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األداء الموهوب  
خير معين 
للتعليم الشامل

اعداد و تقديم

عبد الرحمن بن نورالدين كلنتن



ر  وعر  دي  ق  كر و ت 
ان  ش  ف 

يتقدم معد هذه الورقة بالشكر و العرفان
إدارة الموهوبين و –الى إدارة التعليم بمحافظة القريات 

الموهوبات

على تنظيم هذا اللقاء العلمي 

و يخص بالذكر 

جميع من عمل ودعم و ساند و اشرف 

ال إضافة الى الجنود المجهولين اللذين عملوا بجد وصمت فلو

توفيق هللا أوال 

ةثم جهودهم لما التقينا اليوم ولحضوركم ومشاركتكم الطيب
فلكم جميعا الشكر و التقدير
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أسئلة لتسخين الفكر
21أين نحن من القرن 

ماذا تتوقع للعقود القادمة

اتناكيف تتوقع أن تكون حياتنا و احتياج



فكر بصمت

:ماذا حدث خالل الأشهر الامثنية السابقة يف مزنكل

؟هل تغير نظام الحياة في البيت

؟هل هناك أي تغير في نظام دراسة األبناء

؟كموظف كصاحب عمل( أم/ كأب) هل تغيرت اهتماماتك 

اسية؟الدرماذا تتوقع ان يحدث خالل النصف الثاني من الدراسة

؟(الصحية و االقتصادية و السياسية) هل تتابع االخبار 



ا  ِلَكْيال تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَك  ) ََ وا ِِ  ُ ََ ْْ ََ ا تَ تَاك ْم ْم 

ْختَال   َّللاه   ا ي ِحبُّ ك له م  ور  ََ (.فَخ 



جهود علمية تطبيقية

األداء الموهوب 

ديةبالمملكة العربية السعو
و مملكة البحرين



هم الأ  ع لأ  عراض  سرت  حاث  است  ب 

Researchers Year Subjects Goal Finding

Cluntun & 

Khozami

1427 Special 

education

Teaching the 

creative skills

The special 

education 

populations are in 

need to learn the 

creativity skills

Cluntun 1424 Special 

education

G/B affects 

on 

achievement

Exploring to 

students’ strength

Cluntun 1998 Normal 

students

Thinking 

skills

Developing the 

students skills

Cluntun 1995 10th- 12th

Normal 

students

G/B Out standing 

achievement test



هم الأ  ع لأ  عراض  سرت  حاث  است  ب 

Researchers Year Subjects Goal Finding

كلنتن 1441

ج خ ع

ةالتربية الخاص Adapting TRIAD Total understanding & 
supporting

كلنتن 1441

ج م ف

ةالتربية الخاص Adapting TRIAD Total understanding & 
supporting

كلنتن 1440

ع امم 

ةالتربية الخاص Adapting TRIAD Total understanding & 
supporting

Cluntun 2012
Confratute

Special 
education

Adapting TRIAD New Curriculum 
Program



التطوير المستمر 

في نظرية 
األداء الموهوب



الفلسفة

برته خواشباععلى بناء(مهما كانت قدرته العقلية) حث الفرد

.بطريقته الخاصة كما وكيف

:المتطلبات 

.(الموهوب)تفّهم األداء المتميز

.و مشوقةمناسبة"لمفاهيم"تعريض الطالب 

.الطالب مهارات مناسبة عليمت

.برتهوبناء خإتاحة الفرصة أمام الطالب لتجريب واختبار معلوماته

.مساعدة الطالب على جدولة وقته وتنمية نفسه 



The Concept of

“GIFTED BEHAVIOR” 

in the spot.



