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 اإلهداء

إلى من استمد قوتً منه .. إلى من أحمل أسمه بكل فخر واعتزاز .. أرجو من هللا أن  .. 

 والدي الؽالً ..بعد طول انتظار افهحفظك وٌطٌل فً عمرك لترى جهداً  حان قطٌ

  .. إلى من ضحت وسهرت وتعبت ألجلً... ن احبتنً كحب ٌعقوب لٌوسؾى مإل  

إلى من كان ساندنً ولملم جراحً ودعمنً فً أصعب مواقؾ حٌاتً..أؼلى الحباٌب 

  أمً الؽالٌة

 ... زوجً الؽالًى من دعمنً ووقؾ معً خطوة خطوة من اجل تحقٌق الحلمإل

 سندي بالحٌاة..إخوتًإلى من استمد منهم عزتً وقوتً واصراري..إلى 

 (تمٌم, ورٌان أوالدي) ونور حٌاتً... إلى من أعتبرهم قلبً

نسؤل هللا ٌجزٌك ... علممن وقؾ إلى جانبً فً رحلة الإلى  علمنً كٌؾ أفكر..إلى من 

 الدكتور زٌاد قباجةخٌرا... روح 

ًً فًإلى   ا فً ة التً كانت تقؾ أحٌانلظلمل بحثً هذا ونوراً   الذٌن كانوا سندا ل

 …طرٌقً

المساعدات والتسهٌالت واألفكار  إلى من ؼرسوا التفاإل فً دربً وقدموا لً

 ٌشعروا... أن والمعلومات، ربما دون

 إلى كل من علّمنً حرفاً...

 إلى أساتذتً... وطالب العلم... وزمالئً وزمٌالتً...

 ة جهدي...إلٌكم جمٌعاً أهددٌ

الباحثة: هبه حسٌن أبو شٌخه
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 كز وػزفبٌش

 

 , حمد الشاكرٌن المعترفٌن بفضلهد هلل حمداً كثٌراً على توفٌقه لً بإتمام هذا البحثالحم

 على توفٌقه, فالحمدهلل اوالً وأخٌراً.

مشرفً الدكتور الفاضل: إبراهٌم عرمان, لتفضله  إلىالشكر والعرفان ب فإنً أتقدم

 ,لتوجٌهاته الفضل الكبٌر فً إتمام هذه الرسالةالرسالة, والذي كان باإلشراؾ على هذه 

كما وأتقدم بالشكر لمناقشً الرسالة: الدكتورة الفاضلة سعاد العبد الممتحن الخارجً 

 للرسالة والدكتور ؼسان سرحان الممتحن الداخلً, فلهما منً جزٌل الشكر والعرفان.

 .وم التربوٌة, والهٌئة التدرٌسٌةان إلى جامعة القدس, وكلٌة العلوأتقدم بالشكر والعرف

إلى جمٌع األساتذة الذٌن تفضلوا بتحكٌم وتحلٌل أداة  والتقدٌر وأتوجه بالشكر

 الدراسة,ولما قدموه لً من توجٌهات ونصائح علمٌة.

تً لتً وصدٌقاوالدي الؽالً وأمً الحنونة, وزوجً الؽالً وجمٌع أفراد عائكما وأشكر

 هذه الرسالة والخروج بها إلى حٌز الوجود. لمساعدتهم  الحسٌة والمعنوٌة  إلنجاز

هذه  الجمٌل إلى كل من ساعدنً فً إنجازوالعرفان  وأخٌراً أتقدم بالشكر والتقدٌر

 أو دعوة بظهر الؽٌب أو بالتشجٌع والحث على الصبر والمثابرة. رسالة بتقدٌم نصٌحةال

 .الدعاء سمٌع مجٌبا الجزاء إنه أن ٌجزي الجمٌع خٌر العلً العظٌم أسؤل هللا
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 يهخص 
التعرؾ إلى الذكاءات المتعددة المتضمنة فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة إلى هدفت الّدراسة 

األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن. وقد استخدمت الباحثة أسلوب تحلٌل المحتوى كؤحد أسالٌب المنهج 

ث قامت الباحثة بتحلٌل محتوى عٌنة الدراسة وهم )كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة الوصفً التحلٌلً, حٌ

للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن مع دلٌل المعلم(, كما استخدمت الباحثة أداة تحلٌل المحتوى ) بطاقة 

تحلٌل المحتوى( للوقوؾ على الذكاءات المتضمنة فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا, 

واقتصرت عملٌة التحلٌل على األنشطة الواردة فً عٌنة الدراسة مع التفصٌل فً فقرات كل نشاط 

وفق دلٌل المعلم , حٌث ان النشاط الواحد من الممكن أن ٌتضمن أكثر من ذكاء, وقد تم عرض أداة 

ات الدراسة على مجموعة من المحكمٌن التربوٌٌن للتحقق من صدقها, وقامت الباحثة بحساب الثب

للتحلٌل عن طرٌق الثبات عبر الزمن باستخدام معادلة )هولستً(, وبلػ معامل الثبات نسبة 

%(, واستخدمت الباحثة التكرارات والنسب المئوٌة ودرجة التوافر والرتب كؤسالٌب 98.33)

 إحصائٌة لمعالجة بٌانات الدراسة.

 توصلت الّدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

ٌنة الدراسة )كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن(, بعد دراسة محتوى ع

( موزعة على ثماِن مجاالت 2594استخلصت الباحثة مجموعة الذكاءات المتضمنة التً بلػ عددها )

( تكراراً, 598هً: مجال الذكاء اللؽوي, وحصل على الترتٌب األول, وأعلى تكرار, حٌث تكرر )

%(, ثمَّ مجال 78.3%(, تاله مجال الذكاء المنطقً بنسبة مئوٌة بلؽت )95.9) وبنسبة مئوٌة بلؽت

%(, ثمَّ مجال الذكاء اإلجتماعً بنسبة مئوٌة 70.3الذكاء البصري )المكانً( بنسبة مئوٌة بلؽت )

%(, ثم مجال الذكاء الحركً 60.0%(, ثمَّ مجال الذكاء الشخصً بنسبة مئوٌة بلؽت )63.0بلؽت )

%(, 18.6%(, ثم مجال الذكاء الطبٌعً بنسبة مئوٌة بلؽت )24.2نسبة مئوٌة بلؽت ))الجسمً( ب

 %(. (5.7وأخٌراً مجال الذكاء الموسٌقً بنسبة مئوٌة بلؽت 

 ( تكراراً.(1650بدرجة كبٌرة وبمجموع بلػ   ةأن مإشرات الذكاء اللؽوي متوفر -

إلجتماعً, والشخصً متوفرة بدرجة ان مإشرات الذكاء المنطقً, والذكاء البصري, والذكاء ا -

 ( على التوالً.1370(,)989(,)801(,)951كبٌرة وبمجموع بلػ )

 (تكراراً.188ان أنشطة الذكاء الحركً متوفرة بدرجة منخفضة وبتكرار بلػ ) -



 د
 

(, 36جاءت انشطة الذكاء الموسٌقً, والذكاء الطبٌعً متوفرة بدرجة منخفضة جداً وبتكرار بلػ ) -

 .التوالً ( على146)

 وخرجت الدراسة بعدد من التوصٌات أهمها:

ضرورة اهتمام مطوري مناهج اللؽة اإلنجلٌزٌة ببناء أنشطة متنوعة للذكاء الموسٌقً والذكاء 

الطبٌعً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا, وضرورة إثراء منهاج المرحلة االساسٌة 

الذكاء الحركً  لتوافر المنخفض مثل انشطةبالذكاءات ذات درجة االدنٌا لمادة اللؽة اإلنجلٌزٌة 

فً لذكاءات المتعددة لدى المتعلمٌن االهتمام بتنمٌة ا , و الجسمً والذكاء الموسٌقى والذكاء الطبٌعً

المرحلة األساسٌة الدنٌا بتضمٌن المنهج أنشطة تعلم شاملة للذكاءات, ومشكالت حٌاتٌة واقعٌة تنمً 

لمتعددة, وإجراء دراسات تحلٌل محتوى لمادة اللؽة اإلنجلٌزٌة على مراحل دراسٌة أخرى الذكاءات ا

 فً ضوء نظرٌة الذكاءات المتعددة.
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Conent Analysis of English Textbooks for Elementary stage on the light 

of Multiple Intelligence Theory 

Prepared by: Heba Hussein Abu Sheikha 

Supervised by: Dr.Ibrahim Mohammad Iramn 

Abstract 
The study aimed at identifying the multiple intelligences included in the English language 

books for the basic stage in Palestine. The researcher used the content method analysis as a 

method of analytical descriptive method. The researcher analyzed the content of the study 

sample (English books for the third and fourth grades with the teacher's book). The 

researcher also used the content analysis tool to identify the intelligences contained in the 

books of the basic stage. The analysis process was limited to the activities included in the 

sample of the study, with details of each activity according to the teacher's guide, where 

one activity could include more than one intelligence. The study tool was presented to a 

group of educational referees to check its validity. The researcher calculates the 

consistency analysis by stability over time using (holisti) equation. The stability coefficient 

ratio reached (98.33%). The researcher used the frequencies, percentages and the degree of 

availability and ranks as methods for statistical processing study data. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

After studying the content of the study sample (English language books for the third and 

fourth grades), the researcher extracted the group of intelligences included (2594) 

distributed in eight areas: the field of linguistic intelligence, and obtained the first order, 

and the highest frequency, where (598) , Followed by field of visual intelligence 

(percentage of (70.3%), social intelligence area (63.0%), and personal intelligence field 

(60.0%), followed by the field of motor intelligence (physical) with a percentage of 

(24.2%), then the field of natural intelligence (18.6%) and finally the field of musical 

intelligence (5.7%). 

- The indicators of linguistic intelligence are available in a large amount with 

a total of (1650) duplication. 



 و 
 

-Logical intelligence, visual intelligence, social intelligence, and personal 

intelligence are available to a large extent reached (951), (801), (989) and 

(1370), respectively. 

- The activities of motor intelligence are available at a low frequency and 

repeated (188) times. 

- Musical intelligence activities were performed, and natural intelligence was 

available at a very low frequency with a frequency of (36) and (146), 

respectively. 

The study came out with a number of recommendations, the most important 

of which are: 

- English language curriculum developers need to pay attention  to build 

various activities of musical intelligence and natural intelligence in the lower 

level English language books and the need to enrich the lower-level English 

language curriculum with low-availability intelligence such as physical 

intelligence, music and natural intelligence. 

- pay attention to the development of multiple intelligences of learners in the 

basic stage by including the curriculum activities of comprehensive learning 

of the intelligences, and problems of real life that develop multiple 

intelligences, and conduct analysis studies of the content of the English 

language in other study stages in the light of the theory of multiple 

intelligences.. 
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 انفصم األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انًمذيخ 1.1   

قد ازداد االهتمام العالمً بموضوع تعلٌم  التفكٌر من خالل المواد الدراسٌة بصفة عامة ومادة اللؽة   

االنجلٌزٌة بصورة خاصة بحٌث ٌتم فٌها مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطالب وتضمٌن النشاطات 

ت المجتمع وحاجىته مما ادى الى ضرورة ظهور نظرٌات تراعً هذه التطبٌقٌة وربطها بمشكال

 الحاجٌات كنظرٌة الذكاءات المتعددة لجاردنر.

 إمتازت, وقد  ربوٌةوالت علٌمٌةأنظمتها الت ءةوتطورها الى حٍد كبٌر على كفا حضارةٌعتمد تقدم أي 

ركٌزها من دول العالم بت كثٌرخٌرة من القرن العشرٌن فً الفً العقود اال علٌمٌةالمنظومة الت

 تنمٌة المتعلمٌن فً أبدت اهتماماً كبٌراً بالجودة , و صفةالتربٌة السلٌمة المتزنة والمت الكبٌرعلى

) الرامٌنً,     ثمع متطلبات العصر الحدٌ ٌتواءموقدراتهم على أفضل وجه ممكن وبما  وتطوٌر

2006) . 

 رفٌةالحٌاة؛ نتٌجة للثورة المعمجاالت  العدٌد منفً  كبٌراً تطوراً سرٌعاً وم دٌثوٌشهد العصر الح

وتحدٌثها لكً تستجٌب  درٌستطوٌر منظومة الت استدعى ذي . األمر التاالتصاالوالتقنٌة ولثورة 

ٌُعد الل جوهرٌاً فً منظومة العملٌة  أساسٌاً و المدرسً عنصراً  منهاجمقتضى تلك التؽٌرات. و

األساسٌة لكل  المعرفةٌشكل مصدًر للمعلومات والمنهج, إلنه  لتحقٌق أهداؾ رئٌسٌة أداة, والتعلٌمٌة

المواقؾ فً  ستفٌد منهٌ طالبالصفٌة, وال ٌستخدمه للتخطٌط للحصص معلم, فالدرس والطالبمن الم

قدرة على التفكٌر والتحلٌل ملدٌه ال طورجدٌدة, وت معلوماتٍ و فكارً أتحصٌل ل حفزهوالخبرات التً ت

األنشطة والتدرٌبات أو األسئلة المتضمنة  ون خالل المادة العلمٌة أء أكان ذلك موالنقد والمقارنة, سوا

 (.2014فٌه )عرفة, 

على مدار أكثر من ألفً عام بمناقشة وجود القدرات العقلٌة  اهتماماً كبٌراً  الحضارات المختلفة أبدتو

,  الهائلة القدرات البشرٌةعن وجود عدد هائل من  ؽطاءانطالقة علم النفس أُوزٌح ال وأهمٌتها , ومع

كوحدة كلٌة  نسانً. فهل ٌعمل العقل اإلوإمكانٌاته عقل اإلنسانة فً تعلم المزٌد عن الرؼب ثارةمما أ
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جدل واسع بٌن  بمثابة؟ ان اجابة هذا السإال كانت المستقلة واحدة او كنظام من الطاقات الفكرٌة

 (.  2003العلماء لعدة قرون ) حسٌن,

لمجتمع على حد مع البٌئة وا شخصموائمة اللأداة هامة  تعدعملٌة التعلم , (:" أن2016 )عبٌد وٌرى

م المنشود , تنمٌة قدرات التعلتطوٌرو  ومقوماتتطلب البحث فً عناصر ه الموائمة تسواء.  وهذ

 , درٌسٌةوتوفٌر البٌئة الت تهٌئةمن  حتاجهات العقلٌة المختلفة . وما تالعملٌ جراءبوصفها بوابة إل

 لمواجهةتطوٌرها وتوظٌفها  عملٌة وتحقٌق النمو الشامل له وتسهٌل التكٌؾ والموائمة ,  من خالل

وتنظٌمها لتكوٌن  بٌاناتعلى معالجة ال ذهن االنسانقدرة  والتً تتوقؾ على متطلبات ذلك النمو ,

البٌئة  طٌاتوالتً تمثل خزٌناً هاماً للتعاطً مع متطلبات ومع معلومات حسٌة ومعرفٌةقاعدة 

, اذ ٌولد االنسان بقدرات  ذي ٌقوم على المورث البٌئً والجٌنًالقدرات , الذكاء ال هذهالمختلفة.ومن 

الجٌنٌة تطوٌر تلك القدرة ٌتؤثر بخلفٌة الفرد و تنمٌة مختلفة تإثر فً نوع ودرجة ذكائه , وان ذهنٌة

. وٌعتقد باألخرواحد ٌإثر كل منهما مصدران هامان فً تحدٌد الذكاءات ,  شكالنوالبٌئٌة , واللذان ٌ

,  الئمة ومناسبةفً بٌئة م إال نتائجهاللذكاء , ال ٌمكن أن تؤتً  معظم العلماء ان االمكانات الوراثٌة

 ". عن الوراثة  شكل مستقلا ال تستطٌع أن توفر الذكاء بوان تلك البٌئة مهما كانت اٌجابٌاته

 ((Gardner 1993 وٌعتبر العالمات التربوٌة الهامة , نظرٌنظرٌة الذكاءات المتعددة من ال دوتع

دٌد ٌكون ذا ج منتوجة على حل المشكالت أو اضافة قدرمالذكاء على أنه "الفلقد عرؾ ؛ المإسس لها

 & Walter)على متطلبات الثقافة التً ٌحٌا فً كنفها". اعتماداً من االطارات الثقافٌة  العدٌدقٌمة فً 

Gardner 1984,166.) 

ضرورة تطوٌر  على (2003) عفانة والخزندار كٌل من شددة , ضوء نظرٌة الذكاءات المتعدد وفً

ٌتم توفٌر  لكًالذكاءات المتعددة ,  وفق تالمٌذالدراسً من خالل مخاطبة ال كتابلمنظومة المعرفٌة للا

 مراأللحاجته وقدراته الخاصة ,  مالئمة ثالٌةتحت ظروؾ م ٌنمو ٌتطورو ًك طالبلكل  الفرصة

ً ,  الكامنةفً حدود قدراته وطاقته  طالبى أفضل نضج , وارقى نمو لكل البالنهاٌة ٌإدي  الذي  ووفقا

ٌتها طلبة وتنمالذكاءات المتعددة لدى ال كتشاؾظٌفة المدرسة والمنهج , هً الهذه النظرٌة فان و

متلكونه مما ٌشعرهم المناسبة للذكاء الذي ٌ الهواٌاتصول الى اهدافهم وممارسة ومساعدتهم فً الو

 لخدمة المجتمع بطرٌقة بّناءه. اتجاهات اٌجابٌة والرضا , ومن ثم سٌكون لهم بالسعادة

المدرس عن طرٌق تضمٌن الدراسٌة  قرراتالم إلى ضرورة مساعدة (Gardnerجاردنر) دعووٌ

لكالسٌكٌة للمقرر النظرة ا عدى مرحلة, فالذكاءات المتعددة تت أنواع الذكاءات المختلفة بطرٌقة مبتكرة

 (. 2013)الشبول, والطالب ولعملٌة التعلم
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وكما كانت مناهج اللؽة االنجلٌزٌة جزءاً ال ٌتجزأ من المنظومة التربوٌة للطالب فقد تبنت هذه 

الدراسة خطوة تحلٌل منهج اللؽة االنجلٌزٌة فً ضوء استراتٌجٌة الذكاءات المتعددة وقد تسهم فً 

 مقرراتٌل , وقد تفٌد فً فهم محتوى الن خالل الحذؾ أو االضافة أو التعدعملٌة تطوٌره وتحسٌنه م

تفٌد فً  ألخرمن حٌن نهاج الدراسً حلٌل محتوى الموتحسٌن عملٌة التدرٌس , حٌث أن عملٌة ت

 اأو تعدٌلها إزالتهونقاط الضعؾ للعمل على  لتقدٌم الدعم لهاعلٌها بل و لإلبقاءالكشؾ عن نقاط القوة 

والتً  ساسٌةاالنجلٌزٌة فً المرحلة األالتً تمكننا من تحقٌق أهداؾ اللؽة  ألداةتعد ا فؤنها وبالتالً

بصورة شاملة ومتوازنة فً جمٌع أبعادها العقلٌة والجسمٌة والنفسٌة  متعلمتسعى لبناء شخصٌة ال

 واالجتماعٌة.

 يشكهخ انذراصخ: 2.1

أهدافه ومحتواه وأنشطته  جمٌعاج التربوي بللمنه والمنفذ الوجه التطبٌقًالمدرسً  كتابال شكلٌ

منه المتعلمون ثقافتهم وقٌمهم  مدالذي ٌست ساسًفهو المصدر األ (1986وأسالٌب تقوٌمه" )الخوالدة, 

للتحلٌل لعملٌة مهارات التفكٌر العلمً, ولذلك ٌستحسن أن ٌخضع  عن طرٌقهوٌكتسبون  ,العلمٌة

والحظت الباحثة على حد  فً تحقٌق األهداؾ التربوٌة. اهم بفاعلٌةجعة والتقوٌم, لكً ٌسهوالمرا

منذ أن ُطور من عام  ساسٌة الدنٌا فً فلسطٌنللمرحلة األ علمها أن محتوى منهج اللؽة اإلنجلٌزٌة

؛ التً تضفً إلى وقتنا الحاضر لم ٌحَظ بالتحلٌل فً ضوء إستراتٌجٌة الذكاءات المتعددة (2011)

وهذا ما  تقٌمهماتدرٌسها ومن ثم  إجراءاتفً إعداد محتوى الدروس و طٌةتطبٌقاتها" جواً من الالنم

ومن ذلك تحددت مشكلة الدراسة فً إمكانٌة تحلٌل محتوى اللؽة اإلنجلٌزٌة . توفره الذكاءات المتعددة 

 .للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً ضوء استراتٌجٌة الذكاءات المتعددة

ال الرئٌس االتً: ما مدى تضمٌن الذكاءات المتعددة فً تلخصت مشكلة الدراسة فً االجابة عن السإ

 للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟ االنجلٌزٌةكتب اللؽة 

 أصئهخ انذراصخ 3.1

الذكاءات المتعددة فً كتب اللؽة   ما مدى تضمٌن اآلتًعن السإال الرئٌس  لإلجابةتسعى الدراسة 

 ٌن؟ اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسط

 من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعٌة اآلتٌة:

 السؤال االول:

 ما مدى تضمٌن الذكاء اللؽوي فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟ 
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 السؤال الثانً:

 ما مدى تضمٌن الذكاء المنطقً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

 ل الثالث:السؤا

 ما مدى تضمٌن الذكاء البصري فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

 السؤال الرابع:

 ما مدى تضمٌن الذكاء الحركً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟ 

 السؤال الخامس:

 إلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟ما مدى تضمٌن الذكاء الموسٌقً فً كتب اللؽة ا

 السؤال السادس:

 ما مدى تضمٌن الذكاء الطبٌعً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟ 

 السؤال السابع:

 ما مدى تضمٌن الذكاء اإلجتماعً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟  

 سؤال الثامن:ال

 ما مدى تضمٌن الذكاء الشخصً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟ 

 ئٌس الثانً:السؤال الر

ما درجة تضمٌن مإشرات الذكاءات المتعددة فً ُكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً 

 فلسطٌن؟
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 أهذاف انذراصخ 4.1

للمرحلة  اإلنجلٌزٌةوتحدٌد الذكاءات المتعددة المتضمنة فً كتب اللؽة خراج استإلى هّدفت الدراسة 

عن طرٌق تحلٌل محتوى كتب الدراسة من خالل بطاقة تحلٌل أعدت  ناألساسٌة الدنٌا فً فلسطٌ

 لؽرض الدراسة.

