بطاقة مالحظة للمقابلة الشخصية للذكاءات المتعددة
نوع الذكاء

-

الذكاء اللغوي

الذكاء المنطقي
الرياضي

الذكاء التفاعلي

الذكاء الذاتي

الذكاء الجسمي الحركي

الذكاء الموسيقي

الذكاء البصري
الفضائي

الذكاء الطبيعي

المؤشرات المراد قياسها
الطالقة اللفظية
الطالقة في األفكار
الطالقة التعبيرية
طالقة األشكال
إدارة الموقف
القدرة على التجريد المنطقي
القدرة على التحليل

-

المرونة
القدرة على التواصل مع اآلخرين
القدرة على تقبل أفكار اآلخرين
ردود األفعال واالنفعاالت
الثقة بالنفس
فهم الذات
القدرة على اختيار المناسب
القواعد الثابتة والقيم والمبادئ

-

معالجة المعارف بواسطة اإلحساس

-

اكتساب المعارف عن طريق الحركة

الجسدي

مهارة العزف
مهارة الغناء
مهارة االستماع على الموسيقى
إدراك العالقات الهندسية بين
األشكال واألجسام و السرعة والدقة
في ذلك  -القدرة على التفكير
باستخدام الصور واأللوان
 الذاكرة البصرية االهتمام بالنباتات ورعايتها -االهتمام بالحيوانات ورعايتها

األسئلة
 تحدث عن أخر قصة قرأتها ؟ هل تحب الشعر ؟ اق أر قصيدة تحبها . ما هي أخر لوحة أعالنية قرأتها؟ ما هو الحرف الذي يأتي بعد األحرف اآلتية ( أ – ب –ج – د ) .....
 بعض األشهر تكون  30يوماً وبعضها اآلخر تكون 31يوماً فما هي الشهور التي تتكون من  28يوماً .
 ما كمية التراب الموجود في حفرة طولها  3متر وعرضها 1.5وعمقها  4متر ؟
 هل تستمتع بمراجعة دروسك لوحدك أم مع زمالءك ؟ هل تتعاون في حل مسألة صعبة مع زمالءك ؟ ماذا تفعل عندما يعارضك أحد ما بفكرة ؟ لماذا ترغب بالتسجيل في مدارس المتفوقين ؟ إذا أردت أن تكون مشهو اًر فما الذي تريد أن تكونمشهو اًر به
 كيف تتخيل مستقبلك ؟ ما هو القانون أو القاعدة الذي يجب أن يلتزم بها العالم برأيك ما الرياضة المفضلة لديك ؟ ما الحركات المفضلة في الرياضة التي تحبها؟-

ما اآللة الموسيقية المفضلة لديك ؟
هل جربت العزف على أحد اآلالت الموسيقية؟
ما الموسيقى التي تحبها ولماذا؟
هل تستطيع رسم مخطط معماري لغرفة؟
هل تستطيع أن تصنع من ورقة شيء مفيد؟
ما الفرق بين الدائرة والمستطيل والمربع والموشور

 هل تحب األشجار والطبيعة ؟  -هل جربت زراعة أحداألشجار التي تحبها؟ تحدث عن تجربتك.
 -هل قمت برعاية أحد الحيوانات ؟ تحدث عن تجربتك.

