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هو طالب في الصف الحادي ع و يتمتع بمهارات و قدرات خاصة في المدرسة قام بتقييم درجاته الدراسية على النحو التالي فوق المتوسط في 
جتماعية يبدو أن هو لديه عدة اهتمامات  مادة الرياضيات فوق المتوسط في مادة العلوم متوسط في القراءة فوق المتوسط في مادة الدراسات ا
جتماعية. أظهر هو اهتماماً بدراسة الما بغرض التعرف على شخصيات مشهورة , أحداث  سا منصب على لتايخ  لعلو  يبدو أن اهتمامه ا
ت مع أشخاص للتحدث .عن تجاربهم السابقة تاريخية ,تحف, صور قديمة و مقاب

خراج,  يبدو أن اهتمامه الثاني منصب على  لفنو. أظهر هو متعًة بأداء الفنون المختلفة مثل الموسيقى, .الرقص و الدراما. كما يبدو أنه مهتم بمهام ا
ح و التصاميم إدارة الم

نسان, الفقر, حقوق  قية و الفلسفية مثل حقوق ا خ جتماعي. أظهر هو اهتماماً بالقضايا القانونية, ا يبدو أن اهتمامه الثالث منصب على لعمل 
ً الحيوان و قضايا البيئة. كما يبدو أنه مستعد لتغيير قانون أو .اتخاذ إجراء ما لجعل العالم مكاناً أفض

لها, كما أنه يشير إلى الوسائل التي على  ب أن يتعلموا من خ ساليب التي يفضل الط يتمتع هو بنمط تعلمي مفضل. يشير النمط التعلمي إلى ا
ل لمناقشا التي  هل و المدرسين اتباعها لمساعدتهم على التعلم. أظهر هو أفضليات تعلمية واضحة. يبدو أن نمط التدريس المفضل لديه هو من خ ا
راء حول قضية ما و مناقشتها. يبدو  تحدث عندما يقوم طالبان أو أكتر بإجراء مناقشة مع أستاذهم أو ضمن مجموعة صغيرة و ذلك بطرح الحقائق و ا
ل أن الخيار الثاني لنمط التعلم المفضل لديه هو من خ
ل تقمص أدوار شخصيات ما أو إعادة أحداث ما. حيث أن هو  لمحفز التي تساهم في مساعدته على تعلم المحتوى و تنمية المهارات هي من خ
يستمتع بالتمثيل أو تقمص دور شخصية ما. كما أنه قد يرغب بدراسة التاريخ عن طريق تلك المحفزات.على سبيل المثال: قد يود هو بتقمص دور 
توماس
ل, أو دور اليانور روزفلت أثناء الحرب العالمية الثانية. يبدو أن هو يستمتع ب تديس لنظر الذي يحدث عندما يقوم  ستق ن ا جيفرسون أثناء توقيع إع
خر على فهم موضوع أو مادة  صدقاء ممن يتملكون قدراً كافياً من المعلومات حول موضوع ما بمساعدة الطالب ا خرين أو ا ب ا واحد من الط
يتم .دراستها في المدرسة

نتاجي المفضل لديه هو لنمط لخدمي حيث  كما أن هو يتمتع بأسلوب انتاجي مفضل حيث أنه يفضل إتمام و إنجاز منتجات معينة. يبدو أن الخيار ا
ب من أجل تقديم المساعدة  فراد أو المجموعات في المجتمع. كما أن هو قد يرغب بقيادة مجموعة من الط يبدو أنه يحب تقديم يد العون ل
ضافة للمناظرات و الخطابات أو إجراء  نتاجي الثاني لديه هو لنمط لشفهي حيث يبدو أنه يستمتع بالمحادثة و المناقشة با للمحتاجين. يبدو أن الخيار ا
ستماع, العزف و التفكر بأنواع الموسيقى  نتاجي الثالث لديه هو لنمط لموسيقي حيث يبدو أنه يستمتع با المحادثات في الصف. يبدو أن الخيار ا
العديدة

ل  بما أن هو يتمتع بالفرصة للتفكر في خياراته و التفكر بما يستمتع بالقيام به, فإننا نامل بأن هذه الفرص ستمكنه من تطوير اهتماماته من خ
ستكشافية فى قاعدة بيانات نظام التعلم رنزولي. حيث أنه سيتعلم مواصلة استكشاف اهتماماته و نمط تعلمه عندما  نشطة ا مجموعة متنوعة من ا
ستكشافية كفيلة بأن تفتح أمامه  نترنت. تلك النشاطات ا يقوم برحلة افتراضية للمتحف, أو مقابلة كاتب مفضل أو استكشاف موقع تاريخي عبر ا
فكار و تجارب جديدة و بأن تدعه يخوض غمار .اهتمامات عديدة ت عدة  مجا
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