 أهًٍخ انذراصخ 5.1

ؽة اإلنجلٌزٌة على حد علم تعتبر من أوائل الدراسات المتخصصة فً مجال اللالنظرٌة:  األهمٌة -

 الباحثة ؛ والتً تإكد على أهمٌة تنمٌة ذكاءات الطلبة المتعددة والعناٌة بها.

ُتسهم الدراسة فً اقتراح تطوٌر وصٌاؼة منهج اللؽة اإلنجلٌزٌة فً المرحلة التطبٌقٌة:  األهمٌة -

 متعددة.المقبلة , وذلك من خالل تقدٌم محتوى جدٌد قائم على نظرٌة الذكاءات ال

تتزامن هذه الدراسة مع االتجاهات العلمٌة المعاصرة التً ترى أن من وظائؾ االهمٌة البحثٌة:  -

راسة  كما, عددة وتنمٌة مهاراته وصقل شخصٌتهالمنهج الكشؾ عن ذكاءات المتعلم المت تساعد هذه الدِّ

 وة من العملٌة التعلٌمٌة.القائمٌن على مناهج اللؽة اإلنجلٌزٌة فً تحقٌق األهداؾ والؽاٌات المرج

 حذود انذراصخ 6.1

 فً ضوءودلٌل المعلم تحلٌل األنشطة الواردة فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة  اقتصرت هذه الدراسة على

 م.  2019-2018لعام الدراسً ة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن لللمرحل لمتعددة الذكاءات ا

 يصطهحبد انذراصخ 7.1

 تحلٌل المحتوى : -

( أن عملٌة تحلٌل المحتوى هو أسلوب ٌهدؾ إلى وصؾ المحتوى التعلٌمً  (2003وزٌنابٌرى 

 وصفاً موضوعٌاً ومنهجٌاً ٌإدي إلى تحدٌد العناصر األساسٌة للتعلم.

( بؤنها عملٌة تجزئة محتوى المادة المتعلمة إلى أجزائها االولٌة وذلك  (2000 وٌعرفها ابو جادو

 ذه المادة.لؽرض بٌان طبٌعة وأسس تكوٌن ه

وتعرؾ الباحثة عملٌة تحلٌل المحتوى إجرائٌؤ على أنها: األسلوب الذي ٌهدؾ إلى تحلٌل محتوى اللؽة 

اإلنجلٌزٌة تحلٌأل كمٌؤ بهدؾ الكشؾ عن مدى تضمٌن الذكاءات المتعددة فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة 

 للمرحلة األساسٌة الدنٌا.
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 الذكاءات المتعددة : -

نتاجات ذات قٌمة ,فً بٌئة ثقافٌة أو أكثر  تكارقدرة على حل المشكالت , أو ابمها الٌعرفها جاردنر بؤن

(Gardner, 1993.) 

 من علمٌن" تلك النظرٌة التً تمكن الم ( بؤنها :2006:122)العوٌضًتعرفها كالً من عز الدٌن وو

مثٌرة تتضمن أنشطة  الدراسٌة وإٌجاد بٌئة صفٌة ناهجان المعلى إتق طلبةإٌجاد طرق تعلٌم تساعد ال

 وأدوات تقٌٌم ".

تبحث الدراسة فً درجة توافرها فً  التًالباحثة إجرائٌاً بؤنه: أنواع الذكاءات الثمانٌة  هوتعرف

 محتوى كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا والمستندة إلى نظرٌة هوارد جاردنر.

 ُكتب اللغة اإلنجلٌزٌة :-

ة للمرحلة االساسٌة الدنٌا الذي قام بوضعه مركز تطوٌر المناهج بوزارة التربٌة ب اللؽة اإلنجلٌزٌتكُ 

فً فلسطٌن تدرٌسه فً  (2011)والتعلٌم الفلسطٌنٌة, الذي قررت وزارة التربٌة والتعلٌم العالً

الذي قام بتؤلٌفه مجموعة من المعلمٌن  ولى, وهو الطبعة اال (2011مدارسها للعام الدراسً )

بتحلٌل الطبعة التً ٌتم تدرٌسها  حقل التربٌة والتعلٌم الفلسطٌنً, وقامت الباحثة ن فًوالمتخصصٌ

 (2011زارة التربٌة والتعلٌم )و (2018-2019حالٌاً للفصل الدراسً )
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 انفصم انثبًَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطبر انُظزي وانذراصبد انضبثمخ

وأوجه اإلختالؾ بٌن وتعرٌفها,  سٌتناول هذا الفصل البحث فً ماهٌة نظرٌة الذكاءات المتعددة

نواع واالستراتٌجٌات المنبثقة عن كل نوع من أ وأنواع الذكاءات النظرٌة التقلٌدٌة للذكاء والحدٌثة,

 .الذكاءات المتعددةهذه 

 اإلطبر انُظزي:  1.2

هدفت هذه الدراسة إلى الكشؾ عن مدى تضمٌن كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا 

ة إلستراتٌجٌة الذكاءات المتعددة , لذا جاء هذا الفصل لٌتناول بعض التفصٌل عن الذكاءات المتعدد

ث ٌتطرق أوالً إلى اإلطار النظري ٌلٌه الدراسات العربٌة واألجنبٌة حٌبؤنواعها المختلفة , ونظرٌاتها,

 ثم التعقٌب على الدراسات السابقة.

 تطىر انذكبء وظهىر َظزٌخ انذكبءاد انًتؼذدح :  1.1.2

ٌُنظر للذكاء بالنظرة القدٌمة التقلٌدٌةلم ٌع التً كانت سائدة منذ قدٌم الزمان والتً كانت تعبر فقط  د 

نسان على اكتساب المعرفة الجدٌدة والتعامل مع المواقؾ المختلفة , فقد ظهرت نظرٌات عن قدرة اإل

حدٌثة اختلفت فً معناها عن المعنى القدٌم مثل نظرٌة الذكاءات المتعددة التً وضعها العالم هوارد 

 وظلت سائدة حتى العصر الحالً ودخلت فً أسالٌب ء النفس منذ الثمانٌناتجادنر وهو أهد علما

 (.2008تطوٌر التعلٌم , واالهتمام بشخصٌة المتعلم)عٌاد , 

تهتم باآللٌات  والتً ( باقتراح نظرٌة للذكاء المتعددGardner, 1983فقد قام العالم هوارد جاردنر) 

العصبٌة النفسٌة التً تإثر فً المعرفة والذكاء,  ثم طرح هذه النظرٌة فً كتابه " أُطر 

على مالحظته لألفراد الذٌن ٌتمتعون بقدرات خارقة فً بعض  " بناءً Frames of mindالعقل

القدرات العقلٌة,وال ٌحصلون فً اختبارات الذكاء إال على درجات متوسطة أو دونها, مما قد ٌجعلهم 

ضمن المعاقٌن عقلٌاً, مما استدعى اهتمامه ودفعه لالعتقاد أن الذكاء مإلؾ من عدد معٌن من 

 (.2002)اللٌحانً, اءات المتعددة والتً ٌقوم كل منها بعملهالقدرات المنفصلة أو الذك

وبما أن النظرٌة تتحدث عن الذكاء وتركز علٌه, ٌنبؽً معرفة مفهوم الذكاء وبعض التعرٌفات التً 

 فً ما ٌلً استعراض لتلك المفاهٌم:وضحت مفهومه و
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 تؼزٌف انذكبء 2.1.2

 هناك العدٌد من التعرٌفات للذكاء منها:

ٌعّرؾ الذكاء فً اللؽة بؤنه : " ِحدةُّ الفإاد , والذكاء : سرعُة الفِطنة , ومنه قولك :  : لؽةً  الذكاء -

ًّ , إذا كان سرٌع الفطنة , والذكاء فً الفهم : أن ٌكون فهمؤ تامؤ سرٌع القبول "  ًّ دك ًّ وصب قلب ذك

,وٌقال: ذكٌو قلبه ٌذكو: إذا  ًّ ًّ بعد بالدٍة ")ابن منظور, , وٌقال: " ذكا ٌذكو ذكاًء,وذكو فهو ذِك َح

1996:466.) 

(: " أصل الذكاء فً اللؽة ُكلها تمام الشًء فالذكاء 1975:237وورد فً تهذٌب اللؽة عن )األزهري, 

 فً السن تمام السن والذكاء فً الفهم أن ٌكون فهماً تاماً سرٌع القبول ".

 والسرعة والقدرة.مما سبق أن لفظ الذكاء ٌحمل معانً الِجدة والفِطنة  ونلخص

 انذكبء اصطالحب  -

بؤن  دد للذكاء , وال شكاختلؾ علماء النفس وعلماء التربٌة وعلماء االجتماع على وضع تعرٌؾ مح

دراسته وقٌاسه,  ي بالضرورة إلى االختالؾ فً طرٌقةطبٌعة الذكاء تإد االختالؾ فً استٌعاب

بشكل  ٌتم قٌاسه, والومحسوساً  مادٌا ٌئاً اء إلى أن الذكاء لٌس شود االختالؾ فً تعرٌؾ الذكوٌع

التً  ن باإلعتبار العدٌد من الجوانبأخذٌ تعرٌفه حسب المفاهٌم المعروفةبل ٌقوم العلماء بمباشر, 

 (.2010)الوز, تستند علٌه 

هذا  لعدة سنوات, ومن نتائج حولها وضوعات التً استمر الجدللهذا كان موضوع الذكاء من الم

فً كتابه الذكاء  2018))العٌد,  رٌفات لعدد من العلماء , وقد ذكرظهور عدة تع الؾالتنوع فً اإلخت

 -والذكاءات المتعددة أبرز هذه التعرٌفات كما ٌلً :

قدرات الخاصة منفصلة مد كبٌر من العبارة عن عدهو نداٌك" بؤن الذكاء عرؾ عالم النفس"ثور

تً تصل بٌن د نوعٌة الوصالت العصبٌة العلى عد ,وأنه ٌتوقؾ فً مضمونهبعضها بعضاً  عنبعضها

 المثٌر واالستجابة.

الفرد والبٌئة, وٌهدؾ أشكال التكٌؾ البٌولوجً بٌن  عرؾ الذكاء بؤنه شكل من"بٌاجه"  فً حٌن أن

هً : المرحلة  وحفاظ على نوع من التوازن بٌنهما,وتتضمن نظرٌته أربع خطوات للنمو العقلً ,لل

حلة العملٌات مروأخٌراً  مرحلة العملٌات المادٌة,ثم  ا قبل العملٌات,مرحلة موالحركٌة, -الحسٌة

الذكاء  فقد اعتمد على عاملٌن أساسٌٌن ٌجب أن ٌوجدا فً الذكاء وهما: "كاتل" أما العالمالمجردة. 

ً عقول جمٌع البشر حٌث ال ٌرتبط بعرق معٌن دون ؼٌره وتقل جودنه السائل والذي ٌتواجد ف



9 
 

بطرق عدة منها عن طرٌؾ المعلومات , والذكاء المتبلور الذي ٌقاس الزمن )ٌتدهور( مع مرور

 (.1996)نشواتً,        المٌكانٌكٌة , والمهارات العددٌة واللؽوٌة واستخدام المترادفات

م والتً أبهرت وأذهلت 1983إلى نظرٌة الذكاءات المتعددة لـ "هوارد جاردنر "  بالوصول أخٌراً 

علم النفس فس المختصٌن فً هذا المجال , وقد أحدثت ثورة عظٌمة فً مجال الكثٌر من علماء الن

أن ٌتمٌز شخص ما فً الذكاء الممكن  وفً  مجاالت أخرى, فمثالً من التربوي وعلم النفس المعرفً

ٌقى , لذا فإن الذكاء فً تعلم الموس فائقة أو فً تعلم اللؽة , بٌنما ٌجد صعوبة المنطقً أو اللؽوي

ال ٌمكن أن ٌمثل وحدة اإلمكانات المعقدة والمركبة لقدرات األفراد)عٌدو العزة,  تقل أحاديكعامل مس

2000.) 

البٌولوجٌة من خالل دراسته لمصادر متعددة , فهو أراد فً ضوء األصول  وقد قام جاردنر بتطوٌرها

جانب آخر, من  ٌولوجٌة من جانب المهارة والموهبةبٌن الذكاء بؤصوله الب أن ٌمٌز بشكل واضح

 .(Chen & etal,  2009)       عند اإلنسان لتً تثبت وجود ذكاءات متعددةواستطاع أن ٌحدد الدالئل ا

 يفهىو انذكبءاد انًتؼذدح 3.1.2 

, وعلى الرؼم  عامة الناسو النفسسٌن شٌوعاً بٌن السٌكولوجٌٌنالذكاء من أكثر المفاهٌم ٌعتبر مفهوم 

ذكاء ولكن محدد للو  مسلم به فً مجال الذكاء إال أنه ال ٌوجد تعرٌؾ الكبٌرة الدراسات والبحوث  من

قدرة على التفكٌر ممعظم تعرٌفات الذكاء وهً )ال ٌجب ان ٌتضمنهاالتً  سماتٌمكن تحدٌد بعض ال

ً البٌئة ف قدرة على التكٌؾ واالرتباطمقدرة على التفكٌر المجرد, والم, وال قدرة على التعلممال-المجرد

 (.2014)أحمد, ة على حل المشكالت قدرموال

فً  فعٌلهاعالجة المعلومات التً ٌتم تقدرة بٌونفسٌة كامنة لمم:"  هبؤن تعرٌؾ للذكاء جاردنر قدم ولقد

 ذكاء ال لقد اعتبر جاردنرلها قٌمة فً ثقافة ما". ف بٌئة ثقافٌة لحل المشكالت , أو خلق المنتجات التً

 هً الذكاءات  هو بذلك اعتبر بؤنتنشٌطها , فتفعٌلها و عصبٌة ٌمكن ؤنه شًء ال ٌعد ولكنه امكانٌات ب

وقد ٌتؤثر ذكاء باألخر)عفافنة والخزندار, بشكل مستقل  فصلة ٌمكن تنمٌة كل منها ذكاءات من

2004:62.) 

, أو خلق منتج جدٌد تقدٌم خدمة مهمة لثقافة معٌنة ى أنه القدرة علىعلى ؾ جاردنر الذكاءكما وعر

الٌومٌة حتى ٌتمكن من اكتساب معرفة  التً تواجهه فً الحٌاة كالتمشلفرد على مواجهة القدرة اأو

 (.Nelson, 1999جدٌدة )



01 
 

انت تتقٌد بمبدأٌن النظرٌة التقلٌدٌة لنسبة الذكاء والتً ك إطار خرج عن  أول من جاردنر ٌعتبروبذلك 

المعرفة اإلنسانٌة  و ,اعتبار الفرد بؤنه ٌملك ذكاء واحد ٌمكن أن ٌقاس هما : نرئٌسٌ

 (. 2003,جابر)األحادٌة

 انتمهٍذٌخ وَظزٌخ انذكبءاد انًتؼذدح: ٌخأوجه االختالف ثٍٍ وجهتً انُظز4.1.2 

الذكاء,وهذا من خالل الرائدة فً مجال قٌاس ت المتعددة من النظرٌات الحدٌثة نظرٌة الذكاءا تعتبر

 تفسٌر الذكاء, وتختلؾعلى  درتها, وقدٌهمل ٌاسهاوق لألفراد قدرتها على الكشؾ عن القدرات العقلٌةم

فهً  أما نظرٌة الذكاء المتعدد, نسبة الذكاء, خصٌصت التقلٌدٌة, التً تركز على تعن النظرٌا بذلك

ق ائبطر الطرٌقة التً ٌمكن فٌها استخدام الذكاءات الموجودة لدى األشخاص نظرٌة معرفٌة تهدؾ إلى

وعلماء  علمٌن والمربٌن وعلماء التربٌة,وهو أن ٌجعل المهمٌةفائق اال تنوع الذكاء أمرلؼٌر تقلٌدٌة,و

الذكاء ,  أنواع كنوع من التً لم تعتبر وتصنؾ سابقاً  المواهب قدرات ومالمقدرٌن ألنواع النفس 

ذلك حتى ولولم ٌكن   أشخاص أذكٌاء مثأل وؼٌرها ٌعتبرون القدمالسلة والطاولة وفالعب كرة 

على أنهم  نٌفهمصتم تً الحساب أو لم ٌستطع إلقاء كلمة أمام الجمهور, ونادرا ما ٌمتفوقاً ف الالعب

 أذكٌاء.

ً المجال التربوي أهمٌتها فا ووماهٌته التً بنٌت علٌها هذه النظرٌة سسان ع ٌتم التساإلوهنا 

 قائبطرلذكاءاتهم  شخاصاستخدام األ ٌتم كٌؾ معرفة تعتبر نموذج معرفً ٌهدؾ إلىنها أل التعلٌمً,

بعض  مكن مالحظةللتوظٌؾ المعرفً , حٌث ٌ الءم ,فهً نظرٌة لتحدٌد الذكاء المؼٌر تقلٌدٌة جدٌدة

والعكس  ٌملكون مستوٌات عالٌة جداًمن التوظٌؾ فً بعض الذكاءات أو معظمها  شخاص الذٌناأل

األفراد عظمها وٌقع معظم فً بعض الذكاءات أو م كبٌرلدٌهم نقص  شخاص صحٌح, فهناك بعض اال

 (.Armstrong,1994النقطتٌن) اتٌنبٌن ه

 االتً:كوتلخٌصها  ة لنظرٌة الذكاءات المتعددة األسس المعرفٌة الرئٌس بتقدٌم "ارمسترونج" قد قامو

فً نسبة ٌختلؾ األشخاص و ,على األقل وحالٌاً تسعة ذكاءات ٌملك سبعة ذكاءات شخصكل أن 

راد ٌستطٌعون تطوٌر كل ذكاء من الذكاءات إلى مستوى الكثٌر من األفوأن  وجود كل ذكاء لدٌهم.

 البٌئة المحٌطةالثقافة التً ٌحٌونها أو  من االهلٌّة عندما ٌتم تقدٌم الدعم المناسب من  مالئم من

ٌُنمى عن طرٌق البٌئة المحٌطة ٌعتبر كافٌاً اذا لالن وجود استعداد وراثً البهم, الذكاءات . وان م 

متعددة لتنفٌذ مهمة معٌنة على الوجه المطلوب, فً حٌن ق ائزر ومعقد وبطرمتآ تعمل بشكل تشاركً

 (.Armstrong, 2003)         ها االنفراد النسبً لأن جاردنر أكد على 
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 نسبتسعة ذكاء مختلفة,تعمل ب لدٌهم على األقل شخاصأن جمٌع األ نظرٌة جاردنر تعتبر وبذلك

على أن األفراد ٌختلفون  , حٌث أكدوعلى شخصٌتهملدٌهم الصفحة النفسٌة  متفاوتة,وهذا ٌعتمد على

لدٌهما الذكاءات نفسها  فردانوالظروؾ البٌئٌة , فال ٌوجد بسبب الوراثة  لدٌهم الذكاء المتعدد نسبةفً 

 ٌساهموا فً المجتمع من خالل  أن شخاصٌرها لتسمح لكل األتوأمٌن, وقد تم تطو احتى ولو كان

 (.Gardner, 1983قوتهم الخاصة بهم)

من  العدٌدأن الذكاء مإلؾ من  خاللمتفقة مع نظرٌة "ثٌرستون" من  نظرٌة "جاردنر" تعتبرو

تشبه نظرٌة "ستٌنبرغ  بذلك  .وهًبعضاً نسبٌاً عن بعضها  نفردالمنفصلة,تقوم بعملها بشكل م القدرات

أنهما فً حٌن واقعٌة, الحٌاة ال ٌتم اكتسابها منقدرات العملٌة التً معلى ال ركز" فً أن كالهما ت

الذكاء بمظاهره اختبارات عقلٌة لقٌاس  حددت أساسٌة , وهً أن "ستٌنبرغ" ختلفان فً مجاالٌَّ 

تطور ذكاء   ٌعمل على اكتشاؾ الذي ةاالعتماد على أسلوب تارٌخ الحال"جاردنر"  أَثر, بٌنما المختلفة

 (.2018 )العٌد,شخصمعٌن لدى ال

 ختالؾ بٌن النظرٌة الكالسٌكٌة ونظرٌة الذكاءات المتعددة.( ٌوضح أوجه اإل1.2والجدول)

 بٌن نظرٌة الذكاءات المتعددة والنظرٌة  النظر وجهتًأوجه االختالؾ بٌن  ( :1.2الجدول رقم )

 (.2003(,)حسٌن,  2006)سعد وخلٌفة, كالسٌكٌةال

 

 للذكاء وجهة النظر الكالسٌكٌة

 

 

 نظرٌة الذكاءات المتعددة

 

 بدل بمرور الوقتال ٌتالذكاء ثابت 

 

 مضاعفته وتنمٌتهالذكاء ٌمكن 

 

 عددٌة محددةقٌاس الذكاء بقٌمة  إمكانٌة

 

عملٌة حل  ٌظهر خالل عددٌة الذكاء لٌس قٌمة

 او االداءات المشكالت

 

 قائإمكانٌة ظهور الذكاء بعدة طر مستقلالذكاء 

 )ذكاءات متعددة(

 الحقٌقٌةالحٌاتٌة العملٌة  كاء فً المواقؾ ٌقاس الذ )أحادي(ُمفَرد ٌقاس الذكاء بشكل 

 قدرات البشرٌةمالذكاء إلستنباط ال ٌتم استخدام نجاحهمولتقدٌر  الطلبة الذكاء لتصنٌؾ
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ق العدٌدة والمتنوعة التً ٌمكن أن ٌنجز بها ائوالطر

 بةطلال

 و لؽوٌة  منطقٌة من قدرات ٌتكون الذكاء

 متعددة

ق ائتعكس طر للذكاء والتً  هناك نماذج عدٌدة

 مختلفة للتفاعل مع العالم

مناهج نفس ال بتعلٌم وتدرٌس ٌقوم المدرسون

 ولكل واحد منهم لجمٌع الطلبة

وجانب  ٌهتم المدرسون بالفروق الفردٌة بٌن الطلبة

 طوٌرها وتنمٌتهاوالتركٌز على ت مالقوة والضعؾ لدٌه

موضوع أو مادة علٌم ٌقوم المدرسون بت

 دراسٌة

بقضٌة  ون بتصمٌم أنشطة ذات عالقةٌقوم المدرس

 بعضاً بعضها الدراسٌة ب , وربط الموضوعات معٌنة

 

لظهور نظرٌات أخرى تتفق أو تختلؾ معها , للذكاء أنها مهدت  عل من إٌجابٌات النظرة الكالسٌكٌةول

دة إلى أن توالت األبحاث والدراسات وتوصلت إلى أن هناك نظرة حدٌثة تإكد على أن الفرد ٌمتلك ع

 ذكاءات متعددة ومتنوعة ال بد من اإلعتناء بها وتطوٌرها.

