اللغوٌة والرٌاضٌة والبصرٌة والمكانٌة 

واإلٌقاعٌة الموسٌقٌة والحركٌة الجسدٌة وقدرات االتصال بالذات والتعامل مع آلخرٌن والتفاعل 
تعدٌل النظام المدرسً بحٌث ٌكون هناك مراكز متعددة تنمً  المنتج مع مصادر ومكونات الطبٌعة

                                                 
1
- http://www.kidsspell.com/spelling-games/missing-letter.php 

2
http://www.kidsknowit.com/educationalsongs/index.php?topic=Foreign%20Lang

uage 
 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/play-education%20%20song.php?song=Numbers%20Everywhere
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/play-education%20%20song.php?song=Numbers%20Everywhere
http://www.kidsknowit.com/interactive-educational-movies/index.php
http://www.kidsspell.com/spelling-games/missing-letter.php
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أنواع الذكاء المتعدد وتصقلها, بحٌث تتضمن المدرسة الواحدة ثمانٌة مراكز أساسٌة تعد مصادر 
  .إلكساب المتعلمٌن القدرات المختلفة من الذكاء

ٌذهب المتعلم من مركزبحٌث ,  أن ٌكون المتعلم فً هذا النظام متحركاً والمعلم ثابتاً ٌجب - ه   
. إلى آخر داخل المدرسة طبقا لنوعٌة الذكاء المطلوب اكتسابه  

   :-  وعلى هذا فإن المدرسة فً نظرٌة الذكاء المتعدد تتضمن المراكز التالٌة
 وٌشتمل هذا المركز على الوسابل والمصادر التعلٌمٌة البلزمة لتنمٌة الذكاء - : مركز الرٌاضٌات-

 المنطقً الرٌاضً مثل ألعاب الرٌاضٌات واأللغاز, ومصادر تعلم حل المشكبلت
 وٌتضمن هذا المركز مصادر وأنشطة تعلٌمٌة تعلمٌة تتعلق بتنمٌة النطق :-مركز اللغة - 

 واالستماع والكتابة والقراءة وتحلٌل المفردات سواء أكان ذلك للغة األم أو للغة األجنبٌة
 وٌتضمن هذا المركز مصادر تساعد المتعلم على تركٌب وبناء نماذج معٌنة : -مركز األشغال - 

وعمل أشكال ومخططات لتنفٌذ مهام وادوار مسرحٌة معٌنة أو القٌام بتدرٌبات رٌاضٌة أو جسمٌة 
 محددة

مل على نماذج ألناشٌد مرتبطة بالمنهاج وقٌام المتعلمٌن بالتدرب توٌش- : مركز الموسٌقى - 
 علٌها وتؤلٌف األناشٌد

وٌتم فٌه التركٌز على الذكاء الشخصً للمتعلم بحٌث ٌتقن عمل مشروعات  - :مركز المشارٌع - 
 ذاتٌة وٌكتشف خطط وٌبحث وٌفكر بصورة فردٌة فً موضوعات المنهاج المقررة

وٌتضمن مصادر وأنشطة ٌستطٌع المتعلم من خبللها ابتكار معاٌٌر لتصنٌف - : مركز العلوم - 
    ةموارد البٌبة والتمٌٌز بٌن عناصرها سواء كانت حٌوانات أو نباتات أو صخور أو مواد بترولً

 ومعرفة التفاصٌل الدقٌقة لمكوناتها وتراكٌبها
وٌتضمن هذا المركز تعلٌم كٌفٌة التعامل مع اآلخرٌن من خبلل التدرٌب - : مركز التواصل -  

 على أسالٌب المناقشة والحوار واكتساب مهارات التعلم التعاونً والمشاركة الفعالة
, حٌث ٌقوم المعلم بالتحضٌر لؤلنشطة والمواد  دوار المعلم فً العملٌة التعلٌمٌةأتعدٌل - ز  

التعلٌمٌة البلزمة لتنمٌة الذكاء المطلوب مع مراعاة تدرٌب المتعلمٌن على استخدام المواد التعلٌمٌة 
وتوجٌههم تجاه األهداف المنشودة, ولذا فإن دور المعلم فً هذه الحالة موجه ومرشد ولٌس شارحاً 

, وبالتالً فإن طرق التدرٌس المستخدمة فً هذا المجال  أو مفسراً للجوانب المعرفٌة التقلٌدٌة
 :متنوعة, ولتنمٌة األنواع المختلفة من الذكاء ٌمكن للمعلم استخدام العدٌد من طرق التدرٌس 

ب المناقشة واالكتشاف و التعلم التعاونً وحل المشكبلت  والتعلم الذاتً ولعب األدواروأسلوك  
(1) األلعاب ومخططات المفاهٌم والتدرٌس بمساعدة الحاسوب وغٌرها  

:-إجابة التساؤل الرابع للدراسة   
 المقترح لتنمٌة الذكاءات  االنترنتكٌف ٌمكن ألخصائى صعوبات التعلم اإلفادة من موقع- 

                      ؟ لدى التالمٌذ ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة رٌاض األطفال المتعددة 
قامت الباحثة بتصمٌم موقع إرشادى الرشاد أخصابى صعوبات التعلم لمواقع اإلنترنت ولؤللعاب 

