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(وزاده بسطة � العلم وا��سم)

بسم هللا الرحمن الرحيم

(البقرة: 247)

أحمد (13990)، والترمذي (3791)، وابن ماجه (154)

"وأقرؤهم لكتاب هللا أبي بن كعب، وأفرضهم
زيد بن ثابت، وأعلمهم با���ل وا��رام معاذ بن جبل"
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محتويات الدليل
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فر�ــدة  موه�ــة  األعــالم  األمــة  لعلمــاء  �ان  هــل 
تمّثلــت فــي قــدرات عقل�ــة فائقــة وفاعل�ةذات�ــة 
علــى  متفّوقــني  جعلهــم  ممــزي  ��مــة  وتفكــري 
�عــد   – مجتمعاتهــم  فــي  مؤّثر�ــن  أقرانهــم 

توفيق هللا وعونھ - ؟

العقــول  قــد قســم  ال�ك�ــم ســبحانھ  فــإن  نعــم؛ 
�مــا قســم األرزاق، فوهــب لــ�ل واحــد منــا قــدرات  
والمقــدار،  النــوع  ح�ــث  مــن  غــريه،  عــن  مختلفــة 
�عــود  ف�مــا  ســّخرها  الشــخص  اكتشــفها  فــإذا 

عل�ھ وعلى مجتمعھ �النفع.

كيــف نبغوا؟

ابن عباس          الشافعي        

الـبــخـاري          ابن تيمية
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هذا الدليل

االســتفادة  لتحقيــق  العلــم  لطالــب  مســاعدة  منهج�ــة  أداة 
المثلى من نتائج أدائھ (مق�اس نبوغ).

فهم نمط الموه�ة لد�ك

    اكتشاف مستو�ات قدراتك
 العقل�ة

معرفة الممارسات العمل�ة
لتطوير قدراتك

اكتشاف مستو�ات فاعل�تك
و��متك

إعداد خطة لتطوير قدراتك

سلوك أفضل الطرق نحو النبوغ

سيساعدك هذا الدليل �
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أبعاد الموهبة التي سيوضحها
الدليل وفق (نموذج نبوغ)

القدرة
التحل�ل�ة

القدرة
اإل�داع�ة

القدرة
العمل�ة

القدرات العقل�ة

تفكري ال��مةالفاعل�ة الذات�ة
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القدرة
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القدرة
العمل�ة

الفاعل�ة الذات�ة

عل�ة الذات�ة
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موه�ة
 نافعة مؤثرة

الع�قة بين أبعاد الموهبة
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ــــــــــــــــَط ِعنـــــــَدُه             َي�غي الُمغـاِمُر عاِل�ًا َوَجليــال َهــــــذا َزمـــــــــــــــاٌن ال تـََوسُّ
ــــُط ِللُنبوِغ َسبيــــال ِو ِابــــــَق ِ�َمعـــــِزٍل             َل�َس الَتَوسُّ

َ
ُكن ساِ�قًا ف�ِھ أ

اسم الطالب:

رقم الهو�ة:

العمر:

الجهة المنتسب إليها:

المد�نة:

الدولـــــــة:

تار�خ اإلخت�ار:

تار�خ اإلصدار:

رقم اإلصدار:

نتيجة
مقياس

نبوغ

أحمد شوقي
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"ينبغـــي لمـــن كان صادق الرغبة، قـــوي الفهم، 
ثاقـــب النظر، عزيز النفس، شـــهم الطبع، عالي 

الهمة، سامي الغريزة...
ون، و� يقنـــع بما دون  أن � يرضى لنفســـه بالـــد�

الغاية...
و� يـــكلّ عـــن ا��د وا�جتهـــاد المبلَغيْـــن به إلى 

أعلى ما يراد، وأرفع ما يستفاد..."

(الشوكاني)

صناعة املوهبة
� العلم الشرعي