 أَىاع انذكبءاد انًتؼذدح 5.1.2 

إلى سبع فئات ممٌزه ثم بعد ذلك أضاؾ ذكاءٌن لٌصبحوا  دنر بتقسٌم فكرة الذكاء الكالسٌكٌةقام جار

) العٌد,  ثل:م من الدراسات السابقة ذكاءات بعد استقراءهاتسعة ذكاءات , وفٌما ٌلً عرض لهذه ال

(, 2008(, )حسٌن, 2003(, )حسٌن, 2014(, )عرفة,2014 ,(, )الحرب2018ً

 (.1996 (, )أبو حطب,2003( , )جابر,2006)أرمسترونػ,

 Linguistic-verbal Intelligenceاللفظً -الذكاء اللغوي أوالً: 

قدرة ممل على ال,وٌشتتحرٌراً أو  أو كتابٌاً  شفوٌاً  كبٌرة بفعالٌة والجمل استخدام الكلمات  هو إمكانٌة

 أجواء إبتكار, وفً تالمعلوما وتذكر وتوظٌؾ اللؽة فً إقناع اآلخرٌن ومعانٌها  الكلمات ترتٌبعلى 

عن اللؽة إعطاء تفسٌرات مختلفة لتوضٌح خطب ما, والتكلم بطالقة  ,والقدرة على المتعة والتسلٌة

تذكر وإدراك معانً المفردات هائلة من حفظ و ما وراء اللؽة(,كما ٌتمتع بإمكانٌات وقدراتنفسها)

, حسن استؽاللها فً التعبٌر عن ذات الفردٌ قدرات لؽوٌة كبٌرةمٌملك ًن عدٌدة, ووما تتضمن من معا

: الكاتب والمحامً , مثال ذلك, وفً مقدوره تعلم اللؽات االجنبٌة بكل سهولةشفوٌةبصورة مكتوبة أو 

ٌكون سرٌع التؤثر  والطفل الذي ٌمتلك الذكاء اللؽوي,دبلوماسٌٌن .سٌاسً والشاعرورجال الدٌن والوال

 هتعقٌدات اللؽة ,كما أن ومعانٌها,وٌكون لدٌه إدراك عال بوظائؾ و مفرداتواإلحساس بؤصوات ال
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 اقات لؽوٌة صحٌحة, وٌستمتع بالنشاطاتوترتٌبها فً سٌ قدرة كبٌرة  على بناء الجملمٌمتلك 

فادة منها فً سكالقراءة والكتابة واإلستماع,وٌمكنه اإلاللؽوٌة  بإظهار إمكانٌته له  التعلٌمٌة التً تسمح

,وٌمكن مساعدة خبرات لؽوٌة إضافٌةبحصٌلة و الصؾ العادي, بتوفٌر مصادر تستطٌع تزوٌده بٌئة

, كاالستماع إلٌهم أو  النوع من الذكاء, بتزوٌدهم بمواد ؼنٌة بالقراءة على تطوٌر مثل هذا الطلبة

مع المعلم , وتخصص منطقة  أو تفاعل فٌما بٌنهمالللتواصل و حدٌث عنهم بتوفٌر فرص كبٌرة لهم ال

 (. 2018 )العٌد,        تقوم ببناء الجمل وإنشائها بصورة سلٌمة (,Broca)بروكا  فً الدماغ تسمى

  Mathematical-Logical Intelligence  الرٌاضً –الذكاء المنطقً ثانٌاً: 

وتنظٌم العالقات  ومعالجة المسائل الرٌاضٌة المنطقً,  الفرد على التحلٌل والتفكٌر قدرةمهو  

والقدرة على   األسلوب العلمً فً حل المشكالت,  استخدام األرقام بفاعلٌة , واستخدامو السببٌة,

حٌث أن أصحاب هذا الذكاء  تنبإ,االستنتاج والتحلٌل والتقوٌم وفرض الفروض والو التصنٌؾ

  (.2014) عرفة, عون استخدام عقلهم بكفاءة وفاعلٌةٌستطٌ

شرات التً من خالل عدد من الخصائص والمإ الرٌاضً عند الطالب-ذكاء المنطقًال وٌتم مالحظة 

كما ٌلً: ٌحب صاحب هذا الذكاء عّد  ( فً دراسته2008 )هٌرور, تمٌز ذكائه والتً أوردها 

 لعلمٌة كالرٌاضٌات والعلوم)فٌزٌاءٌفضل المواد اٌاء, ووتصنٌؾ األشٌاء, ومعرفة كٌفٌة استخدام األش

 وكٌمٌاء (.

  Spatial Intelligenceالفراغً-ثالثا: الذكاء المكانً الفضائً

, العالم البصري والتخٌل ومعرفة اإلتجاهات وتذكر أبرز التفاصٌل معرفة على قدرة الفردموهو 

عبٌر بالخرائط , ً لألشٌاء فً الفراغ,والتعلى تصور المكان النسب وإمتالك بصٌرة ذهنٌة قادرة 

ٌلً العقلً بواسطة المجسات لدٌه القدرة على التفكٌر التخ والشخص الذي ٌمتلك هذا النوع من الذكاء

أأللوان والنحت والرسم والتلوٌن,وٌظهر بشكل  والصور, وقراءة الخرائط بشكل دقٌق وتنظٌم وتنسٌق

 (. 2011 )ابراهٌم,المعمارٌٌن والطٌارٌن وؼٌرهم سامٌن ووالر ٌكوردمهندسً ال واسع لدى

مإشرات التً تمٌز ذكائه من خالل عدد من الخصائص والالذكاء المكانً عند الطالب  تمٌزوٌتم 

ب بسرعة لأللوان واألشكال والصور, وٌندهش عند مشاهدة ٌستجٌصاحب هذ ا النوع من الذكاء ف

وٌهوى تصور األشٌاء والتؤلٌؾ ة مبتكرة وخٌالٌة, األشٌاء بطرٌق األشٌاء المثٌرة, وٌستطٌع وصؾ

ٌحب مشاهدة الصور فً شكل األشٌكاء بشكل دقٌق, وبٌنها, وٌعشق الرسم والتلوٌن, كما أنه ٌالحظ 

 (.2002الكتب)أوزي, 
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عن طرٌق األنشطة التً تتطلب التخطٌط البصري, مثل  تنمٌة الذكاء البصري عند التالمٌذوٌمكن 

عالنات داخل ؼرفة الصؾ,وٌختص بهذا النوع لوحات واء فً المكان الواحد,عمل ٌب األشٌاتنوع ترت

األبعاد والمسافات  فً التعرؾ على من الذكاء المنطقة الٌمنى فً الدماغ حٌث أنها تمتلك القدرة

, قه وفً التعرؾ على األماكن طرٌ قد ٌفقد اإلنسان قدرته على تمٌز وتقدٌر الزمن,وان أي خلل فٌها 

 (. 2018 خصائص موضوع ما)العٌد,حظة أو مال

  Bodily-kinesthetic Intelligenceالذكاء الجسمً الحركً رابعاً:

قدرتهم على استخدام أجسامهم للتعبٌر مبٌتمٌزون  أصحاب الذكاء الحسمً  ( أن2008 ) ٌذكر حسٌن

 ٌنلراقصوا للرٌاضٌٌن داء الرٌاضًاأل عرهم, وٌمكن مالحظة ذلك من خاللعن أفكارهم ومشا

 والنحاتٌن والمٌكانٌكٌن من سهولة كبٌرة فً استخدام أٌدٌهمٌن, وما ٌستطٌع فعله الجراحٌن والممثل

 الكبٌرة فً قدرةمال أصحاب الذكاء الحركً:مثل قدراتم وٌمكن تقدٌم ملخص حولبشكل فنً ومبدع.

الجة السٌطرة على أجسامهم فً مع قدرة فًم,و الالسٌطرة على الجسم ألداء أي حركة

 التالٌة: أن تظهر علٌه السماتقدرات الذكاء الحركً ال بد مبؤنه ٌمتلك  وللحكم عى الطالباألشٌاء,.

أو  الركض ال ٌشعر بالتعب من ٌستعمل اشارات ٌدٌه بكثرة عندما ٌتحدث مع اصدقائه, كما أنه

مهارة فرٌدة فً  وهذا ٌنطبق على الطفل صحٌح الجسم أٌضا,و ٌمتلك ,السباحة أو التمارٌن الرٌاضٌة

 مشً اآلخرٌن وطرٌقتهم فً اإلٌماءة أثناء التحدث.طرٌقة تمثٌل 

 Musical- Rhythmical Intelligence  الذكاء الموسٌقً اإلٌقاعًخامساً: 

عن اإلٌقاع الموسٌقً, وامتالك القدرة على التعبٌر قدرة على تمٌٌز وادرك وفهم وتحلٌل موهو ال

بالمشاعر المرهفة والحساسة ألصوات وٌمتع أصحاب هذا الذكاء طرٌق عزؾ وتؤلٌؾ الموسٌقى, 

 (.2007, ا مثل بٌتهوفن وموزارت)نوفل والحٌلةر النؽمات والتوافق فٌما بٌنهالبٌئة والقدرة على إبتكا

ٌستمتع  قدرات الذكاء الموسٌقً, ال بد أن ٌمتلك السمات التالٌة:موللحكم على الطالب بؤنه ٌمتلك 

وٌحب بشكل  الموسٌقٌة, وٌستطٌع تمٌٌز النشاز فً االٌقاع بمجرد سمعاع اللحن, بؤنشطة األلعاب

 (.2003الفت الموسٌقى وٌستمتع وٌدندن بها)جابر, 

  Intrapersonal-Intelligenceاالجتماعً  -الذكاء البٌنشخصًسادساً: 

 ت المزاجٌة لدٌهم,وتمٌٌز الحاال وسلوك ودوافع اآلخرٌن ٌتمٌز أصحاب هذا الذكاء باالهتمام بمشاعر

قراءة تعبٌرات الوجه واالٌماءات االشخاص الذٌن ٌمتلكون هذا النوع من الذكاء ستطٌع وٌت
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مساعدة األشخاص التً تإثر فً العالقات االجتماعٌة, ولدٌهم مهارة كبٌرة فً  والمإثرات المختلفة

وم فٌه كل من: المرشدٌٌن وٌظهر ذلك بشكل كبٌر فً الدور الذي ٌق المشكالت فٌما بٌنهم, على حلّ 

 (.2008التربٌوٌٌن, ووالمدرسٌن, والسٌاسٌٌن ورجال الدٌن )األهدل, 

 ٌحب القٌادة, قدرات الذكاء اإلجتماعً, البد ان ٌمتلك السمات التالٌة:موللحكم على الطالب بؤنه ٌمتلك 

دٌه العدٌد من ول ٌستطٌع أن ٌشعر بشعور زمالئه بمجرد النظر فً وجوهم,و ٌتعاطؾ مع أصدقاءه,

 (.2006)أرمسترونج, األصدقاء المفضلٌن, وٌقدم نصائح لزمالئه حول مشكالت تخصهم

 :  interpersonal Intelligenceالذكاء الشخصً الذاتً سابعاً: 

قدرة الفرد على  فهم األحاسٌس الذاتٌة مبانه  (2003(و)حسٌن, 2006, )أرمسترونج كل من ٌعرفه

التصرؾ الذي ٌتناسب مع هذه المعرفة, قدرة الفرد على مفة الذات, ومعر ر,والداخلٌة والمشاع

صورة عن ذاته من حٌث جوانب القوة والضعؾ ذا النوع من الذكاء أٌضاً تكوٌن اإلنسان وٌتضمن ه

 , واحترام الذات.والفهم الذاتً على الضبطت الحركٌة المزاجٌة, وقدرة الشخص , والوعً بالحاال

لوعً بالمشاعر الداخلٌة ا والقدرة علىو التركٌز, التفكٌر الداخلً قدرة علىملا وٌتضمن هذا الذكاء 

 فً مستوٌاته العلٌا وفهم عالقات الفرد باآلخرٌن. والتفكٌر واإلستدالل علىالمختلفة, والمقدرة

التالٌة: ٌحتاج  لشخصً ال بد أن تظهر علٌه السماتلدٌه قدراً من الذكاء ا ؤنّ ب وللحكم على الطالب

الخاصة حب ان ٌعمل األشٌاء ذات األهمٌة لٌعمل بمفرده, فهو ٌحب اإلستقاللٌة.وٌى مكان هادئ إل

بالنسبة له وقادراً علٌها, لدٌه استبصار عن مواضٌع القوة والضعؾ لدٌه وٌستطٌع التحدث عنها 

 بسهولة.

 : Naturalistic Intelligenceالذكاء الطبٌعً البٌئً ثامناً: 

بالمحٌط البٌئً الطبٌعً الخارجً, والتمٌٌز بٌن األنماط الطبٌعٌة,  ى الوعًقدرة الفرد علمهو 

وتعرٌؾ ما , وفرز األشٌاء الحٌة إلى نباتات وحٌوانات,والتفرٌق بٌن األشٌاء الحٌة وؼٌر الحٌة

وهواٌة جمع األشٌاء الطبٌعٌة  تتضمنه من جمادات:معادن وصخور, وأنواع المنتجات الصناعٌة,

التحؾ الفنٌة  مٌٌزراعة الخضروات, ولدٌهم المقدرة على تٌة الحٌوانات,وزوتصنٌفها,وترب

 (.Gunignon, 1999والثقافٌة)

ٌستمتع التالٌة,:  طبٌعً ال بد أن تظهر علٌه السماتمن الذكاء ال أنه ٌمتلك قدراً  بكم على الطالوللح

تات,والخروج فً متاحؾ النباالمائٌة,وو والمتاحؾ الطبٌعٌة, بزٌارة حدائق الحٌوان والحدائق العامة
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 بالحٌوانات األلٌفة, وٌظُهر اهتماما ,ٌستمتع بالعمل فً الحدائق , كما أنه والتخٌٌم. الطبٌعة

, أوراق الشجر, األحجار, مكونات البٌئة مثل الفراشات , الزهور ٌحب تجمٌع و والمشكالت البٌئٌة,

تلفزٌونٌة عن الطبٌعة)أرمسترونج, البرامج المجالت ورإٌة الكتب وال ٌحب قراءةواألصداؾ, 

2006.) 

  Existence Intelligenceتاسعاً: الذكاء الوجودي 

, والسبب الخفً  ؤمل لمعنى الحٌاة ووجود الفرد فٌها وسبب الوجود االنسانًالتالذكاء المرتبط ب هو 

 ا ُخلقنا, ولمالماذا نموت ولماذمعنى الحٌاة وك الحٌاة والموت  من وراء وجوده , واالكتراث بقضٌة

والعقٌدة  الدٌن فً خلق الكون, وإدراك أهمٌة التفكٌر والتؤملقدرة على منحن هنا على األرض, وال

الكون,  ق والبداٌات األولى للخلق, وفهم المرء  موقعه فً هذا كٌفٌة الخل بالنسٌة لإلنسان,وإستخالص

بالتركٌز على  أن هذا النوع من الذكاء ٌهتم, كما وذكاء االسئلة الكبٌرة(هذا الذكاء) ب ولهذا ٌتم تسمٌة

الدراسات الدٌنٌة تصوؾ واالسترخاء , كما ٌهتم أٌضاً بوالتؤمل وال ومدى أهمٌته لالنسان الدٌن

الفالسفة وعلماء  ذا النوع من الذكاء ٌتواجد لدىوه ًوالتارٌخٌة والتراث والتفكٌر المٌتافٌزٌق

 (.2013جاردنر, )الباراسٌكولوجٌا وعلماء النفس 

 الشعور األتٌة:  وجودي ال بد أن تظهر علٌه السماتبؤن لدٌه قدراَ من الذكاء ال البوللحكم على الط

واالٌمان بالظواهر الطبٌعٌة بالزمن واألوقات, وامتالك االٌمان بالمعتقدات الزمنٌة والمفاهٌم, 

ت والمناسك,  والتعامل فرائض العبادا من خالل توظٌؾ الحدس والثقة,وتؤدٌة واالعتقاد فً الزمن

 (.2006مع األخرٌن)ارمسترونج,  صدق وأمانة بكل

قد تكون لٌست نهاٌة المطاؾ, وإنما  هذه الذكاءات فإن( Gardner, 2003جاردنر ) ومن وجهة نظر

, لى اقتراح أبحاث فً المستقبل حول ذكاءات أخرى كالذكاء الجنسً والرقمً وؼٌرها, قد تإدي إ

طبٌعة الذكاءات فً ضوء تطورات المعرفة و كٌفٌة ورة إعادة النظر فًضر وٌإكد أٌضاً على

 سات المجتمعٌة والمعرفٌة.البٌولوجٌة, واختالؾ الممار

 أصش ويجبدئ َظزٌخ انذكبءاد انًتؼذدح : 6.1.2

(, 2003كالً من )حسٌن,  عدد من األسس والمبادئ , لخصها إن نظرٌة الذكاءات المتعددة تعتمد على

متنوعة  , فهو ذكاءاتالذكاء ؼٌر مستقل ( كما ٌظهر فً الفقرة التالٌة : أن2007خزندار, )عفانة وال

خلٌط إستثنائً لمجموعة من  لنمو والتنمٌة والتؽٌر, كما أن كل فرد ٌمتلكو متعددة ,وبخضع لعملٌة ا

 فً نمو الذكاءات الموجودة لدى , عالوة على ذلك, ٌوجد هناك اختالؾذكاءات متنوعة ونشٌطة
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وأنه من , كما أنه ٌمكن تحدٌد الذكاء وقٌاسه, وبعضهم بعضاً  الشخص نفسه, أو بٌن األشخاص

فاستخدام أحد الذكاءات  الذكاء المتعدد لدٌه من أجل تنمٌته,الضروري إعطاء فرصة لكل فرد لمعرفة 

 آخر من أنواع الذكاءات الحٌوٌة والدٌنامٌكٌة.لدى الفرد ٌإدي إلى تطوٌر وتنمٌة نوع 

 ألصبس انُظزي نهذكبءاد انًتؼذدحا 7.1.2

أنه ٌوجد نوع جدٌد من  عدة معاٌٌر وضعها للحكم على أساسها أورد جاردنر نظرٌته فً ضوء وجود

وجود و دماغ,ٌمكن عزل الذكاء عند حصول تلؾ فً الانواع الذكاءات المتعددة,وهذه المعاٌٌر هً: 

والتطوري   ووجود التارٌخ النمائً المتمٌز ات ؼٌر عادٌة مثل الطفل المعجزة,رقدمأطفال ذوي 

ومساندة ودعم النتائج السكومٌترٌة والمهام السٌكواوجٌة التجرٌبٌة, وأنها  لتحدٌد الخبرة واالداءات,

 (.2013دها وتمٌٌزها وقابلة للتشفٌر فً نظام رمزي )جاردنر, ٌمكن تحدٌ عملٌة محورٌة

ة سرئٌالعوامل ال لمتعددة تعتمد على العدٌد من( أن نمو الذكاءات ا2006) أرمسترونج, وٌبٌن

التً ٌمكن أن تحدث  غاالمواهب البٌولوجٌة الطبٌعٌة التً تتضمن عوامل وراثٌة كإصابات الدم:مثل

من الوالدٌن الخبرات  وتارٌخ الحٌاة الشخصً والتً ٌمكن أن تتضمن قبل الوالدة أو خاللها أو بعدها,

كما أن الخلفٌة الثقافٌة   ى تنمٌة الذكاء أو االحالة دون تنمٌته,والتً تعمل جمٌعها علواالصدقاء 

 لدى الفرد.     ثإثر فً نمو الذكاءاتوالتارٌخٌة 

 ثىٌخ نُظزٌخ انذكبءاد انًتؼذدح األهًٍخ انتز 8.1.2

م وقدراتهم إلى أقصى توظٌؾ طاقاتهإلستؽالل و تحفٌز المتعلمٌن  مم ال رٌبة فٌه أن هدؾ التعلٌم 

كالَ  الطالبجوانب التعلم,فهً من ناحٌة تعد  جاءت شاملة  لجمٌع نظرٌة الذكاءات المتعددة و الحدود,

انبه, سواء أكان الجانب المعرفً أم تنمٌته من جمٌع جو تطوٌره و متكامالَ ٌجب العمل على

المعلم  ك تفاعل واضح بٌنالعملٌة التعلٌمٌة فهنا الحركً, وفٌما ٌتعلق بركائز اإلنفعالً,أم الجانب 

  التفكٌرو االبتكار ٌجاد منظومة تعلٌمٌة تنمًإل والوطالب,وأنه ٌوجد شراكة حقٌقٌة فعلٌة بٌنهما, تهدؾ

 (.2007واإلبداع لدى المتعلمٌن)أبوزهرة, 

 و الجهود نحو التخطٌط, لتطوٌر المناهح الدراسٌة وبناءها على أسسل تحقٌق ذلك, توجهت ومن أج

 دراسة آلٌات التعلم , حٌث ظهرت دراسات السٌكولوجبة المعاصرة, وتحلٌلنتائج المعطٌات العلمٌة لل

ق التعلم ,وهما نظرٌة أسلوب ائفً طر أسباب الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن نظرٌتان اهتمتا بتفسٌر

ضمون التعلم وارتبطت بمجال التحلٌل ,والتً تركز على دراسة م Learning-style theoryالتعلم

من  كبٌر جهد , التً تعد نتاجMultiple Intelligence Theory الذكاءات المتعددة نظرٌةو النفسً,

 (..(Cognitive science Harvey& etal, 1977فً علوم الذهن البحوث 
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  :( كاألت2006ًنظرٌة الذكاءات المتعددة كما أورده )الباز, وبناًء على ذلك, تتمثل األهمٌة التربوٌة ل

وهو مجموعة الذكاءات التً ٌتستطٌع استخدامها فً مواقؾ عملٌة الطالب,تعرٌؾ نمط التعلٌم لدى 

من أجل تعلٌم  تقدٌم الدعم والمساندة للمعلم من خالل استخدام أكثر من استراتٌجٌة تدرٌسٌة التعلم,

ؼٌر تقدم نموذجاً للتعلم المرن  أكبر عدد من المتعلمٌن على اختالؾ ذكاءاتهم والفروق الفردٌة بٌنهم.