التعلٌمٌة وأفبلم الفٌدٌو التى تهدف إلى تنمٌة الذكاءات المتعددة والمهارات قبل االكادٌمٌة لدى 
كما ٌعرض الموقع بعض االفبلم , األطفال ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة رٌاض االطفال 

الخاصة المفٌدة لؤلخصابٌٌن المتعلقة بنظرٌة الذكاءات المتعددة وبعض األلعاب المفٌدة فى تنمٌة 
كما ٌمكن اإلفادة من الموقع ذاته لتنمٌة قدرات األطفال فى , كل نوع من أنواع الذكاءات المختلفة 

المرحلة اإلبتدابٌة حٌث أن العدٌد من مواقع اإلنترنت التعلٌمٌة تهدف إلى تنمٌة الذكاءات المتعددة 

                                                 

ِزبػ , سؤ٠خ ِغزمج١ٍخ : ٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٚرطج١مبرٙب فٟ ِغبي طؼٛثبد اٌزؼٍُ , اٌغ١ذ ػٍٝ أؽّذ - 1

:ِزبػ فٝ  , 2009-12-30: ربس٠خ االربؽخ  , 27- 1ص ص , أؽفبي اٌخ١ٍظ رٜٚ االؽز١بعبد اٌخبطخ : فٝ   

 http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=365 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=365
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=365
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=365
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:-           والموقع موجود على الرابط التالى , لؤلطفال فى مرحلة الروضة والمرحلة االبتدابٌة  
                                                          
http://www.wix.com/samahlotfi/multi-intelligences?partner 

:-خاتمة   
 ة مواقع اإلنترنت التعلٌمٌةتوصلت الدراسة الراهنة إلى مجموعة من النتابج الهامة المتعلقة بفاعلً

 تمكننا من التى, فى تنمٌة الذكاءات المتعددة وتعزٌز التعلم لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم 
المساعدة فى مخاطبة وتنمٌة كل أنواع الذكاءات لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم من خبلل 

موقع ارشادى اقتراح كما توصلت الدراسة إلى ,  وإمكاناته المتعددة  االنترنتآلٌات وبرامج
 ألخصائى صعوبات التعلم ٌهدف إلى ارشادهم الى أهم مواقع االنترنت التعلٌمٌة التى تهدف إلى

علمٌة  السس ألوفقا لتنمٌة الذكاءات المتعددة للتبلمٌذ ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة الروضة 
ةلنظرٌة الذكاءات المتعدد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:-نتائج الدراسة -   
 المهارات قبل األكادٌمٌة  تنمٌةل  التعلٌمٌة مواقع اإلنترنت النتائج المتعلقة بتوظٌف–أوال 
:-لتالمٌذ فى مرحلة رٌاض األطفاللدى ا  

 تستخدم التًبالعدٌد من المواقع التعلٌمٌة " اإلنترنت " تزخر الشبكة الدولٌة للمعلومات  .1
 التعلٌمٌة لتنمٌة ذكاء األطفال من العادٌٌن والفبات الخاصة واأللعاببعض البرمجٌات 

 وتعزٌز قدراتهم المختلفة

 التعلٌمٌة ذات المستوى الجٌد هم مواقع االنترنتٌمكن إرشاد معلمً صعوبات التعلم أل .2
 ذوى صعوبات تبلمٌذ المساهمة فى تنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة للاتقنٌا وتربوٌا ٌمكنه

 :-األطفال وهى كالتالً التعلم فى مرحلة رٌاض 
http://www.baraem.tv/fun-and-games 

http://www.dailygame.com 

http://www.uptoten.com/kids 

http://www.abababc.com/home 

http://www.app.dk.mingoville.com        

الذكاءات فى تنمٌة مواقع اإلنترنت والبرمجٌات التعلٌمٌة  النتائج المتعلقة بتوظٌف –ثانٌا 
 :-األطفال وهى كالتالً  ذوى صعوبات التعلم فى مرحلة رٌاض تالمٌذلل المتعددة

http://www.wix.com/samahlotfi/multi-intelligences?partner
http://www.baraem.tv/fun-and-games
http://www.dailygame.com/
http://www.uptoten.com/kids
http://www.abababc.com/home
http://www.app.dk.mingoville.com/
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 ذات المستوى الجٌد تربوٌا  المواقع التعلٌمٌةتوجد على الشبكة الدولٌة للمعلومات العدٌد من- 2
  الذكاءات المتعددة للتبلمٌذ فى مرحلة رٌاض األطفال وٌمكن تنمٌةوتقنٌا ٌمكن االستعانة بها فى 

  :-تصنٌفها كالتالى 
:-تنمٌة الذكاء اللغوي باستخدام االنترنت : وال أ  

ٌوجد على االنترنت العدٌد من المواقع التى تقدم أنشطة و ألعابا تعلٌمٌة مبتكرة تتبنى - 
كما ٌوجد على هذه المواقع العدٌد من   , االعزشار١غ١بد اٌزشث٠ٛخ ٌٍزوبء اٌٍغٜٛ ٚاٌزوبء اٌجظشٞ

 عرض الحروف والكلمات العربٌة واألجنبٌة  واألنشطة وااللعاب التربوٌة التى تهدف إلى تعلٌم
 القصص باستخدام برامج الصوت ومواقع تعلٌم اللغات لؤلطفال بطرٌقة مبسطة  وألعاب الكلمات

