
مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة
يهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات والمهارات األكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجاالت اللغة والرياضيات والعلوم وبعض جوانب 

اإلبداع بالنظر إليها من خالل عدد من األبعاد واألقسام واألنماط والصور. 

من خالل أداء مقياس موهبة يتم التعرف على نقاط القوة والضعف لدى الطالب 
حيث أن مقياس موهبة يقيس أربعة محاور رئيسية:

وبنـاء على نتيجـة الطـالب يتـم  بنـاء خطـة 
مناسبـة له يتـم من خـاللها تعزيـز مواطـن 
يتـم  القـوة وتوظيفـها وتمكينـها، كـما 

التركيـز على مواطـن الضعـف لتطويـرها

ما الفائدة من أداء مقياس موهبة؟

االستدالل الرياضي والمكانياالستدالل العلمي والميكانيكي

المرونة العقليةاالستدالل اللغوي وفهم المقروء

تتراوح درجات المقياس بين 1000 و 2000 درجة.

ما هي أعلى وأدنى درجة
للمقياس؟ 

عدد  على  الدرجة  تبني  ال  إحصائية  تقييم  منهجية  هي 
اإلجابات الصحيحة فقط، ولكن أيضا على مستوى صعوبة 

كل سؤال، لذا فإن تقييم الطالب يتم بطريقة أكثر دقة.

ماهي منهجية التقييم الجديدة
هذا العام ؟ 

يمكن للطالب آداء المقياس مرة واحدة فقط لكل مستوى.

هل استطيع إعادة آداء المقياس؟

أو  كالتسجيل  عليها-  -الموافقة  موهبة  سياسات  مخالفة  حال  في 
من  التحقق  حين  إلى  الدرجة  حجب  يتم  صحيح  غير  صف  في  االختبار 

صحة البيانات كما هو معلن في سياسات الترشيح.

أديت المقياس هذا العام ولم أتمكن من 
الحصول على الدرجة، فما هو السبب؟

يوجد نماذج مستقلة لكل مستوى من المستويات الثالثة، إال أن طريقة تقييم الطالب واحتساب الدرجة تختلف لكل صف من صفوف المستوى 
الواحد بما تضمن تحييد أثر العمر الزمني ( عمر الطالب ) في هذه العملية، حيث يوجد:

• نموذج موحد لطلبة المستوى األول ويشمل طلبة الصفوف (ثالث ورابع وخامس ابتدائي) والدرجة الموزونة لكل صف مختلفة.
• نموذج موحد لطلبة المستوى الثاني ويشمل طلبة الصفوف (سادس ابتدائي وأول وثاني متوسط) والدرجة الموزونة لكل صف مختلفة.

• نموذج موحد لطلبة المستوى  الثالث ويشمل طلبة الصفوف  (ثالث متوسط وأول ثانوي) والدرجة الموزونة لكل صف مختلفة.

هل نماذج األسئلة موحدة لجميع الطلبة في صفوف المستوى الواحد؟
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