 ,ساعد المعلم فً تخطٌط طرائق التعلم لتنمٌة الجوانب المختلفة للذكاء.قٌد بقواعد معٌنة,كما انها تالم

ستخدام ٌمكن للطالب ا كٌؾ وعلى المعلم عند تخطٌطه أي خبرة تعلٌمٌة أن ٌسؤل نفسه هذه األسئلة :

أو التفكٌر اب المنطقٌة األلع أن ٌبدأ باألرقام أو  الحدٌث أو الكتابة ؟)لؽوي(, أٌهما أنسب للطالب 

ستخدم األفكار المرئٌة أو التصورات أو األلوان أو األنشطة ٌستطٌع ا كٌؾ الناقد؟)رٌاضً منطقً(, 

و أصوات البٌئة بدأ بالموسٌقى أٌستطبع ال كٌؾو التنوعات المرئٌة؟)مكانً مرئً(, الفنٌة أ

لخبرات الٌدوٌة؟)حركً بدنً(, أو ا م أجزاء الجسم كلهاستخدٌستطٌع ا كٌؾ المحٌطة؟)موسٌقً(, 

ع األطفال فً مجموعات صؽٌرة للمشاركة فً التعلم التعاونً أو فً مواقؾ ٌشجع تٌستطٌ كٌؾ

المشاعر الشخصٌة , أو بعض اإلختبارات  ٌستطٌع إثارة كٌؾً(, للمجموعات الكبٌرة؟)اجتماع

 (.2003لألطفال )حسٌن, 

 نتزثىٌخ انفّؼبنخاإلجزاءاد اٌخ انذكبءاد انًتؼذدح وَظز 9.1.2

التربوٌة الفّعالة نظرٌة الذكاءات المتعددة فً تنمٌة وتطوٌر اإلجراءات والممارسات  أسهمت

تقدم المساعدة لألشخاص فً توجٌهٌهم إلختٌار  نذكرها كالتالً: فهًق واألسالٌب ائالطر بتنوٌع

هم من إستراتٌجٌات كما أنها تساعد المعلمٌن فً توسٌع حصٌلت قدراتهم,مالوظٌفة التً تناسب 

وتإدي إلى تنمٌة اإلمكانٌات الشخصٌة لدى الطالب, وتقدم المساندة الالزمة وأدوات وأسالٌب, 

تتٌح  للمدرس من تنوع فً إستراتٌجٌات التدرٌس الالزمة والمفٌدة لموضوع الدرس, كما انها

لفروق الفردٌة بٌنهم, مع مراعاة ا ر عن أنفسهم بؤكثر من طرٌقة واحدةٌالفرصة للتالمٌذ فً التعب

لتفعٌل الذكاءات ا بؤكثر من طرٌقة وٌتم تقدٌم المعلومات والمعارؾ الالزمة وتتم عملٌة التقوٌم هن

قدم االهتمام والرعاٌة الالزمة للمتعلم من أجل اكتشاؾ الذكاءات , أي أنها تالموجودة عند الطلبة

 (.2018, فً وقت مبكر من أجل العمل على تنمٌتها ورعاٌتها )العٌد

 َظزٌخ انذكبءاد انًتؼذدح: و ؼهٍىاصتزاتٍجٍبد انت 10.1.2

العدٌد من استراتٌجٌات التدرٌس التً ٌمكن أن تنفذ بسهولة فً  تقدم نظرٌة الذكاءات المتعددة

هذه االستراتٌجٌات ذات العالقة بكل ( العدٌد من 2006وقد ذكر أرمسترونج ) ؼرفة الصؾ,

 كما ٌلً:ذكاء من الذكاءات الثمانٌة 
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 وفق الذكاء اللغوي أوال: استراتٌجٌات تعلٌم

ٌة له, ألنه حظً تنمٌة إستراتٌجٌات تدرٌس أسهل الذكاءات الذي ٌمكن ٌعد الذكاء اللؽوي من

باهتمام كبٌر فً المدرارس, وهنا لن ٌتم التطرق والحدٌث عن اإلستراتٌجٌات اللؽوٌة الكالسٌكٌة 

 .دراسٌة والمحاضرات وأوراق العمل الكتب الوالتقلٌدٌة و التً تتضمن 

( بعض اإلستراتٌجٌات التً ٌتنتاسب تطبٌقها مع الذكاء اللؽوي, ومن 2006)أرمسترونج,  قدم

 ما ٌلً: استراتٌجٌات الذكاء اللؽوي

 العصؾ الذهنً -1

 العصؾ الذهنً من أكثر األسالٌب المستخدمة فً تحفٌزاستدرار األفكار أو  تعّد إستراتٌجٌة 

, حٌث تتٌح هذه  ع األفكار المتدفقة لدى الطلبة والتً ٌمكن تجمٌعها وكتابتها على السبورةوتجمٌ

مناسب للتعبٌر عن أفكارهم والحصول على التقدٌر ال االستراتٌجٌة الفرصة أمام جمٌع الطلبة

 والخاص لهم.

 :  صصٌةقالرواٌة ال-2

وٌتم من خاللها توصٌل الرسالة  ةأداة تدرٌسٌة شٌقة للطلب تعد استراتٌجٌة الرواٌة القصصٌة

, فهً تدمج بٌن األهداؾ المناسبة للطلبة بطرٌقة ؼٌر مباشرة إذا تم التخطٌط والتحضٌر لها جٌداً 

 قصة ٌتم رواٌتها للطلبة. والمفاهٌم واألفكار المتضمنة فً موضوع الدرس من خالل التدرٌسٌة

 استخدام آلة التسجٌل الصوتً -3

 فهً تتٌح للطلبةفً ؼرفة الصؾ,  تً من أدوات التعلٌم االكثر فعالٌة الصو تعد آلة التسجٌل

قدراتهم اللؽوٌة, واستخدام مهاراتهم اللفظٌة فً التواصل والتعبٌر عن معن الفرصة للتعبٌر

ذاكرة للمعلومات التً تخزن عبر كآلة التسجٌل  , وُتستخدمالمشكالت وحلّ  مشاعرهم الداخلٌة

ٌُحسندؾ توفٌر معالمقابالت به كٌفٌة استخدام هذه األداة جٌداً من  المدرس  لومات, والمهم أن 

 أجل تشجٌع النمو العقلً لدى الطلبة .

 الشخصٌة كتابة الٌومٌات -4

مستمر  خصٌة بشكل مستمر لٌبقوا على تواصلعلى كتابة ٌومٌاتهم الش ٌمكن تشجٌع الطلبة

كتابة, وٌمكن أٌضاً  والتلمٌذ فٌما تم  كن أن تتم مشاركة المدرسمحدد, وٌم بالكتابة فً موضوع
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رسوماً أو صوراً  وبذلك  ٌتم  دمج  حوارات أو بٌانات ؼٌر لفظٌةأن تتضمن هذه الٌومٌات 

 .الذكاءات المتعددة بطرٌقة ؼٌر مباشرة

 النشر -5

مجلة الحائط والمشاركة فً صحٌفة الصؾ أو  ٌمكن تشجٌع الطلبة على نشر كتاباتهم  وتوزٌعها

واألوراق التً تم نشرها ,وتوقٌع الكتب مكن عمل حفالت للتفاعل بٌن الطلبةدرسة, بل وٌفً الم

 .ومناقشة اعمالهم مما ٌحفز الطلبة على تطوٌر مهاراتهم الكتابٌة

 منطقً/الرٌاضًثانٌاً:إستراتٌجٌات تدرٌس الذكاء ال

, ومن  المنطقًتطبٌقها مع الذكاء   ( بعض اإلستراتٌجٌات التً ٌتناسبBaldes, 2000)قدم

 الذكاء المنطقً ماٌلً:استراتٌجٌات تعلٌم 

 مٌات والحساباتالك -1

المنطقٌة والرٌاضٌة  تعامل مع المسائلإن استراتٌجٌة الحسابات والكمٌات تهًء الطلبة لل

بمسائل الرٌاضٌات التً تحوي على مسائل تتحدى  , وتعمل على إثارة إهتمام الطلبةالرٌاضٌة

 فً الحٌاة. الحساباتهذه  طالفكر, وأهمٌة رب

 التبوٌب والتصنٌؾ-2

ٌعاب المفاهٌم والتً است التً تستند على االستراتٌجٌاتاستراتٌجٌة التصنٌؾ والتبوٌب من  تعتبر

إثارة من الممكن الفارقة لعدد من المثٌرات أو المنبهات, ف تقوم على استٌعاب وتمٌٌز السمات

أم مكانٌة أم  منطقٌة  الضوروٌة)سواء أكانت  لمعلوماتابالمعارؾ و  العقل المنطقً فً أي وقت

 (.ؼٌرها لؽوٌة أم

 

 السقراطً المنهج-3

للصورة القدٌمة والكالسٌكٌة للمدرس باعتباره  مهماً  بدٌالً  أعطت إن حركة التفكٌر الناقد قد

 والمتسائل عن وجهات نظر وربدور المحا معرفة,وفً الحوار السقراطً ٌقوم المدرسلل مصدراً 

هذه اإلستراتٌجٌة ٌحاور  فً ,فبدالً من فتح المحادثات التقلٌدٌة مع الطلبة؛فإن المدرسالطلبة

من جهتهم ٌشاركون  معتقداتهم, والطلبةالكشؾ عن الصواب والخطؤ فً مفاهٌمهم وبهؾ  الطلبة
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إلى اختبار هذه  من خالل تخلٌق فرضٌاتهم, والمدرس بدوره ٌوجههم فً الحوار وٌساهمون

 الدقة والوضوح من خالل فن المحاورة والمساءلة المستندة إلى المنطق أكبر منٌات بقدٍر الفرض

 الطلبة على تنمٌة التفكٌر الناقد لدٌهم.  وطرح االسئلة بطرٌقة ذكٌة, وهنا ٌقوم المدرس بمساعدة

 جهات الكشؾ أو الحلول البدٌلة التخمٌنٌةمو -4

مشكالت التً لل الذي ٌقوم به الطالب االكتشات اتً واالستقصاء الذ هذه االستراتٌجٌة علىركزت 

فً هذه اإلستراتٌجٌة , ة جمع المعلومات واستقصائها جزأً بالػ األهمٌة عملٌ  تواجهه, وتشكل

للمشكلة,وٌعتبر حلول مقترحة  تكوٌن الفرضٌات التً ٌمكن أن تشكل أهمٌتها فً إضافة إلى

اد هذه المشكلة, وفً نهاٌة تنفٌذ هذه االستراتٌجٌة ٌتم بعبعداً آخر من أ اواختباره تصمٌم الحلول 

 .ٌومٌاته وأنشطته الحٌاتٌة الطالب فً قؾ حٌاتٌة مشابهة ٌمكن أن تواجهأثرالمفهوم إلى موا انتقال

  التفكٌر العلمً-5

له, ك العدٌد من األسالٌب التً ٌتم من خاللها نشر التفكٌر العلمً عبر المقرر الدراسً هناك 

ما وتجرٌب اكتشاؾ  متالك الشجاعة نحو, واالخٌال العلمً ع الطلبة من خاللها أن ٌتعلمواوٌستطٌ

 إذا كانت األفكار العلمٌة والعالمٌة ممكنة التحقٌق.

 درٌس الذكاء المكانً/البصريثالثاً: إستراتٌجٌات ت

 أهمها ما ٌلً: تراتٌجٌات فً تدرٌس الذكاء المكانً( بعض اإلس2008) رأورد هٌرو

 التخٌل المكانً -1

, وذلك نابضة بالحٌاة ذهنٌةب إلى ُصور هذه اإلستراتٌجٌة على إستبدال ترجمة مواد الكت أرتكزت

ٌُكلؾ المدرس  ومن الممارساتالحصة,  وتصور ما تم دراسته أثناءإؼالق أعٌنهم ب طلبته بؤن 

تلٌفزٌونٌة فً  ٌخترعون سبورتهم الداخلٌة أو شاشة ة لهذه اإلستراتٌجٌة جعل الطلبةمٌالعل

 ما هو مدون فً اللوح العقلً ألي مادة ٌرٌدون تذكرها مثل:,وبإستطاعتهم عرض عقولهم

سإال  أخرى, وعند رٌاضٌة, أو  الحقائق التارٌخٌة, أو أٌة بٌاناتال الهجائٌة, أو المسائلكلمات ال

 رإٌة المعلوماتالخاص بهم لاللوح العقلً  ءاستدعا عن معلومات محددة ال ٌحتاجون إال الطلبة

 الموجودة علٌه.
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 ٌةاللون الملمحات -2

, وهو ما ٌعرضهم لأللوان الذٌن ٌملكون ذكاًء بصرٌاً عالٌاً حساسٌن تجاه ا عادًة ٌكون الطلبة

المكتوبة  والكلمات بالنصوص والسبورة التعلٌمٌة امامهم عندما تمتلىء الكتب المدرسٌةللظلم 

إلدخال األلوان إلى ؼرفة الصؾ  ق المبتكرةائالعدٌد من الطر , لكن  هناك باألسود واألبٌض فقط

  .اشٌر ,واألقالم, والشرائح الطبالوان  من  تشكٌلة كؤداة تعلٌمٌة, حٌث ٌمكن للمدرس ان ٌستخدم

 إستعارات الصور -3

ٌطلب إلى صور, أن  على ترجمة مادة الكتب والمحاضرات ائق السهلة لمساعدة الطلبةمن الطر

ت هذه ما درس, ومن متطلبا فً سبورته العقلٌة وأن ٌتصور إؼماض عٌنٌه بالطال المدرس من

صورة ما ٌتعلمونه بوربط  ٌقدم لهم وبٌن ما ن ارتباطات بٌن ما ٌعرفه الطلبةتكوٌ اإلستراتٌجٌة 

 لكً تتم استعادة المعلومات التً ٌحتاجونها من سبورتهم العقلٌة فً وقت الحاجة . بصرٌة

  ررسم األفكا -4

والمفهوم المحوري الذي  ة, ٌطلب المدرس من الطلبة رسم النقطة الرئٌسهذه اإلستراتٌجٌةفً   

طرٌقة كون ما رسمه الطالب دقٌقاً فهو بالنهاٌة , ولٌس من الضروري أن ٌٌدور فً عقولهم

 وتعتبر هذه اإلستراتٌجٌة طرٌقة ٌمكن أنتساعد الطالب على توضٌح األفكار التً تدور فً عقله,

 تتٌح هذه االستراتٌجٌة تذات الوقوفً  أو مفهوم معٌن , لفكرة ما تستخدم لتقوٌم فهم المتعلم

ن التفكٌر العمٌق, وعندما ٌتم اإلنتهاء من رسم نشاط ٌختبروا أفكارهم بنوع ملكً  ة للطلبةفرصال

ً اقشة فذه المنالطلبة والمادة الدراسٌة وتعد ه رسومات, ٌقوم المعلم بمناقشة العالقة بٌن األفكار

 ائق مختلفة ؼاٌة األهمٌة,إذ تعمل على تطوٌر قدرة المتعلم على التفكٌر البصري بطر

 :صوٌرٌةتالرموز ال -5

من , ولذلك فإن ذوي الذكاء المكانً  خصوصاً للطلبة لفهمل ق المهمة ائتعتبر الصورة من الطر

ورٌة ٌصتمن خالل الرموز ال طلبةتدعٌم طرٌقة تدرٌسهم للب ن الذٌن لمدرسٌأن ٌقوم ا الضروري 

,وكذلك من خالل الكلمات للوصول إلى جمٌع الطلبة فً ؼرفة والتوضٌحٌة والبٌانٌة والصورٌة

 على األقل فً جزء من الدرس. ,فهذه اإلستراتٌجٌة تقوم على الرسمالصؾ
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 الحركً: -رابعاً: إستراتٌجٌة تعلٌم الذكاء الجسمً

, ومن تراتٌجٌات التً ٌتناسب تنفٌذها مع الذكاء الجسمًإلسا ( بعض2008قدم )اللزام,  

 استراتٌجٌات الذكاء الجسمً ما ٌلً :

  الجسم إجوبة -1

ة أداة تعلم حقٌقٌ رفة الصؾ سٌجعل من أجسام الطلبةؼ إن تنفٌذ هذه اإلستراتٌجٌة بفاعلٌة فً

ط مع أنما ٌتوافقمفٌد, إذ أن إجراء الحركات الجسمانٌة بشكل ٌعملون على استؽاللها بشكل 

 ما بٌن الجسم والعقل. ٌحقق إتساق المعالجات الذهنٌة

 الدراما الصفٌة -2

منهجٌة  , من خالل تضمٌن أنشطةمتوافر لدى طلبتهجانب التمثٌلً الال ٌمكن للمدرس أن ٌكتشؾ

للمسائل والمشكالت واأللؽاز والنصوص التً ٌدرسونها   تتطلب منهم تمثٌالً حركٌاً والمنهجٌة 

 ً ٌمكن أن ٌنظمها المدرس لطلبتهالت , وتعد استراتٌحٌة لعب االدوارً محتوى الكتب المدرسٌةف

 أجسامهم.على تحرٌك الطاقات الكامنة فً  التالمٌذعوامل التً تحفز من ال

  بطرٌقة ٌدوٌةتنفٌذ األفكار -3

مع  بما ٌتالئم بةى الطلعلى تقدٌم المعرفة العلمٌة إل لذكاءات المتعددة المدرسٌننظرٌة ا تحفز

ٌتم توفٌر  الحركً ٌنبؽً أن الذٌن ٌظهرون مٌول نحو استخدام الذكاء ذكاءاتهم المتعددة, فالطلبة

ام حركاتهم الجسمانٌة,  كالمشارٌع التً المالئمة لٌتعلموا طرٌقة معالجة االشٌاء باستخد الفرص

ستخدام أٌدٌهم للتعبٌر عن حو اخاللها إرشاد التالمٌذ ن التً ٌمكن  الدراسٌة تؤتً ضمن المناهج

 .أفكارهم

 خرائط الجسم:-4

( فً ؼرفة الصؾ من خالل العمل على تمثٌل )جسم المتعلم هذه اإلستراتٌجٌة ٌمكن إستؽالل 

تلك الدولة,فمثالً ٌمكن أن ٌمثل  مختلفة موجودة فً ومن ثم تمثٌل أعضاء الجسم بؤماكن لدولة ما

المركز,والذراع األٌسر محافظة الخلٌل والذراع على أنها  القدس -اصمة الفلسطٌنٌةالرأس الع

 ....وهكذا.األٌمن محافظة رام اللله
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 : ساً: إستراتٌجٌات تعلٌم الذكاء الموسٌقً خام 

 ( ومنها:2005فً دراسة)عثامنة,  إستراتٌجٌات الذكاء الموسٌقً ما ورد من األمثلة على

 واإلٌقاع واأللحانالؽناء  -1

ذه فً تعلٌمً ٌرؼب المدرس تعلٌمه لتالمب-راتٌجٌة على وضع أي محتوى تعلمًتهذه اإلس تعتمد

فً موضوع األفكار األساسٌة  , وٌمكن للمدرس تحدٌد وإنشادهؼنائه  صورة إٌقاعٌة ٌمكن للطلبة

على الؽناء والتلحٌن   إلضافة,ٌمكن للمدرس تشجٌع الطلبةالدرس ثم ٌضع ذلك فً شكل إٌقاعً, با

عن طرٌق توظٌؾ آالت  عند الطلبة هذه اإلستراتٌجٌةتنمٌة وٌمكن  تم دراستها, للمواضٌع التً