: المواقع التالً تتناسب والمرحلة العمرٌة للمتعلم  

 

http://app.dk.mingoville.com/   

http://abababc.com/home 

http://www.dailygame.com/game/Alphabet_Jungle.html 

http://www.dailygame.com/game/Alphabet_Jungle.html 

 

:-تنمٌة الذكاء المنطقى الرٌاضٌاتى باستخدام االنترنت: ثانٌا   
 المهارات الرٌاضٌة األطفالبتعلٌم  الرٌاضٌاتى  تهتم  االستراتٌجٌات التربوٌة السابدة فى الذكاء- 

ومواقع األلعاب التعلٌمٌة واأللغاز المنطقٌة وتدرٌبات حل المشكبلت , قبل وبعد األكادٌمٌة 
 المنطقٌة وألعاب وتدرٌبات التصنٌف والوضع فى فبات

توجد العدٌد من مواقع االنترنت التى ٌمكن ألخصابً صعوبات التعلم االستعانة بها فى تنمٌة - 
:-                                       الذكاء الرٌاضٌاتى لدى األطفال  ذوى صعوبات التعلم منها  

http://www.ixl.com/math/practice/    

http://www.kidsnumbers.com 

www.mikikids.com 

www.woodlands_junior.kent.sch.uk/games/educational/#logic 

 

:-تنمٌة الذكاء المكانى البصرى باستخدام االنترنت: ثالثا   
 خجشاد ثظش٠خ ِزٕٛػخ  اٌجظشٞ إٌٝ رمذ٠ُ رٙذف االعزشار١غ١بد اٌزشث٠ٛخ اٌغبئذح فٝ اٌزوبء- 1

اٌشعَٛ اٌىبس٠ىبرٛس٠خ ٚاألفالَ اٌّزؾشوخ  ِٓ خالي ػشع ثؼغ األٔشطخ اٌزشث٠ٛخ ٚ  
ِٙبسح , رٙذف ٘زٖ اٌّٛالغ إٌٝ ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌجظش٠خ اٌّخزٍفخ ِضً ِٙبسح اإلدسان اٌجظشٞ - 2

صجبد اٌشىً ِٓ خالي أٌؼبة رؼ١ّ١ٍخ ٚأٔشطخ ٚرذس٠جبد , اٌزاوشح اٌجظش٠خ , اٌز١١ّض اٌجظشٞ 

,ٚأدٚاد رشث٠ٛخ ِضً اٌظٛس اٌخبطخ ثبوزشبف أٚعٗ اٌزشبثٗ ٚاالخزالف فٝ اٌظٛس اٌّزطبثمخ   

ٚ٘زٖ اٌّٙبساد ٘بِخ ٌٍغب٠خ السرجبؽٙب ثّذٜ لذسح اٌطفً ػٍٝ اٌمشاءح ٚاٌزٙغئخ ٚرشرجؾ أ٠ؼب 

ػغش اٌمشاءح" ثظؼٛثبد اٌزؼٍُ   
توجد العدٌد من مواقع أألنشطة واأللعاب التعلٌمٌة التى تهدف إلى تنمٌة المهارات البصرٌة - 3

:-منها المواقع التالٌة   
http://www.eyecanlearn.com/index.htm#Saccades 

http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-

kids/hippo-works/hippoworks-comfy-kids.html 

http://kids.nationalgeographic.com/Videos/ 

http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring 

printpaintcolor.html 

http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-

kids/hippo-works/hippoworks-football-kids.html 

http://app.dk.mingoville.com/
http://abababc.com/home
http://www.dailygame.com/game/Alphabet_Jungle.html
http://www.dailygame.com/game/Alphabet_Jungle.html
http://www.ixl.com/math/practice/
http://www.kidsnumbers.com/
http://www.mikikids.com/
http://www.woodlands_junior.kent.sch.uk/games/educational/#logic
http://www.eyecanlearn.com/index.htm#Saccades
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-works/hippoworks-comfy-kids.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-works/hippoworks-comfy-kids.html
http://kids.nationalgeographic.com/Videos/
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloringprintpaintcolor.html
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloringprintpaintcolor.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-works/hippoworks-football-kids.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-works/hippoworks-football-kids.html
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http://kids.nationalgeographic.com/Activities/PhotoFillins/Photochimphaircut?vgn

extfmt=alternate 

http://www.myplaycity.com/pestering_birds/ 

ٌقدم الموقع برامج وأنشطة اثرابٌة ممتعة ألطفال الروضة من خبلل العدٌد من الشخصٌات - 5
الكرتونٌة المتحركة واأللعاب التعلٌمٌة والبازلس وأنشطة التلوٌن والرسم وأفبلم الفٌدٌو وٌستخدم 

:-والموقع موجود على االرتباط التالً , الصوت والصورة بؤسلوب مشوق   
http://kids.hasbro.com/playskoolkids/ 

 

 

:- مواقع تنمٌة الذكاء الجسمى الحركً –رابعا   
توجد على العدٌد من مواقع االنترنت الكثٌر من األلعاب واألنشطة التعلٌمٌة التى تهدف 

إلى التدرٌب على عملٌة التناسق الجسمى البصري من خبلل التآزر بٌن حركات الٌد 
باستخدام الماوس والعٌن بمتابعة النشاط التدرٌبى على شاشة الكومبٌوتر والعدٌد من هذه 