مستوى فوق المتوسط

مهارات إبداعية

االلتزام بالعمل

أداء 

موهوب

The Original Renzulli’s three 

rings concept of giftedness

للحلقاترنزوليمفهوم 

الثالث لألداء الموهوب



The new conception of three rings gifted behavior 
(Renzulli + Monks+ Cluntun)

Renzulli’s

1- Above Average Abilities

2- Task Commitment

3- Creativity

4- Gifted Behavior

Monks’

1- School

2- Society

3- Self

Cluntun’s

1- Location

2- Equipment

3- Resources

2012



منهج رنزولي و ريس للتراياد
TRIAD



مهارات محددةمعرفة عامة

أداء متخصص

أحداث الساعة المنهج الدراسي

(التراياد)الثالثي رنزوليمنهج 

TRIAD 



المعدلالثالثيالترايادمنهج 

ج  ا " موذ 
ي  لأن  ج 

لي 
الح 

ي  
رائ  ي  املالأ  "الش 

، 1441، 1440، 2012كلنتن 



ج  ا "المعدلالترايادمنهج  موذ 
ي  لأن  ج 

لي 
الح 

ي  
رائ  ي  املا الأ  "لش 

(Cluntun, 2012)



األداء الموهوبكيف يكون 

خير معين

للتعليم الشامل



ةالخطة الرئيس
123

تناسب 

المحتوى

المحتوى المعرفي

محتوى المهارات

األداء الموهوب

السنة
ى

حتو
الم



تحديد/ اختيار
األنشطةالمنهج أو المفاهيم أو

التي يرغبها "المفاهيم"ما هي المواضيع
الطالب ؟

ال يرغبهاالتي "المفاهيم"ما هي المواضيع
الطالب ؟

التي سيفخر "المفاهيم"ما هي المواضيع
الطالب بمعرفتها ؟

التي يحرص "المفاهيم"ما هي المواضيع
المجتمع عليها ؟

؟تعلمتهالذيمالجديد

مؤثر 

ضابط



" أداء موهوب"خطة 
لمساندةمتكاملة

"التعليم الشامل"



أأوال

شامةلال نظرة ال / اخلطة 



المحتوى

الزمالء

المتقاعدون

المختصون

القطاعات الحكومية

القطاعات األهلية

القطاعات الدولية

المحاضرات•

المعامل والمختبرات•

الزيارات الميدانية•

األفالم•

األبحاث المكتبية •

االنترنت•

الكليات، دليل الوزارات ، الغرف التجارية / دليل الهاتف ، دليل الجامعات 

قوقل/ الصناعية ، العالقات الشخصية و األصدقاء

منكيف

أين



ثانيا

تطبيق معيل



نظرة عامة للمنهج و المفاهيم

تفصيالتالموضوعم

اإلبل1

معرفة

إسطبل األزرقسباق الهجنفيلم الهدباء

إلقاء األسئلةاللقاءاتالمكتبةمهارات

أفغانستان2
زيارة الملحق بمنزلهفيلم أفغانستانمعرفة

مهارات

المطر3
مهارات

مهارات

معرفة

معرفة

الكتب/مواسم االمطار/ األرصاد الجوية 

المطار/ تجربة / قراءة المقياس 

الخلية4
مركز الموهوبين/ فيلم كان يا ما كان 

تحضير الشرائح/ استخدام المجهر 



لتنفيذالبدء في التنفيذ و خيارات ا

إيضاحاتالفعالية

النفيعيالنقيب فهد / الجنادرية / نوفمبرشهر سباق الهجن

حيوان-م م -123رقم / تقنيات التعليم بالوزارة فيلم الهدباء

الرياض/ 4350000/ ماجد بن فرتاج إسطبل األزرق

دارة الملك عبد العزيز/ فهد الحميضي كيف تستخدم المكتبة

الرياض-برنامج الموهوبات / غالية العتيبي أساليب إلقاء األسئلة

ج م س الرياض/ رفعة الشمراني فن اجراء اللقاءات

اإلبل(  1)مقرر / نشاط



طةتقييم األنش/ تفعيل 

مالحظاتالنعممنفذ النشاطم



مقرر الخلية/ نشاط

إيضاحاتالفعالية

4791323-2رقم –غرفة مصادر التعلم فيلم كان يا ما كان

055528253-صالح عبد الجليل / أمركز الموهوبين

ج أم القرى–زهير صحاف / داستخدام المجهر

محضر المختبر / فهد خليفة / أتحضير الشرائح



Thank you for your 
participation

Abdul-Rahman Cluntun
P.O.Box 19568

Riyadh 11445

Saudi Arabia

acluntun@ksu.edu.sa

cluntun@gmail.com
+966558443833

كم و مش  
 
ائ كرا علي حسن  اصغ 

كمش 
اركت 

mailto:acluntun@ksu.edu.sa