لتوظٌؾ هذه  اً خصب اً الشعرٌة مكان وتعد القصائد تشجع الطلبة على اإلنشاد والتلحٌن, صوتٌة

 ٌجٌة.اإلسترات

 المراجع الموسٌقٌة -2

واالقراص  لصوتٌةللمدرس أن  ٌجمع المختارات اتنمٌة الذكاءات المتعددة ٌمكن  فً إطار

 ,حتوى الذي ٌرٌد أن ٌوصله للطلبةلمح اٌتوضل قررالمدمجة والتسجٌالت الصوتٌة المناسبة للم

وعالقتها بمضمون الوحدة الدراسٌة ,  إلى هذه التسجٌالت و مناقشة محتواها وان ٌستمع الطلبة

ٌة وأؼانً اد تعبٌرات صوتلدرس بإٌجل جو مناسب تهٌئةو ٌستطٌع المدرس توفٌر اإلضافةب

 لدرس.تلخص النقطة األساسٌة فً ا تعلٌمٌة

 :الذاكرة الموسٌقٌة اإلٌقاعٌة-3

على أن  إٌقاعٌة أثناء الدرس موسٌقٌة باستخدام خلفٌة تستند هذه اإلستراتٌجٌة على قٌام المدرس

على المقعد, وقد  كوضع رإوسهم سترخاءهدوء تام وفً جو من اال فً حالة  الطلبةٌكون 

بسهولة المعلومات  على حفظ  قدرة الطلبةمفً أوروبا الشرقٌة إلى  احثون التربوٌونالب اكتشؾ

الكالسٌكٌة لها اإلٌقاعٌة الموسٌقٌة  هذه اإلستراتٌجٌة , وأن المختارات  إذا ما استخدم المدرس

 فً هذا المجال. تؤثٌر فعال

 المزاج الموسٌقً-4

,مثل  صفً فعال ومناسب لدرس معٌن موسٌقً معٌن لخلق مزاج إٌقاع ٌمكن للمدرس تحدٌد

مإثرات  أصواتاً طبٌعٌة أو مإثرات صوتٌة أو مقطوعات موسٌقٌة كالسٌكٌة أو معاصرة تضمٌن

 لموضوع الدرس.إلثارة عواطؾ وانفعاالت الطلبة  صوتٌة
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 الذكاء البٌن شخصً )اإلجتماعً( سادساً:إستراتٌجٌات تعلٌم

 ( على النحو التالً:2005م, )القاس ومن هذه اإلستراتٌجٌات ما أورده

ٌات الذكاءات المتعددة فً  عملٌة هذه اإلستراتٌجٌة من أسهل إستراتٌج تعتبراألقران :  مبادلة -1

 أن ٌطلب المدرس من كل طالب بالتوجه نحو زمٌله ومشاركته فً عمل ما تنفٌذها, وتحتاج فقط

 راسٌة.فً دراسة موضوع معٌن فً المادة الدأو مساعدة بعضهم بعضاً 

 مجموعات تعاونٌة -2

 للتعلم التعاونً. مشتركة هو المكون الرئٌس إن تطبٌق مجموعات صؽٌرة لتحقٌق أهداؾ تدرٌسٌة

 األلعابألواح -3

إطار اجتماعً ؼٌر رسمً, كً ٌتعلموا فً  جٌة من األسالٌب الممتعة للطلبةتبر هذه اإلستراتٌتع

تمتعون وتتم مناقشة القواعد,وعند مستوى آخر ٌتكلمون وٌس والطلبة عند أحد مستوٌات اللعبة

تركز علٌه اللعبة, وٌمكن تنفٌذ هذه األنواع من  التً ٌعضاأو المو ٌنسجمون فً تعلم المهارات

وأقالم التخطٌط, وسٌارات صؽٌرة  أقالم التخطٌط والورق المقوى باستخدامو األلعاب بشكل سهل

ها تعمل هذه األلعاب أنبة, ومن األهمٌة الكبٌرة لعبات ملونة,وهذه كلها تستخدم كمكونات للعومك

اعً فً سٌاق ؼٌر رسمً,والذي ٌإثر بشكل إٌجابً فً شخصٌات التفاعل االجتم على تنمٌة

 الطلبة.

خلٌة  بتشكٌل المعلم بتكلٌؾ مجموعة من الطلبةٌقوم  هذه اإلستراتٌجٌة أن تتضمن المحاكاة:  -4

 الدرس. وسٌاق كون من خاللها بٌئة متعلقة بؤحداثٌحا

 : التالمٌذ تماثٌل-5

 أو بتنفٌذ شكل جسدي بشكل جماعً او فردي  ٌتم تجمٌع الطلبة فً هذه االستراتٌجٌة  كً ٌقومو

هٌكل العظمً فً ال ٌدرسون جهاز على سبٌل المثال,إذا كان الطلبةف ,مفهوم أو هدؾ تعلٌمً محدد

 مً بحٌث ٌكون كل طالب من طلبةل عظمثال لهٌكتاو  مجسم بإمكانهم بناءف درس العلوم 

 العظمً. ًالمجموعة المكلفة بدراسة الهٌكل العظمً عظمة واحدة من نظام الهٌكل
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 ( الضمنشخصًالذكاء الذاتً ) سابعاً:إستراتٌجٌة تعلٌم

( على 2003)جابر,  تطبٌقها فً تعلٌم الذكاء الشخصً ما عرفهاإلستراتٌجٌات التً تم  من أهم 

 النحو اآلتً :

ل لدقٌقة واحدة -1  تؤمُّ

لى شكل ع مثٌرات لطلبةأثناء الدرس وبخاصة عندما ٌتلقى ا ً هذه اإلستراتٌجٌة ٌتاح للطلبةف

مل والتفكٌر العمٌق فٌما تم التوصل للتؤ تتطلب حلول وقت مستقطع على فترات أو مشكلة أسئلة

 الذي ٌنم عن عمق فً إلٌه من مثٌرأو منبه, وأحد متطلبات هذه اإلستراتٌجٌة الصمت الهادؾ

فة, ولكن ٌجب أال ٌشعر لعملٌة التؤمل الهاد بٌئة عملٌة التفكٌر,و الهدوء عادة ما ٌكون أفضل

أي منهم ٌرؼب فٌما إذا كان  فكروا فٌه, بل ٌمكن سإالهمللمشاركة بما  بؤنهم ُمكرهون الطلبة

 مع بقٌة زمالئه. بمشاركة الصؾ فً عرض بعض أفكاره لمناقشتها

  ابط الضمنشخصٌةالرو -2

المختلفة  ا ٌتعلمونه فً المإسسات التدرٌسٌةمن ربط م هذه اإلستراتٌجٌة إلى تمكٌن الطلبة تهدؾ

نشطة حٌاتهم,حتى ٌصبح بمجمل أ بمرحلة رٌاض األطفال وانتهاًء بؤعلى مستوٌات التعلٌم  بدءا

 معنى وفائدة. هذا التعلم ذو

 اإلنفعالٌةاالوقات  -3

ٌُوجد المدرسون أوقات وٌجٌة اإلسترات تقدم هذه انفعالٌة وجدانٌة فً التعلٌم  لحظات اقتراحات بؤن 

هات التعبٌر عن وج بحٌث ٌكون التالمٌذ أحٌاناً فً حالة شعور بالحزن او الؽضب أو الضحك أو

 النظر بقوة أو ٌستمتعون بموضوع معٌن أو ٌشعرون بمدى واسع من العواطؾ الجٌاشة.

  جلسات وضع األهداؾ: -4

واقعٌة  أهداؾ الشخصً الداخلً هو قدرتهم على وضعذوي الذكاء  من أهم ممٌزات التالمٌذ

 كتابة قائمة بثالثة أشٌاء ٌجب تعلمها الٌوم. ألنفسهم, كؤن ٌقول المدرس لتالمٌذه:أرٌد من كل تلمٌذ

 ثامناً:إستراتٌجٌة تدرٌس الذكاء الطبٌعً : 

( 2006ً تعلٌم الذكاء الطبٌعً ما أورده )أرمسترونج, اإلستراتٌجٌات التً تم تطبٌقها فمن أهم 

 على النحو اآلتً :
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 سٌر فً الطبٌعةال -1

الجٌد  طبٌعة تمكنهم من التخطٌطالفً  مٌة استراتٌجٌة السٌر على القدمٌنأله إن إدراك المدرسٌن

تزوٌد اٌجابٌة نحو الطبٌعة عند الطلبة, إضافة إلى لرحالت علمٌة هادفة إلى تحقٌق اتجاهات 

بفعل الممارسة الفعلٌة  مباشرة , ٌصعب نسٌانها من قبلهم ومعارؾ وحقائق بمعلومات الطلبة

 .للخبرات

 وجود التعلم عبر النوافذ -2

 من ربطن الطلبة ٌباألمان تعمل على تمك صؾنوافذ تت إن هذه اإلستراتٌجٌة تتضمن توفٌر

وفً حال عدم توفرها ٌتم عمل ورسم حواسهم المختلفة بالطبٌعة والعالم الخارجً من حولهم, 

 .على أحد جدران ؼرفة الصؾ نوافذ سحرٌة

 النباتات والحٌوانات كمساندات -3

إن وعً المدرس ألهمٌة النباتات فً ؼرفة الصؾ من حٌث أنها تشكل دعامات لعملٌة التعلٌم 

واالعتناء إلى االهتمام صؾ,فرض على المدرس توجٌه الطلبة ,ومحاكاتها للطبٌعة فً ؼرفة ال

اهات إٌجابٌة نحو المحافظة على الطبٌعة الجمٌلة. وتعتبر بانتظام ٌإدي إلى تكوٌن اتج بها ورٌها

علٌها تً ٌحرص المدرس على تعرٌؾ الطلبة ة المن ضمن المكونات الطبٌعة الرئٌس الحٌوانات

تجاهات اٌجابٌة وفق هذه اإلستراتٌجٌة أٌضاً إنشاء ا أللٌفة منها, لذا فإن مهمة المرسوبخاصة ا

 ات ورعاٌتها.نحو العطؾ على الحٌوان لدى التالمٌذ

  دراسة الطبٌعة-4

 ة التً تكمن ن وٌحٌون علٌها,إن الفكرة الرئٌسالطبٌعة التً ٌعٌشومن الضروري  أن ٌقدر الطلبة 

دب أو األ األجنبٌة مثل اللؽة ه ال ٌوجد انفصال بٌن دراسة الكتب الدراسٌةفً هذه اإلستراتٌجٌة أن

 ة بٌن المقررات الدراسٌة والطبٌعة,إذ إن العالقلجؽرافٌا والعلوم بمعزل عن الطبٌعةأو التارٌخ وا

 البٌئٌة.الطبٌعٌة هً عالقة وثٌقة ال ٌمكن أن ٌتم دراسة أي منها بمعزل عن المإثرات 
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 ُظزٌخ انذكبءاد انًتؼذدح ث انًُبهج انًذرصٍخ وػاللتهب 11.1.2

قدرات وإمكانات  لتً دعت إلٌها نظرٌة الذكاءات المتعددة, أدت إلى التعرؾ علىإن المبادىء النظرٌة ا

المختلفة, وقد أكد معظم الفالسفة بان األهتمام بعملٌة التعلٌم بدأ منذ القدم عن طرٌق الخبرة والتدرٌب.  الطلبة

حتوى الدراسً الذي ومن هإالء الفالسفة العالم بستالوزي الذي أكد على ضرورة  التنوع والتكامل فً الم

لخبرات. كما وأكد الفٌلسوؾ ٌقوم على التدرٌب العقلً والجسمً والخلقً الذي ٌإدي بدوره إلى تعلٌم ا

وجون دٌوي على ضرورة تطبٌق أنظمة تدرٌسٌة بالشكل الذي ٌشبه عمل  Montessori منتسوري

لٌمٌة, كالتعلم التعاونً الذي ٌظهر فٌه نظرٌة الذكاءات المتعددة, والذي نجد أثره فً العدٌد من النماذج التع

(. وبما ان المقرر الدراسً ٌعد مادة التعلم Green, 2000مجموعة من الذكاءات كالذكاء االجتماعً )

والتعلٌم ٌجد فٌه التلمٌذ حاضنة لقدراته وامكاناته, ولذلك, ال بد ان ٌتم تنظٌم وتخطٌط المنهج الدراسً بشكل 

والخبرات التً ٌمتلكها الطالب, وتقدٌم خبرات تدرٌسٌة متنوعة تسهم فً تنمٌة متنوع ومتكامل االمكانات 

( Goodnough, 2001) جودنؾ عملٌات التفكٌر العلٌا والمتنوعة ومنها الذكاءات المتعددة. وذكر

ة ٌمكن ان ٌتم االستفادة منها فً نظرٌة الذكاءات المتعددة وهً: تنفٌذ أن هناك ثالثة محاور رئٌس

فرصة إلثبات قدراتهم وإمكاناتهم, مراعاة الفروق الفردٌة فً التعلم  جٌات حٌاتٌة واقعٌة تعطً الطلبةاستراتٌ

مما ٌشكل دافعاً لدى الطالب عندما ٌجد ان األنشطة والخبرات تناسب قدراته وتتالئم مع مٌوله,واخٌراً فإن 

 التفكٌر التؤملً والناقد للطلبةوتطوٌر  تضمٌن نظرٌة الذكاءات المتعددة فً المقرر الدراسً ٌعمل على تنمٌة

 (.Godlad, 1984عن طرٌق تشخٌص نقاط القوة والضعؾ لدٌهم)

 خطىاد تُظٍى انًُهج فً ضىء َظزٌخ انذكبءاد انًتؼذدح 12.1.2

ٌة الذكاءات المتعددة كما هناك العدٌد من الخطوات التً تم ذكرها لتخطٌط المنهاج الدراسً وفق نطر

( فً األتً: بجب التركٌز اوالً على هدؾ معٌن بهدؾ الوصول إلى أهداؾ 2003) اورده حسٌن

ة لتحقٌق أهداؾ محددة التً تساعد فً تحدٌد الخطوات التالٌة, درٌسٌة محددة, ثم وضع أسئلة رئٌست

دؾ الذي تم تحدٌده مسبقاً مع األخذ بعٌن علٌم واالستراتٌجٌات المناسبة للهثم اختٌار أسالٌب الت

االحتماالت والبدائل االخرى التً قد تكون مناسبة أٌضاً, ثم تحدٌد األنشطة التدرٌسٌة االعتبار 

المناسبة لكل استراتٌجٌة تبعاً للذكاء الخاص بها, ثم عمل خطة حول موضوع الدرس أو الهدؾ 

, الذي سوؾ ٌتم شرحة وعرضه للطلبةالمراد تحقٌقه مع مراعاة التسلسل والتتابع المنطقً للمحتوى 

 تنفٌذ الخطة عن طرٌق جمع األدوات والموارد الالزمة مع المرونة فً عملٌة التنفٌذ. ثم

  نًتؼذدح ويُهج انهغخ اإلَجهٍزٌخ انذكبءاد ا 13.1.2

بعد استعراض أهمٌة نظرٌة الذكاءات المتعددة فً المجال التربوي وظهور الدراسات والبحوث التً 

التعلٌم ومواجهة قضاٌا ومشكالت التربٌة المعاصرة؛ مثل أثبتت فعالٌتها فً تحقٌق أهداؾ التربٌة و
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أصبح من األهمٌة تفعٌل دورها  Tasse, 2012)( ودراسة )Al-Omari & etal, 2010دراسة )

التربوي فً منهج اللؽة اإلنجلٌزٌة من خالل فتح المجال للدراسات والبحوث التً تتناول تحلٌل 

اتها المتعددة كً ٌإتً المنهج بثمار أهدافه المنشودة وٌحقق المنهج فً ضوء الذكاءات المتعددة وتطبٌق

علٌه ؼالبٌة الدراسات واألبحاث كدراسة  وبحسب ما ركزت مبتؽاه التربوي مع الطلبة والطالبات.

ٌّاد, 2007(, ودراسة )ِأبو زهرة, 2009)الخطٌب,  (, و)إسحاق, 2008( ودراسة )ع

(  على  2016(,ودراسة )عبٌد,Jado, 2015سة )(,ودرا2014 (, و)عرفة,2014(و)الشبول, 2013

ٌُسرع من التعلٌم, وٌحقق  ذكاءات المتعددة فً عملٌة التعلٌمأن استخدام ال وإعداد المحتوى فً ضوئها 

جودة المنتج التعلٌمً الذي ٌقدم المعرفة ذات المعنى الجٌد والقٌمة السلٌمة فً حٌاة المتعلم , وتعٌنه 

وتإكد الدراسة الحالٌة على أن تقدٌم محتوى منهج لؽة  جهه فً حٌاته.على حل المشكالت التً توا

إنجلٌزٌة فً ضوء استراتٌجٌة الذكاءات المتعددة, سوؾ ٌعمل على تؽطٌة القدر األكبر من ذكاءات 

المتعلمٌن داخل الصؾ الدراسً من خالل أنشطة متنوعة داخل المقرر تخدم كل ذكاء لدى المتعلم 

 داع ومن ثم إلى تحقٌق أهداؾ منهج اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا.للوصول به إلى اإلب

تمكٌن الطلبة من المهارات األربع حٌث أن من أهداؾ كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا 

, ولذلك تعد نظرٌة الذكاءات (Reading, Writing, Speaking, Listeningفً اللؽة وهً: )

 الحل األمثل لتمكٌن الطلبة من هذه المهارات إلنها تعمل على تنمٌة الطالب تنمًٌة شاملةالمتعددة 

دون اقتصارها على تنمٌة القدرات  الجوانب العقلٌة والنفسٌة والبدنٌة واإلجتماعٌة والعاطفٌة وؼٌرها

 األكادٌمٌة فقط للطلبة.

التً تبنتها وزارة  نجلٌزٌة فً فلسطٌنفً ضوء ما سبق وفً العملٌة المستمرة لتطوٌر مناهح اللؽة اإل

 , ومن ثم ٌتم تخطٌط وتصمٌمال بّد أن ٌإمن  المخططون لهذه المناهج بهذه النظرٌة التربٌة والتعلٌم,

وتعمل على دمج الطالب بشكل  للمرحلة العمرٌة المستتهدفة, ةوخبرات تعلٌمٌة مناسبؾ و أتشطة اأهد

وقضاٌاه, وٌلعب المعلم هنا دوراً كبٌراً فً تحقٌق أهداؾ مشكالته أكبر فً مجتمعه والتفاعل مع 

ىء وأٌدولوجٌة المنهاج, وهنا ال بد أن ٌتم وضع خطة شاملة لجمٌع المنهج المنفذ إن كان ٌإمن بمباد

 فً ضوء نظرٌة الذكاءات المتعددة ٌُكمل بعضها بعضاً لتنفٌذ منهاجٍ عناصر العملٌة التعلٌمٌة بحٌث 
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 انضبثمخ :انذراصبد   2.2

 ,وهنا تنوه الباحثةالمرتبطة بموضوع الدراسة فً ما ٌلً بعض من الدراسات السابقة تناولت الباحثة

فً انها لم تجد دراسات تتعلق بموضوع اللؽة اإلنجلٌزٌة ولذلك تم اإلستعانة بدراسات قرٌبة من 

 , والتً سوؾ ٌتم عرضها كما ٌلً:دراسة الباحثة

  انذراصبد انؼزثٍخ: 1.2.2

 (:2017دراسة )المزٌنً,  -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على مدى تضمٌن نظرٌة الذكاءات المتعددة فً كتب العلوم للمرحلة 

المتوسطة بصفوفها الثالثة فً المملكة العربٌة السعودٌة.استخدمت الباحثة أسلوب تحلٌل المحتوى , 

سطة وعددها اثنا عشر كتاباً طبعة العام وتكونت عٌنة البحث من جمٌع كتب العلوم للمرحلة المتو

(هـ.وتمثلت أداة البحث بتصمٌم بطاقة تحلٌل أنشطة كتب العلوم للمرحلة 1437-1436الدراسً 

المتوسطة فً ضوء نظرٌة جاردنر للذكاءات المتعددة. ولقد توصلت الدراسة للنتائج اآلتٌة : أن 

وفرة بدرجة كبٌرة وبنسبة مئوٌة أنشطة الذكاء اللؽوي, والرٌاضً, والذكاء البصري مت

وأن أنشطة الذكاء الحركً متوفرة بدرجة متوسطة  على التوالً. )67.9%,))%72.6%(,)72.7)

الذكاء الطبٌعً متوفرة و الذكاء اإلجتماعً,والذكاء الشخصً .أما أنشطة)%51وبنسبة مئوٌة )

توالً.أما أنشطة الذكاء على ال)%18.5%(,)19.7%(,)15.1ئوٌة)م  بدرجة منخفضة جداً وبنسبة 

 .)%0الموسٌقً فهً منعدمة بنسبة)

 (: 2016دراسة )عبٌد,  -

هدفت هذه الدراسة إلى تحلٌل كتب الكٌمٌاء للمرحلة المتوسطة على وفق الذكاءات المتعددة فً 

-وحدة المساحة–العراق, ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً.واعتمد أداة لتحلٌل المحتوى 

حلٌل كل كتاب من كتب الكٌمٌاء الثالث,وللتؤكد من صدق األداة؛تم عرضها على الخبراء لت

والمختصٌن فً طرائق تدرٌس الكٌمٌاء والقٌاس والتقوٌم.ولقد اشتملت عٌنة الدراسة على كتب 

الكٌمٌاء للصفوؾ المتوسطة الثالث. ولقد استخدم الباحث األسالٌب اإلحصائٌة المناسبة لمعالجة 

ومات ومنها مربع كاي إلٌجاد الفروق بٌن قٌمة كل ذكاء مالحظ فً محتوى الموضوعات المعل

المتضمنة فً كل كتاب من كتب الثالث والقٌم المتوقعة, ولقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة 

 احصائٌاً بٌن ما هو متوقع ومالحظ للذكاءات المتعددة للكتب الثالث بشكل عام فٌما عدا الذكاءات

)الحركً, الموسٌقً, واالجتماعً( التً لم تسجل أي تكرار ولم ٌتم تضمٌنها فً الكتاب. كما اظهرت 

( بٌن ما هو مالحظ نتٌجة لتحلٌل 0,05النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )
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المتوسطة فً  محتوى الكتب الثالث,والمتوقع تضمٌنه فً  الكتب المدرسٌة الثالث لكٌمٌاء المرحلة

 العراق.