كما ٌمكن ذكر المواقع التالٌة كنموذج لهذه , األلعاب التعلٌمٌة موجود على المواقع السابقة 
:-المواقع   

http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring- printpaintcolor.html 

http://www.coolmath-games.com/0-animationpuzzle/index.html 

http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html 

 
 

:-  مواقع تنمٌة الذكاء الموسٌقً –خامسا   
تستخدم بعض المواقع التعلٌمٌة استراتٌجٌات معٌنة للتعلم لتنمٌة الذكاء الموسٌقى لدى األطفال - 

:-منها   
تنغٌم الكلمات وفق , االستماع الى الموسٌقى كخلفٌة للموقف التعلٌمى , الغناء الجماعى - 

 إٌقاع واضح 
 التى تعرض العاب األصوات البٌبٌة والمواقع الموسٌقٌة لؤلطفال والمواقع التى تستخدم برامجال– 

   موسٌقى الذاكرة الفابقةبرامجو الموسٌقى كخلفٌة ومواقع البرامج الموسٌقٌة
http://www.sfskids.org/templates/musicLabF.asp?pageid=14           

 
  :-االجتماعًمواقع تنمٌة الذكاء -  سادسا

 فرصة للتعلم التعاونى والمناقشات  العدٌد من مواقع االنترنت التعلٌمٌة تنمٌة الذكاء االجتماعىتتٌح- 
ألعاب الرقع   برامج التفاعل,الجماعٌة الهادفة والمشروعات الجماعٌة مواقع تدرٌس األقران 

 واللوحات 
تنمٌة المهارات االجتماعٌة والسلوكٌات توجد بعض المواقع التى تنمى الذكاء االجتماعً تقوم ب- 

الجٌدة لدى فبة األطفال فى مرحلة رٌاض األطفال من خبلل أفبلم فٌدٌو قصٌرة لشخصٌات 
 كرتونٌة محببة إلى نفس الطفل

-http://www.littledidi.com/homebase/home.html 
:-مواقع تنمٌة الذكاء الذاتى - سابعا    

– نشطة تقدٌر الذات أ– مشروعات واأللعاب الفردٌة توجد بعض االستراتٌجٌات التى ترتبط بال
التعلٌم – تمارٌن التقدٌر الذاتى والتعزٌزات اإلٌجابٌة التى تهتم بتوفٌر خبرات نجاح متكررة 

:-منها المواقع االلعاب الفردٌة ومنها  التعلم الذاتى  -المبرمج   
 

http://www.dailygame.com 

http://kids.nationalgeographic.com/Activities/PhotoFillins/Photochimphaircut?vgnextfmt=alternate
http://kids.nationalgeographic.com/Activities/PhotoFillins/Photochimphaircut?vgnextfmt=alternate
http://www.myplaycity.com/pestering_birds/
http://kids.hasbro.com/playskoolkids/
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-%20printpaintcolor.html-
http://www.coolmath-games.com/0-animationpuzzle/index.html
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
http://www.sfskids.org/templates/musicLabF.asp?pageid=14
http://www.littledidi.com/homebase/home.htmlhttp:/www.littledidi.com/homebase/home.html
http://www.dailygame.com/
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-:المواقع المهتمة بتنمٌة الذكاء الطبٌعى - ثامنا   
توجد العدٌد من مواقع االنترنت التى تهدف إلى تنمٌة الذكاء الطبٌعً من خبلل عرض أفبلم - 

 وصور الكتشاف الحٌوانات فى بٌبتها الطبٌعٌة
      http://environment.nationalgeographic.com/environment                          

                           

ٌوجد موقع آخر ٌقدم زٌارات افتراضٌة للعدٌد من األنساق البٌبٌة الطبٌعٌة لتنمٌة المهارات   - 
المرتبطة بالذكاء الطبٌعً من خبلل التعرف على السمات النباتٌة واألنواع الحٌوانٌة والصخور 

 والطٌور التى تحٌا فى كل نسق بٌبً 
http://kids.nationalgeographic.com/Games/ZipperGames/Zipper-virtual-pet 

:- مىاقع ذنميح الزكاءاخ المرعذدج –ذاسعا   
 

http://www.sesamestreet.org/lowbandwidth/list 

ٌعد الموقع موقعا مثالٌا لتنمٌة أنواع الذكاءات المتعددة فهو ٌنمى عالم سمسم منها موقع ألعاب - 
المهارات المرتبطة بكل نوع من أنواع الذكاء وٌستخدم أنشطة تقنٌة وتربوٌة لتنمٌة تلك المهارات 

من خبلل أأللعاب التعلٌمٌة وأفبلم الفٌدٌو واألغانى والموسٌقى والعاب الرسم والتلوٌن كما ٌقدم 
 ألعابا تعلٌمٌة لمرحلة رٌاض األطفال

:ٌتضمن الموقع تنمٌة المهارات قبل األكادٌمٌة التالٌة  -   
, القراءة المبكرة , الحروف , الرٌاضٌات لمرحلة رٌاض األطفال , األرقام واألشكال والتصنٌف 

