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 غالبًا ما يكون األمر مربًكا لآلباء فيما إذا كان عليهم أن يُخضعوا

 .الموهبة ومتى وأين ولماذا يُجرون ذلكطفلهم الختبار 

 
 

في حين يتفق خبراء الموهوبين على أن درجات االختبار ينبغي أال تكون المصدر الوحيد لتحديد المتعلمين 

إال أن الحقيقة هي أن هذه االختبارات والتقييمات ال تزال تُجرى في بعض المناطق  ذوي القدرة العالية،

توضيح االحتياجات التعليمية للطالب أو في حالة االشتباه في تعارض  من أجل والمدارس وبرامج الموهوبين

 أساليب التعليم.

 

غالبًا ما تستخدم إدارات المناطق التعليمية للمدارس العامة التي تتبنى برامج الموهوبين اختبارات إنجاز 

اختبارات أو  ( SRAو  ITBSو MATو SATو NWEA MAPو PARCC)مثل  الموضوع موحدة ومحددة

لتحديد الطالب المؤهلين لبرامج الموهوبين. تُجري إدارات المناطق التعليمية  (CoGAT)القدرات الجماعية 

 االختبارات كجزء من تقويم العام الدراسي وتضع درجات االختبار كمعيار للتأهل لبرامج موهوبين محددة.

 

 

 األسئلة الشائعة لدى اآلباء

 

 االختبار لطفلي؟لماذا يجب أن أجري 

 اسأل نفسك األسئلة التالية قبل أن تقرر إجراء االختبار لطفلك:
 

  مثل األداء األكاديمي أو الخصائص االجتماعية والعاطفية أو سلوكيات معينة  -هل هناك مؤشرات- 

 طفلي موهوب؟ تجعلني أشك في أن

 هل طفلي ال يتطور أو غير سعيد في بيئته التعليمية الحالية؟ 

  يتقدم طفلي إلى برنامج أو معسكر أو دورة على اإلنترنت إلثراء مهارات الموهوبين، أو إلى مدرسةهل 

 حيث تكون نتائج االختبار شرًطا للقبول؟ موهوبين مستقلة

  مثل إعاقة التعلم أو اضطراب )هل لدى طفلي موهبة لكنها غير واضحة ألنني أظن أن عوامل أخرى

 أو التوتر النفسي( قد تعيق ظهورها؟ (ADHD)االنتباه  فرط الحركة ونقص

 

 على أي من األسئلة أعاله، فقد ترغب في إجراء اختبار خاص لطفلك.  ،«نعم »  إذا كان الجواب

 

 

 مثمرة أفكار
 

م االختبارات والتقييمات نقاط ت »  قد ِّ

 بيانات محددة تقيس مهارات معينة،

 لقدراتولكنها ليست دائًما انعكاًسا دقيقًا 

 الفرد الكاملة، كما أنها ال تضمن التحاقه

 ببرامج الموهوبين مباشرة.

 

 المعيار جب أال تكون االختبارات بمثابةي »

الموهوبين، فتستخدم  الوحيد لتحديد األطفال

من التدابير الموضوعية  أفضل البرامج كلً 

 الموهبة. والذاتية لتحديد

 

 تتضمن المقاييس الذاتية مقاييس  »

 مجموعة المواهب، واستبيانات الوالدين

 والمعلمين والطلب، ومراجعات

 اإلنجازات، وسجلت األداء الشخصي،

 ومؤشرات أداء الطلب.
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 ؟له طفلي يخضع أن يجب الذي االختبارات((راالختبا ما
 

ّكر في أهداف اختبار طفلك وكيف سيتم استخدام النتائج. إذا كانت نتائج االختبار جزًءا من عمليتي التقديم أو ف

مع المؤسسة لمعرفة االختبارات التي تتطلبها و/أو تقبلها. من المهم مالءمة اختبار القدرات أو أوالً  القبول، فتحقق

 برنامج الموهوبين الذي يهتم به طفلك. االختبار الفرعي لنوع

 

في معظم األحيان، يكون اختبار الذكاء كافيًا لتكوين معلومات أساسية. يمكن للطالب من ذوي الدخل المنخفض أو 

للقدرات غير اللفظية أو  Naglieri الخلفيات الثقافية واللغوية المختلفة إجراء اختبار غير شفهي، مثل اختبار ذوي

 اختبار الذكاء غير اللفظي، بهدف التغلب على الفروق الثقافية وتقديم تقييم عادل ومنصف.

 

األكثر مالءمة، وما إذا كنت بحاجة إلى ستساعد استشارة أخصائي علم النفس التربوي أو الطبي في تحديد االختبار 

 أكبر من التقييمات لطفلك أم ال. مجموعة

 

ع طفلي للختبار؟  متى يجب أن ُأخضِّ
 

يوافق الباحثون عامة على أنه من الصعب اتخاذ قرارات محددة لقياس معدل الذكاء في سن مبكرة. وال يُنصح عادةً 

سنوات ما لم يكن مطلوبًا للقبول في مدرسة أو برنامج معين. بالنسبة لألطفال  ٦اختبار األطفال دون سن  بأن يتم

التدابير البديلة ذات القدرة العالية قوائم التحقق من الخصائص، واستبيانات واجتماعات  األصغر سنًا، تتضمن

 اإلنجازات. اآلباء/المعلمين والمالحظات ومراجعات

 

ع أن يمكنني كيف  ؟للختبار طفلي ُأخضِّ
 

 تكون ما وكثيًرا الموهوبين األطفال حاالت في خبرة أصحاب معتمدون نفس علماء الخاص االختبار إدارة يتولى

 بالوالية الموهوبين جمعيات أو/و للموهوبين برامج أو/و مستقلة موهوبين مدارس من متاحة أو اإلحاالت القوائم

 .المحلية الموهوبين آباء مجموعات أو/النفس و علم جمعيات أو/و
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