 (:2016دراسة )خلف وكطفان,  -

 علم االحٌاء للصؾ الرابع العلمً الكشؾ عن مدى تضمٌن محتوى كتاب هدفت هذه الدراسة إلى

مستخدمٌن أسلوب نواع الذكاءات المتعددة ولتحقٌق هذا الهدؾ اعتمد الباحثان المنهج الوصفً أل

ً,بنا الباحثان معٌاراً )اداة التحلٌل( ألنواع الذكاءات تحلٌل المحتوى كؤحد أسالٌب المنهج الوصف

المتعددة وذلك باإلطالع على األدبٌات والدراسات السابقة المتعلقة بؤنواع الذكاءات المتعددة,وتم 

التحقق من صدق األداة بعرضها على مجموعة من المحكمٌن والمتخصصٌن فً مجال طرائق 

داة بعرضها على مجموعة من المحكمٌن ألق من صدق اوتم التحق تدرٌس العلوم وعلم النفس,

 (9ن)النهائً مداة بشكلها ألٌس العلوم وعلم النفس, وتكونت اوالمتخصصٌن فً مجال طرائق تدر

ً/البصري, و المكان ,اللؽوي/ اللفظً, و المنطقً/الرٌاضً)انواع من الذكاءات المتعددة وهً الذكاء 

و  ,نشخصً, و الشخصً/الذاتً, و الموسٌقً/االٌقاعًجتماعً/البٌإلو الجسمً/الحركً, و ا

, ثم حلل الباحثان كتاب علم األحٌاء فقرة فرعٌة (45)داةألبٌئً, و الوجودي), وانبثقت من االطبٌعً/ال

(فً ضوء هذا المعٌار )أداة التحلٌل( اذ بلػ 2016-2015للصؾ الرابع العلمً المقرر للعام الدراسً)

(صفحة,واعتمد الباحثان الفكرة الصرٌحة والفكرة الضمنٌة وحدًة 176عدد الصفحات المحللة )

للتسجٌل, والتكرار وحدة للتعداد,وتم استعمال معادلة هولستً لحساب معامل ثبات التحلٌل وذلك 

باإلتفاق مع محللٌن خارجٌٌن ومع الباحثان نفسٌهما عبر الزمن ومن النتائج التً تم التوصل إلٌها : 

 هانة بالنسبة المحكٌة التً اعتمدٌاء للصؾ الرابع العلمً كان بمستوى منخفض مقاركتاب علم االحأن 

وهً نسبة قلٌلة مقارنة مع النسبة المحكٌة, وقد )%64,81)اذ حصل على( %70)الباحثان والبالؽة 

بٌنما . فقرة فرعٌة( 19)فقرة اي ان الكتاب اهمل ( 54)فقرة فرعٌة من اصل  ((35ب حقق الكتا

 ,اللفظً, المنطقً, المكانً)بة و ٌلٌه بالتوالً من الذكاءات على اعلى نس (اء الطبٌعًالذك)حصل

اي ان الكتاب حقق جمٌع الذكاءات ولكن  (ماعً, الجسمًجتالالوجودي, الشخصً, الموسٌقً, ا

فً الذكاء المكانً على اعلى نسبة  (ادراك العالم البصري بدقة) حصلت فقرة.وبنسب متباٌنة

فقرة فرعٌة ولم (19)الذكاء الشخصً واهمل الكتاب فً (الوعً بالرؼبات(لٌها الفقرة تكرارات وت

  .تحصل على اٌة تكرارات

 



32 
 

 (:2015دراسة )الشنقٌطً,  -    

هدفت هذه الدراسة إلى تقوٌم مقرر لؽتً للصؾ الثانً اإلبتدائً بالمملكة العربٌة السعودٌة فً ضوء 

لباحثة المنهج الوصفً التحلٌلً. وتكونت عٌنة الدراسة من مهارات الذكاء الوجدانً.واستخدمت ا

مقرر اللؽة العربٌة للصؾ الثانً اإلبتدائً.وكشفت نتائج الدراسة عن تضمٌن النصوص القرائٌة فً 

لمحور الكفاءة )%100%و0مقرر اللؽة العربٌة لمهارات الذكاء الوجدانً بنسبة تتراوح بٌن)

الكفاءة االجتماعٌة,وأن أعلى نسبة من التكرار كانت  لمحور )%66,7%و0الشخصٌة,وبنسبة )

 ,والتعاطؾ.تلمهارتً الوعً بالذا

 (: 2014دراسة )أبو أحمد,  -

الصؾ  الذكاءات المتعددة فً تحصٌل طلبة هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على أثر استخدام نظرٌة

المدارس الحكومٌة فً محافظة نابلس  السادس فً منهاج اللؽة العربٌة, وتنمٌة التفكٌر الناقد لدٌهم فً

(.ولقد استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً , حٌث تم اختٌار عٌنة قصدٌة 2012-2013للعام الدراسً )

من مجتمع الدراسة الذي تكون من جمٌع طلبة الصؾ السادس األساسً ذكوراً وإناثاً فً المدارس 

اً وطالبة,موزعٌن على مجموعتٌن تجرٌبٌة ( طالب109الحكومٌة لمحافظة نابس,وقد بلػ عددهم )

وضابطة.وتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصٌلً , واختبار التفكٌر الناقد,وهما من إعداد الباحثة, 

( فقرة اختٌار من متعدد, وتناول اختبار التفكٌر الناقد 26حٌث بلػ عدد أسئلة اإلختبار التحصٌلً )

التفسٌر,تقوٌم المناقشات,االستنباط, االستنتاج(,وتم التحقق من المهارات الخمس )معرفة االفتراضات ,

صدق األداتٌن عن طرٌق عرضهما على لجنة من المحكمٌن من ذوي االختصاص,وتم حساب معامل 

الثبات لالختبارٌن باستخدام معادلة )كرونباخ الفا(.وأظهرت نتائج الدراسة بؤن  طرٌقة التدرٌس 

لى الذكاءات المتعددة تإثر على تحصٌل الطلبة وتنمٌة التفكٌر الناقد باستخدام استراتٌجٌة قائمة ع

 لدٌهم.

 (:2014دراسة)الحربً,  -

هدفت هذه الدراسة إلى تحلٌل منهج التربٌة الفنٌة للصؾ األول االبتدائً فً ضوء استراتٌجٌة 

ل المحتوى المتمثل الذكاءات المتعددة. ولقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفً التحلٌلً من خالل تحلٌ

فً )دلٌل المعلم/المعلمة( لمنهج التربٌة الفنٌة للفصل الدراسً األول,والكشؾ عن درجة تضمٌن 

أنواع الذكاءات المتعددة فً محتوى عٌنة الدراسة هً  اإلعداد للدرس,أهداؾ الدرس,إجراءات 

السبع عرض الدرس(.وصممت الباحثة قائمة تحلٌل محتوى تشمل على أنواع الذكاءات 
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المحددة)الذكاء البصري واللؽوي واالجتماعً والحركً والبٌئً والشخصً والمنطقً(.ولقد توصلت 

الدراسة للنتائج اآلتٌة : وجود تباٌن فً درجات التكرار المشاهد لمكونات الذكاءات السبعة فً وحدة 

الذكاء الحركً  ومنخفضاً فً)%17,70)الخط والشكل(وظهر مإشر الذكاء المنطقً مرتفعاً بنسبة )

ومنخفضاً فً ) %18,18هر مإشر الذكاء اإلجتماعً مرتفعاً)%(, وفً وحدة )اللون( ظ7,08بنسبة )

, وفً وحدة)التشكٌل المسطح والمجسم(ظهر مإشر الذكاء المنطقً )%7,07الذكاء الحركً  بنسبة )

لنتائج أٌضاً عدم ,وأوضحت ا)%5,22%(ومنخفضاً فً الذكاء الحركً بنسبة)17,39مرتفعاً بنسبة )

التوازن بٌن مكونات الذكاءات بمحتوى عٌنة المنهج )الوحدات الثالث(بنسبة عالٌة للذكاء 

وذلك ٌتعارض مع ما أكدت علٌه  )%6,42%(ومنخفضة فً الذكاء الحركً بنسبة)17,13المنطقً)

 .عضها بعضاً باستراتٌجٌة الذكاءات المتعددة من ضرورة التوازن والتوزٌع المتماثل للذكاءات مع 

 (:2014دراسة)عرفة,  -

ؾ مدى انعكاس الذكاءات المتعددة فً األنشطة التعلٌمٌة وأنشطة المراجعة  هدفت الدراسة إلى تعرُّ

.واستخدمت الباحثة المنهج الوصفً لتقوٌمٌة الواردة فً كل من كتاب التالمٌذ وكتاب األنشطةا

علٌمٌة والتقوٌمٌة المتضمنة فً كتاب التلمٌذ التحلٌلً.وتكونت عٌنة البحث من جمٌع األنشطة الت

وكتاب األنشطة والتدرٌبات فً مادة العلوم.وصممت الباحثة استمارة لتحٌل المحتوى , وتم التحقق 

من صدقها وثباتها,وتم استخدام المتوسطات والنسب المئوٌة فً اإلجابة عن األسئلة.وأظهرت نتائج 

%(من دروس كتاب 32,25بات ال ٌحتوي سوى ما نسبته )الدراسة إلى أن كتاب األنشطة والتدرٌ

( 6التلمٌذ؛وإلى اختالؾ نسب توزٌع األنشطة التعلٌمٌة على وحدات الكتاب,التً تراوحت بٌن) 

 (نشاطاً.أما أنشطة المراجعة 15,75أنشطة و)

 ( أنشطة.3,75و  2,38ن على وحدات الكتاب,وتراوحت القٌم بٌن )زلتقوٌمٌة فتوزعت بشكل متوا

 (, 2013دراسة)الشبول -

هدفت الدراسة إلى الكشؾ عن درجة مضامٌن وتوزٌع وتوازن مإشرات الذكاءات المتعددة فً كتب 

التربٌة اإلسالمٌة للمرحلة الثانوٌة ممثلة بوحدات التحلٌل )األنشطة واألسئلة(,واتبعت الدراسة المنهج 

بٌة اإلسالمٌة للمرحلة الثانوٌة للصفٌن الوصفً التحلٌلً,وتكونت عٌنة الدراسة من جمٌع كتب التر

( سإاالً, 3600( نشاطاً,وعدد االسئلة )(775)األول ثانوي,والثانً ثانوي(والبالػ عدد األنشطة فٌها 

وجاءت نتائج الدراسة بوضع مجموعة من مإشرات الذكاءات المتعددة لتحلٌل محتوى كتب التربٌة 

ضوء نظرٌة الذكاءات المتعددة,وتضمٌن كل من اإلسالمٌة للمرحلة الثانوٌة فً األردن فً 
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سالمٌة للمرحلة الثانوٌة بؤكثر مما هو متوقع,وكل من لؽوي والمنطقً(فً كتب التربٌة اإلالذكاء)ال

الذكاءات)الشخصً, االجتماعً الحركً, البصري, البٌئً(بؤقل مما هو متوقع, وتوزعت بطرٌقة 

اء اإلٌقاعً, وأوصت الدراسة بضرورة تبنً نظرٌة تخّل بتوازنها,باإلضافة إلى عدم تضمٌن الذك

 الذكاءات المتعددة عند تؤلٌؾ كتب التربٌة اإلسالمٌة للمرحلة الثانوٌة.

 (:2013دراسة)إسحاق,  -

مدى تضمٌن الذكاءات المتعددة فً كتب الرٌاضٌات للصؾ  هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ إلى

الثانوي فً المملكة العربٌة السعودٌة. ولقد استخدم  األول الثانوي كتاب الرٌاضٌات للصؾ األول

الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً؛من خالل تطوٌر استمارة لتحلٌل الكتب.وتكون مجتمع الدراسة من 

كتاب الرٌاضٌات للصؾ األول الثانوي بشقٌه الفصل األول والثانً,وٌتكون الفصل األول من أربع 

زي والتعامد,المثلثات المتطابقة,العالقات فً المثلث( أما الفصل وحدات هً )التبرٌر الرٌاضً,التوا

الثانً فٌتكون من أربع وحدات) األشكال الرباعٌة,التشابه,التحوٌالت الهندسٌة,الدائرة(.ولقد أظهرت 

نتائج الدراسة أن كتاب الرٌاضٌات للصؾ األول الثانوي بفصلٌه األول والثانً قد تضمن الذكاءات 

منطقً,لؽوي,اجتماعً(. باإلضافة إلى أن التركٌز فً الفصلٌن كان منصباً على  ًنالمتعددة) مكا

الذكاء )المكانً والمنطقً( والتً تنسجم مع طبٌعة مادة الرٌاضٌات. وأظهرت النتائج أٌضاً بؤن 

 الذكاء اإلجتماعً قد احتل المرتبة األخٌرة على مستوى الوحدات الدراسٌة فً الفصلٌن.

 (:2013 دراسة )موسى, -

نظرٌة الذكاءات المتعددة فً التعلٌم فً تطوٌر وحدة  هدفت هذه الدراسة إلى استخدام أفكار ومبادئ

ى مراعاة الفروق الفردٌة بٌن حٌث عملت الباحثة عل ساسًأألن مادة الرٌاضٌات للصؾ الرابع م

علٌمٌة تعلمٌة ل تصمٌم أنشطة تالخمن  ذكاءهمفً أسلوب تعلمهم الذي ٌجب أن ٌنسجم مع  طلبةال

مٌذ المتعددة تالطبة ذكاءات المناسبة للذكاءات السبعة التً حددها جاردنر، فً محاولة لمخا

ن مادة الرٌاضٌات ما أثر تطوٌر وحدة م :تًآلص مشكلة البحث بالسإال الرئٌس اوتنشٌطها. وتتلخ

لدراسً ساسً وفق نظرٌة الذكاءات المتعددة لجاردنر، على التحصٌل األللصؾ الرابع ا

مٌذ الصؾ الرابع التتكون مجتمع البحث من جمٌع و .واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجرٌبً,؟

 (57ا)ذقٌة والبالػ عددهالارس مدٌنة ال، فً مد( تلمٌذاً وتلمٌذة(8321والبالػ عددهم ساسًألا

العام  ول منأل، فً الفصل الدراسً ا ذقٌةالسب إحصاءات مدٌرٌة التربٌة فً الوذلك ح,مدرسة

الصؾ الرابع األساسً فً  نة قصدٌة للدراسة مكونة من طلبة. وتم اختٌار ع2012ٌ-2013الدراسً

ق . وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرووطالبة باً ل( طا45مدرسة جعفر الصادق األولى مكونة من )
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مٌذ المجموعة المجموعة الضابطة التً تعلمت بالطرٌقة المعتادة وتال دالة احصائٌاً بٌن تحصٌل طلبة

التجرٌبٌة التً تعلمت بالبرنامج التعلٌمً المصمم وفق نظرٌة الذكاءات المتعددة لصالح المجموعة 

التجرٌبٌة,مما ٌإكد األثر اإلٌجابً للطرٌقة المستخدمة على التحصٌل الدراسً للتالمٌذ بشكٍل 

لطرٌقة على مستوى اهر أثر ما لم ٌظعام,وعند ذوي التحصٌل المرتفع والمنخفض بشكل خاص,بٌن

واإلناث فً  ذوي التحصٌل المتوسط,ولم ٌكم هناك فروق فً التحصٌل بٌن الذكور تحصٌل الطلبة

  المجموعة التجرٌبٌة.

 (2009دراسة )الخطٌب,  -

هدفت الدراسة إلى فاعلٌة تطوٌر وحدة من مقرر التارٌخ فً ضوء الذكاءات على التحصٌل الدراسً 

ًّ المجموعة والتفكٌر الناقد لدى طالب ات الصؾ الثالث ثانوي بمكة والتعرؾ على الفرق بٌن متوسط

( طالبة من طالبات الصؾ 70التجرٌبٌة والضابطة  فً اإلختبار البعدي, وتكونت عٌنة الدراسة من )

قة ( طالبة درست الوحدة بالطر35ٌالثالث ثانوي موزعات على مجموعتٌن: مجموعة ضابطة عددها)

( طالبة درست الوحدة بإستخدام إستراتٌجٌات الذكاءات 35ة التجرٌبٌة عددها )المعتادة, والمجموع

المتعددة, وقامت الباحثة بإعداد وحدة من مقرر التارٌخ للصؾ الثالث ثانوي, وصٌاؼة دلٌل الطالبة 

ودلٌل المعلمة وفقاً إلستراتٌجٌات الذكاءات المتعددة,ومن أهم التوصٌات حث المعلمات على استخدام 

تراتٌجٌات تدرٌسٌة تعتمد على أنشطة الذكاءات المتعددة,وضرورة التنوٌع فً أنشطة محتوى اس

المنهح بمختلؾ المراحل التعلٌمٌة فً ضوء الذكاءات المتعددة لما له أثر على التحصٌل الدراسً 

 والتفكٌر الناقد.

 (2007دراسة )أبو زهرة,  -

ت الواجب توافرها فً كتاب اللؽة العربٌة للصؾ هدفت الدراسة إلى تقدٌم قائمة بمإشرات الذكاءا

وما ٌستلزم ذلك من إعادة النظر فٌه, ومساعدة القائمٌن علة وضع المناهج  فً مصر الرابع اإلبتدائً

وتؤلٌؾ الكتب المدرسٌة أو تعدٌلها بربط هذه المناهج بالذكاءات المتعددة وتضمٌنها الكتب الدراسٌة, 

فً التحلٌلً فً عرض وتحلٌل البٌانات,وتحددت العٌنة فً محتوى واستخدم الباحث المنهج الوص

باإلضافة إلى كراسة األنشطة والتدرٌبات  –الفصل الدراسً األول والثانً  –كتاب اللؽة العربٌة 

الملحقة بالكتاب, وأظهرت النتائج أن اإلهتمام بتضمٌن مإشرات الذكاءات المتعددة التً ٌجب توافرها 

عربٌة للصؾ الرابع اإلبتدائً ال ٌزال دون المستوى المطلوب,وأوصت الدراسة فً كتاب اللؽة ال

باإلستفادة من قائمة تحلٌل هذه الدراسة عند تخطٌط المناهج الدراسٌة لمرحلة التعلٌم األساسً مع 
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مراعاة مستوٌات التالمٌذ العمرٌة,وأكدت على أهمٌة تضمٌن دلٌل المعلم/المعلمة بؤسالٌب تنمٌة 

 ت المتعددة.الذكاءا

 : ) 2007دراسة )الطوالبة,  -

هدفت الدراسة إلى تحلٌل محتوى كتاب التارٌخ للصؾ العاشر األساسً فً ضوء الذكاءات المتعددة 

وقٌاس أثر وحدة مطورة على ذكاءات الطلبة وتحصٌلهم,وتم اختٌار عٌنة الدراسة عشوائٌاً من طالب 

( طالبة, وتم تقسٌم العٌنة إلى مجموعتٌن ضابطة 158)( طالباً و152الصؾ العاشر والبالػ عددهم )

وتجرٌبٌة, وقام الباحث بتطوٌر وحدة تعلٌمٌة قائمة على الذكاءات المتعددة وأعد مقٌاساً للذكاءات 

واختباراً للتحصٌل الدراسً, وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها: أن كتاب التارٌخ للصؾ العاشر 

الذكاءات بدرجات مختلفة واحتل الذكاء الشخصً المرتبة األعلى,ٌلٌه  قد اشتمل على مإشرات أنواع

 ٌقً حصل على أقل نسبة تواجد,باإلضافة إلىالذكاء الجسمً والحركً , فً حٌن أن الذكاء الموس

( للوحدة التعلٌمٌة المطورة على انواع الذكاءات a=0.05وجود أثر ذي داللة إحصائٌة عند مستوى )

لذكاء اللؽوي, الحركً, المنطقً,البصري, اإلجتماعً,الموسٌقً(, كما تبٌن وجود المتعددة,وتشمل:)ا

ًّ الذكور واإلناث فً درجات الذكاءات المتعددة وجاءت لصالح  فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن عٌنت

اإلناث, وأوصت الدراسة بؤهمٌة تحلٌل كتب التارٌخ للمراحل التعلٌمٌة األخرى فً ضوء الذكاءات 

ة, ومراعاة تضمٌن أنشطة الذكاءات المتعددة فً تدرٌس وتقوٌم الطلبة فً المقررات الدراسٌة المتعدد

 األخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 انذراصبد األجُجٍخ: 2.2.2

 (and Talebpour, 2017)  Mazandaran وتالبور نمازندارا دراسة -
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نتشرٌن لمادة اللؽة استنبطت هذه الدراسة زاوٌة تربوٌة واسعة وهو تقٌٌم أحدث الطبعات لكتابٌن م

اإلنجلٌزٌة وهما: كتب المرحلة الثانوٌة وسلسلة الدرجة األولى فً ضوء الذكاءات المتعددة.وتم 

استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً. وتكونت عٌنة الدراسة من أربع كتب دراسٌة مستخدمة على نطاق 

مادة اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة واسع فً تدرٌس مادة اللؽة اإلنجلٌزٌة فً إٌران, وهً كتب مساقات 

 Top(,وسلسلة كتب )2014-2015الثانوٌة والتً تم نشرها من قبل وزراة التربٌة والتعلٌم سنة)

Notch( والتً تم نشرها بواسطة )Longman( فً عام )وأظهرت النتائج بؤن الكتب 2010.)