الشعوب واألماكن وهذه األنشطة , مهارات التفكٌر , المهارات الموسٌقٌة والفنٌة , الثقة بالذات 
:نجدها على الرابط التالً   

 http://www.sesamestreet.org/browseplaylistsbysubject# 

 حزمة من البرمجٌات التعلٌمٌة تتكون من العدٌد و عبارة عنهو( Compris )«فهمت»موقع - 
 من النشاطات لؤلطفال فً عمر سنتٌن وحتى عشر سنوات 

http://www2.aspca.org/site/DocServer/SplashDown.swf 

 

 

:-النرائح المرعلقح تاألهميح الرطثيقيح لرىظيف مىاقع االنرشند فً ذنميح الزكاءاخ المرعذدج - ثالثا   

نشاء فى إ استخدام االستراتٌجٌات التربوٌة لنظرٌة الذكاءات المتعددة اإلفادة من  تحقٌق ٌمكن-
مراكز لتنمٌة قدرات ذوى صعوبات التعلم والفبات الخاصة ومواقع على اإلنترنت وبرمجٌات 

 وقنوات فضابٌة لؤلطفال ,ٌة لؤلطفال العادٌٌن وذوى االحتٌاجات الخاصة موألعاب تعلً
تتبنى نظرٌة الذكاءات التً وسابل تعلٌمٌة النشطة واألو الستراتٌجٌات التربوٌةا تستخدم
                                                                                                .المتعددة

:- النتائج المتعلقة بالموقع اإلرشادى المقترح إلرشاد أخصائى صعوبات التعلم –رابعا   
ٌوجد موقع على اإلنترنت قامت الباحثة بتصمٌمه إلرشاد أخصابى صعوبات التعلم 

:-للموضوعات التالٌة   
أهم المواقع التعلٌمٌة التى تهدف لتنمٌة المهارات قبل االكادٌمٌة ألطفال الروضة ذوى - 

 صعوبات التعلم
أهم المواقع التى تهدف إلى تنمٌة الذكاءات المتعددة إلطفال الروضة ذوى صعوبات التعلم-   
أهم االلعاب التعلٌمٌة التى تهدف الى تنمٌة الذكاءات المتعددة الطفال الروضة-   

 االستراتٌجٌات التربوٌة واألنشطة والوسابل تعلٌمٌة التً تتبنى نظرٌة الذكاءات المتعددة

http://environment.nationalgeographic.com/environment
http://environment.nationalgeographic.com/environment
http://environment.nationalgeographic.com/environment
http://kids.nationalgeographic.com/Games/ZipperGames/Zipper-virtual-pet
http://www.sesamestreet.org/lowbandwidth/list
http://www.sesamestreet.org/browseplaylistsbysubject
http://www.sesamestreet.org/browseplaylistsbysubject
http://www.sesamestreet.org/browseplaylistsbysubject
http://www2.aspca.org/site/DocServer/SplashDown.swf
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:ٌمكن ألخصابى صعوبات التعلم اإلفادة من الموقع الذى قامت الباحثة بتصمٌمه فى النقاط التالٌة-   
اإلفادة من المناقشات العلمٌة حول نظرٌة الذكاءات المتعددة-   
اإلفادة من روابط اهم المواقع التعلٌمٌة التى تهدف لتنمٌة الذكاءات المتعددة الموجودة على - 

 الموقع
اإلفادة من روابط أهم أفبلم الفٌدٌو وااللعاب التعلٌمٌة التى تهدف لتنمٌة الذكاءات المتعددة-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:-توصٌات الدراسة- خامسا  
بنبغى على المهتمٌن بالفبات الخاصة االهتمام بما ٌوجد على االنترنت من مواقع تعلٌمٌة متمٌزة -

تقنٌا وتربوٌا العربٌة واألجنبٌة الموجهة لتنمٌة المهارات األكادٌمٌة وقبل األكادٌمٌة لؤلطفال 
 العادٌٌن والفبات الخاصة 

بنبغى على المهتمٌن بالفبات الخاصة االهتمام بما ٌوجد على االنترنت من مواقع تعلٌمٌة متمٌزة -  
تقنٌا وتربوٌا العربٌة واألجنبٌة الموجهة لتنمٌة الذكاءات المتعددة لؤلطفال فى مختلف المراحل 

 العمرٌة والتعلٌمٌة
ٌنبغى على مراكز تنمٌة قدرات األطفال استخدام المواقع التعلٌمٌة فى تنمٌة الذكاءات المتعددة - 

 لؤلطفال وفق خطة تربوٌة من المتخصصٌن فى التربٌة   
ٌنبغى االهتمام بتحلٌل محتوى ومضمون مواقع االنترنت التعلٌمٌة الموجهة لتنمٌة قدرات - 

 األطفال من المدخل التربوى واالجتماعى والتقنى 
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ٌنبغى على الباحثٌن فى مجال التربٌة الخاصة توجٌه المزٌد من االهتمام نحو دراسة وتحلٌل - 
مضمون مواقع االنترنت التعلٌمٌة للتعرف على دورها فى تنمٌة قدرات ومهارات األطفال ذوى 

 االحتٌاجات الخاصة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:- الدراسة صادرم  
:-الكتب:- أوال   

: القاهرة , المإشرات الدالة على صعوبات التعلم ألطفال الروضة , عادل عبد هللا محمد - 1
  2006, عربٌة للنشر والطباعة 