اللفطً,  -تشمل الذكاء اللؽويالمدرسٌة فً المدارس الثانوٌة تعتمد بشكل كبٌر على األنشطة  التً 

 فً حٌن أنها أؼفلت بشكل كبٌر الذكاء الموسٌقً, الرٌاضً, والذكاء الطبٌعً فً أنشطتها.

  (Al-Seyabi  2016 ,)السٌابً  دراسة – 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على مالمح الذكاءات المتعددة لطالبات الصؾ الثانً عشر فً ُعمان 

. كما قدمت تحلٌالً لملفات تعرٌؾ الذكاءات المتعددة  لكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة فً ضوء نظرٌة جاردنر

. واستخدمت الدراسة  دم توافقها مع ملفات تعرٌؾ الطلبةللصؾ الثانً عشر لتحدٌد مدى توافقها أو ع

طالبة فً محافظة  530إثنٌن من األدوات وهما: إستبانة الذكاءات المتعددة التً تم توزٌعها على 

  ط, وتحلٌل الكتاب المدرسً. واستخدمت الدراسة موقعاً الكترونٌاً مسق

www.surveysystem.comlsscalc.htm( من 15)530أجل حساب حجم عٌنة الطالب:  من%

ما مجموعه  (.وبلػ حجم تعداد الطلبة (2,8% , وفاصل الثقة95نسمة مع مستوى الثقة  3486أصل 

( حسب 2014-2015حافظة مسقط للعام الدراسً )( طالبة  فً الصؾ الثانً عشر فً م3486)

دائرة اإلحصاء بمحافظة مسقط التعلٌمٌة.وتم استخدام العٌنة العنقودٌة فً اختٌار عٌنة الدراسة,وتم 

( طالبة من الصؾ الثانً عشر. وكشفت نتائج الدراسة أن الصؾ 530توزٌع استبانات الدراسة على )

%( ٌلٌه الذكاء 84.4ر كبٌر من الذكاء الشخصً وبنسبة )الثانً عشر من الطالبات ٌتمتعن بمقدا

الجسمً, والذكاء البصري المكانً. فً الوقت الذي كشفت فً الدراسة أن الكتب المدرسٌة تعتمد 

, ٌلٌه الذكاء الشخصً, ثم الذكاء  )%100بشكل كبٌر على الذكاء اللفظً/اللؽوي بشكل كبٌر وبنسبة )

 المنطقً/الرٌاضً.

 

 (Al-Omari & etal, 2015) عمري وآخرونال دراسة -
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مدى تضمٌن مبادئ نظرٌة الذكاءات المتعددة فً كتب اللؽة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ إلى

اإلنجلٌزٌة المدرسٌة فً األردن. وتم استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً ,وتكونت عٌنة الدراسة من 

ابع والثامن والحادي عشر.وقد كشفت النتائج للصفوؾ األول والر  Action Packالكتاب المدرسً 

إؼفال الذكاءات األخالقٌة والوجودٌة والروحٌة, مقارنة مع الذكاءات اللفطً/اللؽوي/والبٌنشخصً 

والمكانً/البصري التً تم تضمٌنها بشكل أكبر فً أنشطة الكتاب المدرسً بمستوٌاته األربعة. كما 

دة ؼٌر متوازن إلى حد كبٌر فً مستوٌات الكتاب المدرسً كشفت النتائج أن تضمٌن الذكاءات المتعد

 األربعة.

 ( Jado, 2015) جادو  دراسة -  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على مدى تضمٌن الذكاءات المتعددة فً كتب اللؽة العربٌة للصفوؾ 

نة الدراسة من المرحلة االبتدائٌة فً األردن. واستخدم الباحث المنهح الوصفً التحلٌلً.وتكونت عٌ

جمٌع كتب اللؽة العربٌة للصفوؾ من األول وحتى الصؾ الرابع. وكشفت نتائج الدراسة أن الذكاء 

(,وهو الذكاء األعلى نسبة فً كتب اللؽة العربٌة, بٌنما 69,7اللؽوي متوفر بدرجة كبٌرة وبنسبة )

 ربٌة.ل ظهوراً فً كتب اللؽة العق( وهو األ1,6ظهر الذكاء الموسٌقً بنسٌة )

 (Tasse, 2012) دراسة تاز -

هدفت هده الدراسة إلى تحلٌل كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة اإلبتدائٌة فً إٌران. واستخدم الباحث 

المنهج الوصفً التحلٌلً. وتكونت عٌنة الدراسة من ) كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ األول والثانً 

لذكاء اللؽوي والمكانً بدرجة كبٌرة, ٌلٌها أنشطة والثالث(. وتوصلت الدراسة إلى توافر أنشطة ا

الذكاء المنطقً, ثم أنشطة الذكاء الشخصً, ثم أنشطة الذكاء اإلجتماعً بدرجة توافر منخفضة جداً, 

 أما أنشطة الذكاء الحركً, الموسٌقً,والطبٌعً قد كانت منعدمة وؼٌر متوفرة حسب الدراسة.

 (Oglu, 2010) أوغلو دراسة - 

لمواضٌع العلوم والتكنولوجٌا  )الطالب(ه الدراسة إلى تقٌٌم األنشطة التً طورها المعلمون هدفت هذ

وفق نظرٌة الذكاءات المتعددة للمرحلة االبتدائٌة. وتم استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً.وتكونت عٌنة 

لثانً ( للعام ( طالب من المعلمٌن الذٌن سجلوا فً مساق تعلٌم العلوم) الكورس ا108الدراسة من )

( فً كلٌة التربٌة,جامعة أماسٌا تركٌا.وتوصلت الدراسة إلى أن الذكاءات 2007-2008الدراسً )

 األعلى ظهوراً فً أنشطة مقرر العلوم هً الذكاء الحركً, واالجتماعً, والبصري, والرٌاضً. 
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 تؼمٍت ػهى انّذراصبد انضبثمخ   

األجنبٌة التً تناولت موضوع الذكاءات المتعددة, ٌمكن من خالل عرض الّدراسات السابقة العربٌة و 

 مالحظة اآلتً:

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فً تعزٌز الدراسة الحالٌة ودعمها؛من حٌث تزوٌد وإثراء  -

اإلطار النظري للدراسة الحالٌة بالمعلومات المرتبطة بموضوع الدراسة وفً تطوٌر أداة الدراسة, 

 (Tase, 2012, ودراسة تاز )(2017ودراسة )المزٌنً,  (2014لحربً, مثل دراسة )ا

اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالٌة فً أن هناك قصوراً واضحاً فً تناول المقررات  -

الدراسٌة المختلفة للذكاءات المتعددة, ووجود خلل فً توزٌع هذه الذكاءات فً المناهج الدراسٌة,ومن 

(. 2013(, ودراسة )إسحاق, 2016 (, ودراسة )عبٌد,2017سات, دراسة )المزٌنً, هذه الّدرا

واتفقت الّدراسة الحالٌة مع معظم الّدراسات الّسابقة فً أنها اعتمدت المنهج الوصفً التحلٌلً, مثل 

(,وإن اختلفت 2013(, ودراسة )الشبول, 2014(, ودراسة )عرفة, 2016:ّدراسة )خلؾ وكطفان, 

 (,2013دراسات فً اعتمادها المنهج الوصفً المسحً, مثل : دراسة )أبو موسى, مع بعض ال

أو التً اعتمدت المنهج التجرٌبً,.وتمٌزت الدراسة الحالٌة عن  (2014ودراسة )أبو أحمد, 

ؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة االساسٌة الدراسات السابقة باستهدافها الذكاءات المتعددة المتضمنة فً كتب الل

  فً البٌئة الفلسطٌنٌة وهً الدراسة األولى من نوعها حسب علم الباحثة.  الدنٌا

اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة فً تناولها مبحث اللؽة اإلنجلٌزٌة مثل : دراسة  -

(Mazandaran and Talebpour, 2017و ,)  السٌابًدراسة(Al-Seyabi, 2016 ,)

 .(Al-Omari & etal, 2015)دراسةو
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 ثبنثنفصم انا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انطزٌمخ واإلجزاءاد

 انًمذيخ  1.3

اسة بما فً ذلك منهج تناولت الباحثة فً هذا الفصل وصفاً لإلجراءات التً اتبعت فً هذه الدر

الدراسة ومجتمعها, وعٌنتها, وأداة الدراسة, وصدقها وثباتها, وإجراءات التطبٌق ووصؾ أداة 

 الّدراسة, والمعالجات اإلحصائٌة التً استخدمتها الباحثة للوصول إلى النتائج.

  يُهج انذراصخ  2.3

صفً التحلٌلً؛ ألنه ٌحقق الؽرض استخدمت الباحثة أسلوب تحلٌل المحتوى كؤحد تقنٌات المنهج الو

من الّدراسة, حٌث تم استخراج الذكاءات المتعددة المتضمنة فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة 

 األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن, وتحلٌل مضمونها والتعلٌق على النتائج.

أسلوب  وٌقصد بؤسلوب تحلٌل المحتوى:" تجزئة المضمون, وتقسٌم ما ٌتضمنه من مكونات, وهو

ٌستخدم لوصؾ الظواهر أو السمات وصفاً كمٌاً منظماً وعلى هذا فهو ٌقع ضمن دائرة منهج البحث 

 (. 2009الوصفً")الهاشمً وعطٌة,

 يجتًغ انذراصخ  3.3

تكون مجتمع الدراسة من ُكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن, بجزأٌه األول 

 والثانً.

 راصخ ػٍُخ انذ 4.3

تكونت عٌنة الًدراسة من ُكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الثالث والرابع األساسٌٌن فً فلسطٌن, بجزأٌه 

 األول والثانً.

  أداح انذراصخ  5.3

( بانها: " أداة 2009 الهاشمً وعطٌة)قامت الباحثة بتصمٌم بطاقة تحلٌل المحتوى التً ٌعرفها 

لوصؾ المحتوى التعلٌمً شكالً ومضموناً وتحدٌد  عملٌة هادفة تستخدم وفق إجراءات منظمة

عناصره ومكوناته بشكل موضوعً دقٌق ؛ مما ٌجعل النتائج أكثر فاعلٌة فً تفسٌر المحتوى 

ٌُسهل على المعلم أو الفاحص تمٌٌز مضامٌنه العلمٌة والتربوٌة بشكل واضح ودقٌق.  التعلٌمً و
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رجوع إلى الدراسات التَّرٌوٌة الّسابقة التً بحثت فً الّدراسة من خالل ال أداة قامت الباحثة بإعداد

(, و)الطوالبة, 2013(, و)الشبول, 2014موضوع الذكاءات المتعددة, مثل: ّدراسة )الحربً, 

إلى الوقوؾ على خصائص (باإلضافة Armstrong, 1994(, و)Gardner, 1983(, و)2007

حلٌل المناسبة ٌتم على ضوئها تصمٌم أداة التومراجعتها كً  النمو الطلبة للمرحلة األساسٌة الدنٌا

فً مراحل الدراسة المبكرة والمالئمة لمحتوى منهج اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة  للعمر الزمنً للطالب

 األساسٌة الدنٌا.

 وصف أداح انّذراصخ 6.3

 لٌل المحتوىبطاقة تح

ابقة, قامت الباحثة بإعداد بطاقة تحلٌل المحتوى من خالل الرجوع إلى األد ب التربوي والّدراسات السَّ

بهدؾ استخالص وتفرٌػ الذكاءات المتعددة )المتضمنة( فً ُكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة 

الدنٌا فً فلسطٌن, حٌث قامت الباحثة بعرض بطاقة تحلٌل المحتوى على لجنة من المحكمٌن 

(. حٌث 3 تها النهائٌة. )الملحق رقم.ل فً صوروالمختصٌن التربوٌٌن, للوصول إلى بطاقة التحلٌ

 تكونت بطاقة التحلٌل من:

 مإشرات كل نوع من أنواع الذكاء الذكاءات المتعددة الثمانٌة المختارة فً حدود الدراسة. -

 مدى وضوح العبارة )المإشر( وسالمتها. -

 مدى ارتباط العبارة بالمحور )نوع الذكاء( الذي تنتمً إلٌه. -

 ل المناسب للعبارة )تعدٌل أو حذؾ أو إضافة(.اقتراح التعدٌ -

 صذق األداح  7.3

للتحقق من صدق أداة الّدراسة, قامت الباحثة بعرض القائمة التً توصلت إلٌها من خالل اإلطالع 

 (, وتمَّ إدخال التؽٌرات علٌه.1 لسابقة على المحكمٌن )الملحق رقمعلى األدب التربوي والدراسات ا

  ثجبد األداح   8.3

ثالث والرابع األساسٌٌن لللتؤكد من الثبات قامت الباحثة بتحلٌل محتوى ُكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن ا

(,وإلٌجاد معامل ثبات التحلٌل 2 .تقدر بثالثة أسابٌع )الملحق رقم مرتٌن ٌفصل بٌنهما مدة زمنٌة ,

 .Holistiاستخدمت الباحثة معادلة )هولستً( 
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 حٌث إن:

 Rمعامل الثبات =                                                                      

 C1.2       عدد مرات االتفاق بٌن التحلٌل األول والثانً =                                  

 C1                عدد التكرار فً التحلٌل األول =                                      

 C2عدد التكرار فً التحلٌل الثانً =                                                      

فما فوق, تكون نسبة كافٌة لتوفر الثبات فً التحلٌل )طعٌمة,  )%80فإذا تجاوزت نسبة الثبات )

 (. وبتطبٌق المعادلة السابقة , تكون نسبة الثبات هً : 1987

       

           
 

         

%(, وهً نسبة مرتفعة جداً  (98.33ٌتضح من خالل تطبٌق معادلة )هولستً( أن نسٌة الثبات بلؽت

 ٌمكن اعتمادها.

  إجزاءاد انذراصخ 9.3

 تمت إجراءات الدراسة على النحو اآلتً:

ئٌسٌة للذكاءات المتعددة, وقد قسمتها الباحثة قامت الباحثة بإعداد قائمة اشتملت على المجاالت الر -1

إلى ثماِن مجاالت وهم : ) الذكاء اللؽوي اللفظً, الذكاء المنطقً الرٌاضً, الذكاء المكانً البصري, 

شخصً(, ً, الذكاء اإلجتماعً, الذكاء الالذكاء الجسمً الحركً, الذكاء الموسٌقً, الذكاء الطبٌع

على خمسة مإشرات تعرٌفٌة لكل نوع من أنواع الذكاءات  ٌحتوي كل مجال من هذه المجاالت

 المتعددة.

, وذلك إلستخراج وتفرٌػ الذكاءات الواردة فً )قامت الباحثة بإعداد )بطاقة تحلٌل محتوى -2

 محتوى ُكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن.

مع إجراءات عرضه التً وردت فً دلٌل  كوحدة تحلٌل Activityاعتمدت الباحثة )النشاط(  -3

المعلم, وتم عّد األنشطة مع التفصٌل فً فقراته,حٌث أن النشاط الواحد تناول عدة أنواع من الذكاءات. 

كما استخدمت الباحثة أنواع الذكاءات الثمانٌة فئات لتحلٌل محتوى ُكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة 

كم على درجة تضمٌن االنشطة المتعلقة بالذكاءات المتعددة فً األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن. وتم الح
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األنشطة الموضحة بالجدول  ُكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا, وفق النسب المئوٌة لتوافر

 األتً :

 عن طرٌق النسب المئوٌة توافر األنشطة المتعلقة بالذكاءات المتعددة(:  درجة 1.3الجدول رقم )

 (2017ورد فً دراسة )المزٌنً, حسب ما 

 

 م

  النسب المئوٌة

 إلى نم درجة توافر األنشطة

متوفر بدرجة منخفضة  20% 0% 1

 جداً 

 متوفر بدرجة منخفضة %40 %20أكثر من  2

 متوفر بدرجة متوسطة %60 %40أكثر من  3

 متوفر بدرجة كبٌرة %80 %60أكثر من  4

بٌرة ة كمتوفر بدرج %100 %80أكثر من  5

 جداً 

وللحصول على النسب المئوٌة أثناء تحلٌل المحتوى لمقارتنها بمدى النسب الموضح بالجدول السابق 

من أجل تحدٌد درجة التوافر)درجة تضمٌن أنشطة الذكاءات المتعددة(,تم قسمة عدد األنشطة الخاصة 

بكل ذكاء متعدد بجمٌع دروس الكتاب على العدد الكلً لألنشطة التً ٌتضمنها الكتاب ثم تحوٌل 

 النتائج إلى نسبة مئوٌة.

 )دراسة الخطوط العرٌضة للمنهاج الفلسطٌنً )منهاج اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا -4

 للنظر فً ماهٌة األهداؾ المتوقع تحقٌقها.

بقراءة محتوى المنهج قراءة معمقة ومركزة لكل درس وما ٌتضمنه من أنشطة   قامت الباحثة -5

 وإجراءات عرض, من أجل استنباط المإشر المناسب له من الذكاء.

صنفت الباحثة الذكاءات التً تم استخراجها )التعرؾ إلٌها( وفقاً لقائمة تحلٌل المحتوى التً  -6

تٌة: )الذكاء اللؽوي, والذكاء المكانً, والذكاء المنطقً, أعدتها الباحثة , حٌث تضمنت المجاالت اآل

 والذكاء الشخصً, والذكاء اإلجتماعً, والذكاء الجسمً, والذكاء الطبٌعً, والذكاء الموسٌقً(.
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قامت الباحثة برصد الذكاءات, وذلك بإعطاء تكرار واحد لكل ذكاء فً محتوى كتب اللؽة  -7

 ٌا فً فلسطٌن.اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدن

تفرٌػ نتائج التحلٌل فً جداول تكرارٌة, وإٌجاد التكرار والنسبة المئوٌة ودرجة التوافر  لكل  -8

   :ذكاء, وذلك من خالل استخدام المعادلة اآلتٌة

      
  مجموع  تكرارات الذكاءات الفرعٌة

  مجموع تكرارات   المجال  الذي  ٌنتمً الٌه ا لذكاء 
 

 التكرار والنسب المئوٌة للمجال باستخدام المعادلة اآلتٌة: وكذلك إٌجاد

     
  مجموع  تكرارات المجال 

  المجموع  الكلً   لتكرارات المجال
 

 المعالجات اإلحصائٌة :  10.3

قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوٌة ودرجة التوافر للذكاءات التً تم استخرجها 

 والتعرؾ إلٌها.
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 انفصم انزاثغ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َتبئج انذراصخ 

 يمذيخ: 

ؾ إلى الذكاءات ٌتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التً توصلت إلٌها الدراسة, التً هدفت إلى التعر

المتضمنة فً ُكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً ضوء استراتٌجٌة الذكاءات المتعددة, 

وتفسٌرها فً ضوء معطٌات الدراسة وأبعادها بؤسلوب كمً, واستخالص الذكاءات المتضمنة 

 ً على النحو األتً:وتصنٌفها فً جداول حسب كل ذكاء, وخلصت الباحثة إلى عدد من النتائج, وه

ما ٌأتً: ما مدى تضمٌن الذكاءات  بالسؤال الرئٌس: والذي ٌنص علىالنتائج المتعلقة  1.4

 المتعددة فً كتب اللغة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

 جابة عن هذا السإال قامت الباحثة باستخراج الذكاءات التً تضمنتها كتب اللؽة االنجلٌزٌةولإل

مجاالت,  ثانً ,وعددها,وتصنٌفها إلى ثمانِ للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن بجزأٌه األول وال

 (.(4.1كما هو موضح فً الجدول رقم ,واستخراج التكرارات والنسب المئوٌة والرتب لكل مجال
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ن مجاالت لكل مجال م (:  الذكاءات وعددها والنسب المئوٌة ودرجة التوافر1.4الجدول رقم )

 الذكاءات الثمانٌة.