االسس النظرٌة والتشخٌصٌة : الصعوبات الخاصة فى التعلم , عبد الناصر أنٌس عبد الوهاب - 2
2003, دار الوفاء للطباعة والنشر ,   
, دار الكتاب الجامعى : العٌن , مدخل الى نظرٌة الذكاءات المتعددة , محمد عبد الهادى - 3

2005    
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شركة نهضة مصر للطباعة : القاهرة ,تنمٌة الذكاء عند األطفال , نٌفٌن عبد هللا صبلح - 4
  2009, والنشر والتوزٌع 

 
:- الدورٌات –ثانٌا    

, "صعوبات التعلم مادة العلوم لدى تبلمٌذ المرحلة االعدادٌة ", لورٌس امٌل عبد الملك - 1
  2008العدد الحادى عشر ماٌو ,مجلة جامعة  قناة السوٌس : مجلة كلٌة التربٌة باالسماعلٌة 

 
:-مواقع االنترنت العربٌة :- ثالثا   

دور التكنولوجٌا فى تعلٌم الكتابة للطبلب ذوى صعوبات التعلم , أحمد محمود فرماوى - 1
المركز المصرى لمصادر معلومات العلوم االجتماعٌة اكسٌر  ,مراجعة لنتابج البحوث العلمٌة :

: متاح فى 2007-2-1: تارٌخ االتاحة  , 2003, -1 
WWW.GUILFKIDS.COM 

البرنامج العبلجى المقترح لتبلمٌذ صعوبات التعلم وفق , البندرى بنت محمد سعد محمد الشاٌع - 2
: متاح فى ,  17/12/2009: تارٌخ اإلتاحة , إدارة التربٌة الخاصة ,نظرٌة الذكاءات المتعددة

  1موقع أطفال الخلٌج ذوى االحتٌاجات الخاصة
www.guilfkids.com 

رإٌة , نظرٌة الذكاءات المتعددة وتطبٌقاتها فً مجال صعوبات التعلم , السٌد على أحمد - 3
متاح  , 2009-12-30: تارٌخ االتاحة , أطفال الخلٌج ذوى االحتٌاجات الخاصة , مستقبلٌة 

:فى  

1
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=365                     

: تارٌخ االتاحة  , 2-1ص ص , الذكاءات المتعددة لجاردنر : الشبكة العربٌة للتربٌة الخاصة - 4
17/12/2009  
جامعة  ,مإشرات الذكاء المتعدد لدى التبلمٌذ ذوى صعوبات التعلم , محمد صالح االمام - 5

موقع أطفال الخلٌج ذوى : متاح فى , 12/12/2009: - تارٌخ اإلتاحة, عمان للدراسات العلٌا 
.االحتٌاجات الخاصة   

نظرٌة , منتدٌات العلوم التطبٌقٌة , المنتدى التربوى , سلطنة عمان , وزارة التربٌة والتعلٌم - 6
متاح  , 2009/ 26/12: تارٌخ اإلتاحة , للمعلمٌن والمشرفٌن وكل تربوى , الذكاءات المتعددة 

:فى 
1
 

 http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=18840 

 

 

مىقع قناج تشاعم- 7  
http://www.baraem.tv/fun-and-games  

:- مواقع اإلنترنت األجنبٌة –ثانٌا   
 

:-المواقع التى تهدف إلى تنمٌة المهارات قبل االكادٌمٌة لمرحلة رٌاض االطفال - 1  
  

:- مهارة التعرف على األرقامالمواقع المتخصصة فى تنمٌة-   
  http://www.ixl.com/math/practice/ 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&id=365
http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=18840
http://www.baraem.tv/fun-and-games
http://www.ixl.com/math/practice/
http://www.ixl.com/math/practice/
http://www.ixl.com/math/practice/
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http://www.ixl.com/math/practice 

:- واأللواناألشكالمواقع تنمٌة مهارات التعرف على -                             
http://www.coloring-kids.com 

http://www.dailygame.com/game/way-to-school-coloring-book.html 

 

   http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html 

   http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-mixedbag-coloring-drawing.html- 

http://www.girlsgogames.com/game/Shangri-La-2.html 
http://www.girlsgogames.com/games/puzzle.html 

 

:- مهارة التعرف على الحروفالمواقع المتخصصة فى تنمٌة-   
    http://www.dailygame.com/games/Spelling/Spelling.html 

http://abababc.com/home/ 
      http://abababc.com/home 

                                                                                 
http://app.dk.mingoville.c/ 

http://www.starfall.com/ 

http://www.kidscomjr.com/home_flash.html 

 

 ذنميح  الزكاءاخ المرعذدج ذهذف إلًأهم المىاقع الرعليميح المىخىدج علً االنرشند الرً - ثانيا

  :- للرالميز فً مشحلح سياض االطفال 

 

:-تنمٌة الذكاء اللغوى باستخدام االنترنت  : 1  
 

http://app.dk.mingoville.com/ 
http://www.dailygame.com/game/Alphabet_Jungle.html 

http://app.dk.mingoville.com/ 

   :-الرٌاضٌاتىالمواقع التعلٌمٌة األجنبٌة الموجهة لتنمٌة الذكاء - 2
http://www.ixl.com/math/practice/  
http://www.kidsnumbers.com 

                                                            
 
 
 

:-تنمٌة الذكاء المكانى البصرى باستخدام االنترنت - 3  
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-

printpaintcolor.html 

http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-

kids/hippo-works/hippoworks-football-kids.html 

http://www.myplaycity.com/pestering_birds/ 

:-مواقع أألنشطة واأللعاب التعلٌمٌة لتنمٌة المهارات البصرٌة منها الموقع التالً -   
 

http://kids.hasbro.com/playskoolkids/ 
 

http://www.dailygame.com/game/way-to-school-coloring-book.html
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
http://www.girlsgogames.com/game/Shangri-La-2.html
http://www.girlsgogames.com/games/puzzle.html
http://www.dailygame.com/games/Spelling/Spelling.html
http://abababc.com/home/
http://app.dk.mingoville.c/
http://app.dk.mingoville.c/
http://www.starfall.com/
http://www.kidscomjr.com/home_flash.html
http://app.dk.mingoville.com/
http://www.dailygame.com/game/Alphabet_Jungle.html
http://app.dk.mingoville.com/
http://www.ixl.com/math/practice/
http://www.kidsnumbers.com/
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-printpaintcolor.html
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-printpaintcolor.html
http://www.myplaycity.com/pestering_birds/
http://kids.hasbro.com/playskoolkids/
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:-لغاز المرئٌة او البازلسمواقع ألعاب األ-   
http://www.girlsgogames.com/games/puzzle.html  

   
:-مواقع لتنمٌة المهارات البصرٌة والموسٌقٌة -   

http://kids.hasbro.com/hasbrokids/ 

http://www.hasbro.com  /mylittlepony  

http://www.hasbro.com/littlestpetshop/en_US/play/videos.cfm 

  http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movie 

kids/hippo-works/hippoworks-comfy-kids.html 

 
:-مىقع لرنميح المهاساخ الثصشيح المخرلفح-   

http://www.eyecanlearn.com/index.htm#Saccades 

http://www.dailygame.com/games/skill.html  
http://boowakwala.uptoten.com/kids/boowakwala-navigation-games.html 

:-تنمٌة الذكاء الجسمى الحركً باستخدام االنترنت- 4   
http://www.coolmath-games.com/0-animationpuzzle/index.html 

http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring- 

printpaintcolor.html 

http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html 

:-المواقع المهتمة بتنمٌة الذكاء الموسٌقى المواقع الموسٌقٌة - 5  
http://www.coolmath-games.com/0-animationpuzzle/index.html 

http://www.sfskids.org/templates/musicLabF.asp?pageid=14 

http://www.baraem.tv/fun-and-games/piano/                                                  

  :-االجتماعًالمواقع المهتمة بتنمٌة الذكاء - 6 
http://www.littledidi.com/homebase/home.html 

http://www.xtranormal.com 

http://www.dailygame.com/games/multiplayer.htm  

:- المواقع المهتمة بتنمٌة الذكاء الذاتى -7    
http://www.dailygame.com/?gclid=CNyvxuPUhJ8CFRKElAoddR3ELw 

:- المواقع المهتمة بتنمٌة الذكاء الطبٌعى- 8   
 

http://video.nationalgeographic.com/video/index.html 

http://environment.nationalgeographic.com/environment 

http://kids.nationalgeographic.com/Games/ZipperGames/Zipper-virtual-pet 

http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-

kids/hippo-works/hippoworks-football-kids.html

http://video.nationalgeographic.com/video/player/places/parks-and-nature-

places/oceans/oceans-barrier-reef.html 

 

 

:-مواقع تنمٌة مجموعة من الذكاءات المتعددة - 9   
http://www.sesamestreet.org/lowbandwidth/list 

 http://www.sesamestreet.org/browseplaylistsbysubject# 

http://www.girlsgogames.com/games/puzzle.html
http://kids.hasbro.com/hasbrokids/
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movie%20kids/hippo-works/hippoworks-comfy-kids.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movie%20kids/hippo-works/hippoworks-comfy-kids.html
http://www.eyecanlearn.com/index.htm#Saccades
http://www.dailygame.com/games/skill.html
http://www.coolmath-games.com/0-animationpuzzle/index.html
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-%20printpaintcolor.html-
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-marcelino-coloring-%20printpaintcolor.html-
http://www.dailygame.com/game/Paper-Cutting.html
http://www.coolmath-games.com/0-animationpuzzle/index.html
http://www.sfskids.org/templates/musicLabF.asp?pageid=14
http://www.littledidi.com/homebase/home.htmlhttp:/www.littledidi.com/homebase/home.html
http://www.xtranormal.com/
http://www.dailygame.com/games/multiplayer.html
http://www.dailygame.com/?gclid=CNyvxuPUhJ8CFRKElAoddR3ELw
http://video.nationalgeographic.com/video/index.html
http://environment.nationalgeographic.com/environment
http://kids.nationalgeographic.com/Games/ZipperGames/Zipper-virtual-pet
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-works/hippoworks-football-kids.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/cartoons-tv-movies-kids/hippo-works/hippoworks-football-kids.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/places/parks-and-nature-places/oceans/oceans-barrier-reef.html
http://video.nationalgeographic.com/video/player/places/parks-and-nature-places/oceans/oceans-barrier-reef.html
http://www.sesamestreet.org/lowbandwidth/list
http://www.sesamestreet.org/browseplaylistsbysubject
http://www.sesamestreet.org/browseplaylistsbysubject
http://www.sesamestreet.org/browseplaylistsbysubject
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http://www.thekidzpage.com/learninggames/index.htmhttp://www.thekidzp
age.com/OneeskimO/videoinfo.html 

http://www2.aspca.org/site/DocServer/SplashDown.swf 

http://www.kidsspell.com/spelling-games/missing-letter.php 

http://gcompris.net/-rubrique177 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/play-education songs.php?song=  

Numbers%20Everywhere 

http://www.kidsknowit.com/interactive-educational-movies/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:-مالحق الدراسة   
:-مواقع مفٌدة الخصائى ذوى صعوبات التعلم -  1  

 
http://www.ldonline.org 
http://www.abctooncenter.com/journala.htm 

تقنٌات صخر للتخاطب اآللى باللهجات الخلٌجٌة والمصرٌة  -2  
http://www.sakhr.com/products_a/ASR/Default.aspx?sec=Product&item=ASR 

 

 ولذوى صعوبات التعلم فضبل عن شرح برمجٌات تقدمها شركة ماٌكروسوفت للفئات الخاصة- 3
               واف لطرق االستفادة من برامج الكومبٌوتر وتطوٌع التكنولوجٌا وفقا لنوع االعاقة

http://www.microsoft.com/enable/at/default.aspx 

http://www.thekidzpage.com/learninggames/index.htm
http://www.thekidzpage.com/learninggames/index.htm
http://www.thekidzpage.com/learninggames/index.htm
http://www2.aspca.org/site/DocServer/SplashDown.swf
http://www.kidsspell.com/spelling-games/missing-letter.php
http://gcompris.net/-rubrique177
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/play-education%20songs.php?song=%20%20song.php?song=Numbers%20Everywhere
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/play-education%20songs.php?song=%20%20song.php?song=Numbers%20Everywhere
http://www.kidsknowit.com/interactive-educational-movies/index.php
http://www.ldonline.org/
http://www.abctooncenter.com/journala.htm
http://www.sakhr.com/products_a/ASR/Default.aspx?sec=Product&item=ASR
http://www.microsoft.com/enable/at/default.aspx


45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/enable/guides/learning.aspx  

 
  أبحاث علمٌة ورسائل واطروحات علمٌة خاصة بموضوع صعوبات التعلم واالعاقة والموهبة- 4

www.guilfkids.com 

 
 مفٌد ألخصابى صعوبات فٌلم تعلٌمى ومناقشة علمٌة لمتخصصٌن فى مجال صعوبات التعلم- 5

ءالتعلم واألبا  
http://www.ldonline.org/multimedia#webcasts 

 
  عسر القراءة وعسر الكتابة" موقع ٌهتم بتوفٌر برمجٌات لذوى صعوبات التعلم - 6

http://www.audiblox2000.com/indiv.htm 

موقع ٌهتم بتقدٌم معلومات مفٌدة وبرامج تربوٌة مفٌدة لتنمٌة المهارات المختلفة لألطفال - 7
 ذوى صعوبات وإعاقات التعلم

http://www.lindamoodbell.com/programs/index.Aspx 

 

موقع ٌهتم بتعلٌم األطفال أساسٌات القراءة وٌوفر أفالم فٌدٌو ولقاءات مع تربوٌٌن - 8
.متخصصٌن كما ٌوفر برمجٌات لتنمٌة المهارات القرائٌة المختلفة  

 : مىاقع نصىص اليكرشونيح- الخاصح الركنىلىخيا المساعذج لطالب روي االحرياخاخ -9

- Assistive Technology for Students with Disabilities -E-text sites 

 الرعليم الخاص والعالج المهني نانسي كانىن، أخصائيح 

  Nancy Cannon. Special Education Teacher and Occupational 

Therapist 

  :-مىاقع نصىص اليكرشونيح- 10

 E-text sites 
http://www.bookshare.org/ 

http://www.gutenberg.net/ 

http://www.literature.org/ 

http://www.etext.org/lindex.shtml 

http:/www.digital.library.upenn.edu/books 

http://www.poetry4kids.com/ 

http://www.knowledgerush.com 

http://www.abilityhub.com/speech/speech-ld.htm  

 

:-                                                                                    مىاقع كرة اليكرشونيح- 11  

 

 Ebook Sites: 
http://www.ebooks.com/ 

http://www.ebookdirectory.com/ 

http://www.bookselecta.com/ 

http://www.fictionwuse.com/welcome2.htm 

http://www.etex.lib.virginia.edu/ebook/ 

http://www.ebookpalace.com/indexie.html 

http://www.adobe.com/epaper/ebook/main.html 

 

 

http://www.microsoft.com/enable/guides/learning.aspx
http://www.guilfkids.com/
http://www.ldonline.org/multimedia#webcasts
http://www.audiblox2000.com/indiv.htm
http://www.lindamoodbell.com/programs/index.Aspx
http://www.bookshare.org/
http://www.gutenberg.net/
http://www.literature.org/
http://www.etext.org/lindex.shtml
http://www.poetry4kids.com/
http://www.knowledgerush.com/
http://www.abilityhub.com/speech/speech-ld.htm
http://www.ebooks.com/
http://www.ebookdirectory.com/
http://www.bookselecta.com/
http://www.fictionwuse.com/welcome2.htm
http://www.etex.lib.virginia.edu/ebook/
http://www.ebookpalace.com/indexie.html
http://www.adobe.com/epaper/ebook/main.html
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