 

 انذكبء

 

 كتبة انصف انزاثغ كتبة انصف انثبنث انجزأ انثبًَ كتبة انصف انثبنث انجزأ األول

 انجزأ األول

 كتبة انصف انزاثغ انجزأ انثبًَ

 ػذد

 األَشطخ

انُضجخ 

 انًئىٌخ

درجخ 

 انتىافز

ػذد 

 األَشطخ

انُضجخ 

 انًئىٌخ

درجخ 

 انتىفز

ػذد 

 االَشطخ

انُضجخ 

 نًئىٌخا

درجخ 

 انتىافز

ػذد 

 األَشطخ

انُضجخ 

 انًئىٌخ

درجخ 

 انتىافز

الذكاء 

 اللغوي

متوفز  95.1% 156

بدرجت 

كبيزة 

 جدا  

متوفز  96.8% 146

بدرجت 

كبيزة 

 جدا  

متوفز  92.9% 146

بدرجت 

كبيزة 

 جدا  

متوفز  97.4% 150

بدرجت 

كبيزة 

 جدا  

الذكاء 

 المنطقي

متوفز  65.2% 107

بدرجت 

 كبيزة

متوفز  72.2% 107

بدرجت 

 كبيزة

متوفز  84.0% 132

بدرجت 

كبيزة 

 جدا  

متوفز  92.2% 142

بدرجت 

 كبيزة

الذكاء 

 البصزي

متوفز  62.8% 103

بدرجت 

 كبيزة

متوفز  69.5% 103

بدرجت 

 كبيزة

متوفز  81.5% 128

بدرجت 

 جدا  

متوفز  67.5% 104

بدرجت 

 كبيزة

الذكاء 

 الحزكي

متوفز  26.2% 43

بدرجت 

 منخفضت

متوفز  23.6% 35

بدرجت 

 منخفضت

متوفز  21.0% 33

بدرجت 

 منخفضت

متوفز  25.9% 40

بدرجت 

 منخفضت

الذكاء 

 الموسيقي

متوفز  5.4% 9

بدرجت 

منخفضت 

 جدا  

متوفز  4.7% 7

بدرجت 

منخفضت 

 جدا  

متوفز  5.0% 8

بدرجت 

منخفضت 

 جدا  

متوفز  7.7% 12

بدرجت 

منخفضت 

 جدا  

 

الذكاء 

 االجتماعي

 

123 

 

75% 

 

فز متو

بدرجت 

 كبيزة

متوفز  67.5% 98

بدرجت 

 كبيزة

متوفز  58.5% 92

بدرجت 

 متوسطت

متوفز  51.9% 80

بدرجت 

 متوسطت
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الذكاء 

 الشخصي

78 

 

 

 

متوفز  47.5%

بدرجت 

 متوسطت

متوفز  48.6% 72

بدرجت 

 متوسطت

متوفز  68.1% 107

بدرجت 

 كبيزة

متوفز  75.9% 117

بدرجت 

 كبيزة

 

ن المجال ) الذكاء اللؽوي( جاء فً الترتٌب األول, وحصل على أعلى ( أ4.1ٌتضح من الجدول رقم )

أما  وبدرجة توافر كبٌرة جداً,  )%95.9( مرة, وبنسبة مئوٌة بلؽت )598تكرار, حٌث بلػ تكراره )

( مرة, وبنسبة 488المجال ) الذكاء المنطقً( فقد جاء فً الترتٌب الثانً, وحصل على تكرار بلػ )

نما نجد أن المجال )الذكاء المكانً( احتل الترتٌب ة, بٌوبدرجة توافر كبٌر%(78.3مئوٌة بلؽت )

, أما كبٌرة وبدرجة توافر %(70.3(, وبنسبة مئوٌة بلؽت )438الثالث, وحصل على تكرار بلػ )

(مرة , وبنسبة مئوٌة 393المجال ) الذكاء اإلجتماعً( فقد حصل على الترتٌب الرابع, وبتكرار بلػ )

( عى الترتٌب الخامس, وبدرجة توافر كبٌرة. وحصل المجال )الذكاء الشخصً%(63.0بلؽت )

.وجاء فً الترتٌب السادس وبدرجة توافر كبٌرة %(60(مرة, وبنسبة مئوٌة بلؽت )374وبتكرار بلػ )

وبدرجة توافر  %(24.2)ة مئوٌة بلؽت( مرة, وبنسب151المجال ) الذكاء الحركً(, حٌث تكرر )

( مرة, 116جال ) الذكاء الطبٌعً( فقد جاء فً الترتٌب السابع, وبتكرار بلػ ). أما الممنخفضة

, بٌنما حصل المجال ) الذكاء الموسٌقً( وبدرجة توافر منخفضة جداً  %(18.6وبنسبة مئوٌة بلؽت )

وبدرجة توافر  %((5.7( مرة, وبنسبة مئوٌة بلؽت 36على الترتٌب الثامن واألخٌر, وبتكرار بلػ )

 .داً منخفضة ج

 

 : ُتبئج انًتؼمهخ ثبنضؤال  األولان 1.1.4

 ما مدى تضمٌن الذكاء اللؽوي فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟ 

لإلجابة عن هذا السإال, قامت الباحثة باستخدام بطاقة تحلٌل محتوى لتحلٌل عٌنة الدراسة وهم )كتب 

بجزأٌه األول والثانً(, وتم حساب التكرارات -لرابع األساسٌٌناللؽة االنجلٌزٌة للصؾ الثالث وا

 (.2.4)الجدول رقم  لتوافر أنشطة الذكاء اللؽوي كما تبٌن فً  والنسب المئوٌة
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( التكرارات والنسب المئوٌة لتوافر أنشطة الذكاء اللغوي فً كتب اللغة اإلنجلٌزٌة 2.4الجدول رقم )

 للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن

  

 انالبٌ

 

 

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة 

 الصف الثالث

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة

 الصف الرابع

 

 

 المجموع

ء الجز

 ولاأل

 الجزء

 الثانً

 الجزء

 األول

 الجزء

 الثانً

إجمالً    عدد 

األنشطة 

 بالكتاب

164 148 157 154 623 

عدد أنشطة 

 الذكاء اللغوي

156 146 146 150 598 

 النسبة المئوٌة

لتوافر أنشطة 

 الذكاء اللغوي

95.1% 98.6% %92.9 %97.4 %95.9 

متوفر  درجة التوافر

بدرجة 

 كبٌرة جداً 

متوفر 

بدرجة 

 كبٌرة جداً 

متوفر 

بدرجة 

 كبٌرة جداً 

متوفر 

بدرجة 

 كبٌرة جداً 

متوفر بدرجة كبٌرة 

 جداً 

 ( ما ٌلً:2.4ٌتضح من الجدول رقم )

 كبٌرة جداً فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن  أن أنشطة الذكاء اللؽوي متوفرة بدرجة

% من إجمالً عدد األنشطة بوجه 95.9الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلؽت نسبة توافرها 

 عام الموجودة فً الكتابٌن.

  أن انشطة الذكاء اللؽوي قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع

فاوتة, حٌث احتلت المرتبة االولى أنشطة ) كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ األساسٌٌن بنسب مت

% وبدرجة توافر كبٌرة جداً, وقد جاءت 98.6الفصل الثانً( بنسبة بلؽت  -الثالث األساسً
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% 97.4الفصل الثانً( بنسبة بلؽت  -فً المرتبة الثانٌة أنشطة ) كتاب كتاب الصؾ الرابع

 حتلت المرتبة الثالثة أنشطة وبدرجة توافر كبٌرة جداً, وا

 وبدرجة توافر كبٌرة جداً, وجاء 95.1القصل األول( بنسبة بلؽت  -)كتاب الصؾ الثالث %

الفصل األول( بنسبة  -فً المرتبة األخٌرة أنشطة الذكاء اللؽوي بـ ) الصؾ الرابع

 % وبدرجة توافر كبٌرة جداً.92.9بلؽت

 انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انثبًَ: 2.1.4

ما مدى تضمٌن الذكاء المنطقً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة ٌنص السإال الثانً على: 

 الدنٌا فً فلسطٌن؟

قامت باستخدام بطاقة تحلٌل محتوى لعٌنة الدراسة وهم )كتب اللؽة  لإلجابة عن هذا السإال,   

رارات والنسب المئوٌة لتوافر أنشطة األنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن(, وتم حساب التك

 (, ٌوضح ذلك:3.4الذكاء المنطقً)الجدول رقم 

( التكرارات والنسب المئوٌة لتوافر أنشطة الذكاء المنطقً فً كتب اللغة 3.4الجدول رقم )

 اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن

 

 البٌان

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة 

 الصف الثالث

الصف  -اإلنجلٌزٌة كتاب اللغة

 الرابع

 

 

 المجموع

الجزء 

 األول

 الجزء

 لثانًا

األول الجزء الثانًالجزء     

إجمالً    عدد األنشطة 

 بالكتاب

164 148 157 154 623 

 488 142 132 107 107 عدد أنشطة الذكاء اللغوي

النسبة المئوٌة لتوافر 

 أنشطة الذكاء اللغوي

65.2% 72.2% %84.0 %92.2 %78.3 

متوفر  درجة التوافر

بدرجة 

 كبٌرة

متوفر 

بدرجة 

 كبٌرة

متوفر 

بدرجة 

 كبٌرة جداً 

متوفر بدرجة 

 كبٌرة جداً 

متوفر بدرجة 

 كبٌرة
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 ( ما ٌلً:3.4ٌتضح من الجدول رقم )

  أن أنشطة الذكاء المنطقً متوفرة بدرجة كبٌرة فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث

% من إجمالً عدد األنشطة بوجه عام 78.3ٌث بلؽت نسبة توافرها والرابع األساسٌٌن ح

 الموجودة فً الكتابٌٌن بجزأٌه األول والثانً.

  أن أنشطة الذكاء المنطقً فد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع

الفصل  –سً بنسب متفاوتة, حٌث احتلت المرتبة األولى أنشطة )كتاب الصؾ الرابع األسا

% وبدرجة توافر كبٌرة جداً, وقد جاء فً المرتبة الثانٌة انشطة ) 92.2الثانً( بنسبة بلفت 

% وبدرجة توافر كبٌرة 84.0الفصل األول( وبنسبة بلؽت  –كتاب الصؾ الرابع األساسً 

بة الفصل الثانً( وبنس –جداً, وجاء فً المرتبة الثالثة أنشطة ) كتاب الصؾ الثالث األساسً 

لمرتبة األخٌرة فقد احتلتها انشطة الذكاء المنطقً ا% وبدرجة توافر كبٌرة, أما 72.2بلؽت 

% وبدرجة توافر 65.2الفصل األول( بنسبة بلؽت  –بـ ) كتاب الصؾ الثالث األساسً 

 كبٌرة.

 :ُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انثبنثان 3.1.4

ي فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة ٌنص السإال الثالث على: ما مدى تضمٌن الذكاء البصر

 األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

بطاقة تحلٌل محتوى لعٌنة الدراسة وهم )كتب اللؽة باستخدام  لإلجابة عن هذا السإال قامت الباحثة

لتوافر أنشطة  األنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن(, وتم حساب التكرارات والنسب المئوٌة

 :( ٌوضح ذلك4.4نً , والجدول رقم )الذكاء المكا

 

 

 

 

 

 



50 
 

( التكرارات والنسب المئوٌة لتوافر أنشطة الذكاء البصري فً كتب اللغة 4.4الجدول رقم )

 اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن

 

 البٌان

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة 

 الصف الثالث

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة

 الصف الرابع

 

 

 المجموع

 لجزءا

 األول

 الجزء األول الجزء الثانًالجزء

 الثانً

إجمالً    عدد 

 األنشطة بالكتاب

164 148 157 154 623 

عدد أنشطة 

 الذكاء البصري

103 103 128 104 438 

النسبة المئوٌة 

لتوافر أنشطة 

 الذكاء البصري

62.8% 69.5% 81.5% 67.5% 70.3% 

متوفر  درجة التوافر

بدرجة 

 كبٌرة

متوفر 

بدرجة 

 كبٌرة

متوفر 

بدرجة كبٌرة 

 جداً 

متوفر 

بدرجة 

 كبٌرة

 متوفر بدرجة كبٌرة

 ( ما ٌلً:4.4ٌتضح من الجدول رقم )

  أن أنشطة الذكاء البصري متوفرة بدرجة كبٌرة فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن

ة بوجه % من إجمالً ععد األنشط70.3الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلؽت نسبة توافرها 

 عام الموجودة بالكتابٌن بجزأٌه األول والثانً.

  أن أنشطة الذكاء البصري قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع

 -األساسٌٌن بنسب متفاوتة, حٌث احتلت المرتبة األولى أنشطة ) كتاب الصؾ الرابع األساسً

توافر كبٌرة جداً. واحتلت المرتبة الثانٌة أنشطة  % وبدرجة81.5الفصل األول( بنسٌة بلؽت 

% وبدرجة توافر كبٌرة. 69.5الفصل الثانً( وبنسبة بلؽت  -)كتاب الصؾ الثالث األساسً

الفصل الثانً(  -أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها انشطة ) كتاب الصؾ الصؾ الرابع األساسً

فً المرتبة األخٌرة انشطة الذكاء % وبدرجة توافر كبٌرة. وجاءت 67.5وبنسبة بلؽت 
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% وبدرجة 62.8الفصل األول( بنسبة بلؽت  -البصري بـ ) كتاب الصؾ الثالث األساسً

 توافر كبٌرة أٌضاً.

 انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انزاثغ :   4.1.4

ٌة ما مدى تضمٌن الذكاء الحركً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌنص السإال الرابع على: 

 الدنٌا فً فلسطٌن؟

بطاقة تحلٌل محتوى لعٌنة الدراسة وهم )كتب اللؽة  لإلجابة عن هذا السإال,قامت الباحثة باستخدام

لتوافر أنشطة  األنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن(, وتم حساب التكرارات والنسب المئوٌة

 (.5.4الذكاء الحركً ,كما ما هو موضح فً )الجدول رقم

( التكرارات والنسب المئوٌة لتوافر أنشطة الذكاء الحركً فً كتب اللغة 5.4جدول رقم )ال

 اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن

 

 البٌان

كتاب اللغة 

الصف  -اإلنجلٌزٌة 

 الثالث

كتاب اللغة 

الصف  -اإلنجلٌزٌة

 الرابع

 

 

 المجموع

الجزء 

 األول

 الجزء

 الثانً

الجزء 

 االول

 الجزء

 الثانً

 

إجمالً عدد األنشطة 

 بالكتاب

164 148 157 154 623 

عدد أنشطة الذكاء 

 الحركً

43 35 33 40 151 

النسبة المئوٌة لتوافر 

 أنشطة الذكاء الحركً

26.2% 23.6% 21.0% 25.9% 24.2% 

متوفر  درجة التوافر

بدرجة 

 منخفضة

متوفر 

بدرجة 

 منخفضة

متوفر 

بدرجة 

 منخفضة

متوفر 

بدرجة 

 خفضةمن

 متوفر بدرجة منخفضة
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 ( ما ٌلً:5.4ٌتضح من الجدول رقم )

  أن أنشطة الذكاء الحركً متوفرة بدرجة منخفضة فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن

% من إجمالً عدد األنشطة بوجه 24.2الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلؽت نسبة توافرها 

 لثانً.عام الموجودة بالكتابٌن بجزأٌه األول وا

  أن أنشطة الذكاء الحركً قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع

 -األساسٌٌن بنسب متفاوتة, حٌث احتلت المرتبة األولى أنشطة ) كتاب الصؾ الرابع األساسً

% وبدرجة توافر منخفضة. واحتلت المرتبة الثانٌة أنشطة 25.9الفصل الثانً( بنسٌة بلؽت 

% وبدرجة توافر 26.2الفصل األول( وبنسبة بلؽت  -)كتاب الصؾ الثالث األساسً

 -منخفضة. أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها انشطة ) كتاب الصؾ الصؾ الثالث األساسً

% وبدرجة منخفضة. وجاءت فً المرتبة األخٌرة انشطة 23.6الفصل الثانً( وبنسبة بلؽت 

% 21.0الفصل األول( بنسبة بلؽت  -الرابع األساسً الذكاء الحركً بـ ) كتاب الصؾ

 وبدرجة توافر منخفضة أٌضاً.

 :  ُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انخبيشان 5.1.4

ٌنص السإال الخامس على: ما مدى تضمٌن الذكاء الموسٌقً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة 

 األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

بطاقة تحلٌل محتوى لعٌنة الدراسة وهم )كتب اللؽة باحثة باستخدام لإلجابة عن هذا السإال, قامت ال

لتوافر أنشطة  األنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن(, وتم حساب التكرارات والنسب المئوٌة

 (.6.4الذكاء الموسٌقً .كما هو موضح فً )الجدول رقم
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ر أنشطة الذكاء الموسٌقً فً كتب اللغة ( التكرارات والنسب المئوٌة لتواف6.4الجدول رقم )

 اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن

 

 البٌان

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة 

 الصف الثالث

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة

 الصف الرابع

 

 

 المجموع

حزء لا

 األول

جزء ال

 الثانً

جزء ال األولجزء ال

 الثانً

إجمالً عدد 

 األنشطة بالكتاب

164 148 157 154 623 

عدد أنشطة 

 موسٌقًالذكاء ال

9 7 8 12 36 

النسبة المئوٌة 

لتوافر أنشطة 

 موسٌقًالذكاء ال

5.4% 4.7% 5,0% 7.7% 5.7% 

متوفر  درجة التوافر

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

متوفر 

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

متوفر 

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

متوفر 

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

متوفر بدرجة 

 منخفضة جداً 

 ( ما ٌلً:6.4ٌتضح من الجدول رقم )

 فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة جداً متوفرة بدرجة منخفضة  الذكاء الموسٌقً أن أنشطة

% من إجمالً عدد األنشطة 5.7للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلؽت نسبة توافرها 

 بوجه عام الموجودة بالكتابٌن بجزأٌه األول والثانً.

 ث كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثال ذكاء الموسٌقً بالرؼم من تضمنها فً طة الأن أنش

, حٌث احتلت المرتبة األولى أنشطة ) والرابع األساسٌٌن إال انها متوفرة بدرجة منخفضة جداً 

 % وبدرجة توافر منخفضة7.7الفصل الثانً( بنسٌة بلؽت  -كتاب الصؾ الرابع األساسً

الفصل األول( وبنسبة  -انٌة أنشطة )كتاب الصؾ الثالث األساسً. واحتلت المرتبة الثجداً 

. أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها انشطة ) كتاب جداً  % وبدرجة توافر منخفضة5.4بلؽت 

. جداً  % وبدرجة منخفضة4.7( وبنسبة بلؽت الفصل األول -الصؾ الرابع األساسًالصؾ 
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 -وسٌقً بـ ) كتاب الصؾ الثالث األساسًذكاء الموجاءت فً المرتبة األخٌرة انشطة ال

 أٌضاً. جداً  % وبدرجة توافر منخفضة4.7الفصل الثانً( بنسبة بلؽت 

 : ُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انضبدسان 6.1.4

ٌنص السإال السادس على: ما مدى تضمٌن الذكاء االجتماعً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة 

 األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

استخدام بطاقة تحلٌل محتوى لعٌنة الدراسة وهم )كتب اللؽة بة عن هذا السإال , قامت الباحثة بلإلجا

لتوافر أنشطة  األنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن(, وتم حساب التكرارات والنسب المئوٌة

 (7.4الذكاء اإلجتماعً, كما هو موضح فً) الجدول رقم 

والنسب المئوٌة لتوافر أنشطة الذكاء اإلجتماعً فً كتب اللغة  ( التكرارات7.4الجدول رقم )

 اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن

 

 البٌان

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة 

 الصف الثالث

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة

 الصف الرابع

 

 

 المجموع

الجزء 

 ألولا

 الجزء

 الثانً

الجزء  األولالجزء 

 الثانً

إجمالً عدد 

 األنشطة بالكتاب

164 148 157 154 623 

عدد أنشطة 

 الذكاء اإلجتماعً

123 98 92 80 393 

النسبة المئوٌة 

لتوافر أنشطة 

 الذكاء اإلجتماعً

75% 67.5% 58.5% 51.9% 63.0% 

متوفر  درجة اإلجتماعً

بدرجة 

 كبٌرة

متوفر 

بدرجة 

 كبٌرة

متوفر 

بدرجة 

 متوسطة

متوفر 

بدرجة 

 متوسطة

 كتوفر بدرجة

 كبٌرة
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 ( ما ٌلً:7.4ٌتضح من الجدول رقم )

 فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن  الذكاء اإلجتماعً متوفرة بدرجة كبٌرة أن أنشطة

% من إجمالً عدد األنشطة بوجه 63.0الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلؽت نسبة توافرها 

 عام الموجودة بالكتابٌن بجزأٌه األول والثانً.

 ة الذكاء االجتماعً قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث أن أنشط

والرابع األساسٌٌن بنسب متفاوتة, حٌث احتلت المرتبة األولى أنشطة ) كتاب الصؾ الثالث 

% وبدرجة توافر كبٌرة. واحتلت المرتبة الثانٌة 75الفصل األول( بنسٌة بلؽت  -األساسً

% وبدرجة توافر 67.5الفصل الثانً( وبنسبة بلؽت  -لث األساسًأنشطة )كتاب الصؾ الثا

الفصل  -الصؾ الرابع األساسً كبٌرة. أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها انشطة ) كتاب الصؾ 

% وبدرجة توافر منخفضة. وجاءت فً المرتبة األخٌرة انشطة 58.5األول( وبنسبة بلؽت 

% 51.9الفصل الثانً( بنسبة بلؽت  -ع األساسًالذكاء االجتماعً بـ ) كتاب الصؾ الراب

 وبدرجة توافر متوسطة أٌضاً.

 انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انضبثغ 7.1.4

ٌنص السإال السابع على ما ٌؤتً: ما مدى تضمٌن الذكاء الشخصً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة 

 للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

استخدام بطاقة تحلٌل محتوى لعٌنة الدراسة وهم )كتب ثة بلإلجابة عن هذا السإال قامت الباح

لتوافر  اللؽة األنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن(, وتم حساب التكرارات والنسب المئوٌة

  (.8.4أنشطة الذكاء البٌنشخصً, كما هو موضح فً ) الجدول رقم 
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فر أنشطة الذكاء البٌنشخصً فً كتب اللغة ( التكرارات والنسب المئوٌة لتوا8.4الجدول رقم )

 اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسً

 

 البٌان

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة 

 الصف الثالث

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة

 الصف الرابع

 

 

 المجموع

 الجزء

 األول

 الجزء

 الثانً

 الجزء

 األول

 الثانً الجزء

إجمالً عدد 

 األنشطة بالكتاب

164 148 157 154 623 

عدد أنشطة 

الذكاء 

 البٌنشخصً

78 72 107 117 374 

النسبة المئوٌة 

لتوافر أنشطة 

الذكاء 

 البٌنشخصً

47.5% 48.6% 68.1% 75.9% 60.0% 

متوفر  درجة التوافر

بدرجة 

 متوسطة

متوفر 

بدرجة 

 متوسطة

متوفر 

بدرجة 

 كبٌرة

متوفر بدرجة 

 كبٌرة

 متوفر بدرجة كبٌرة

 ( ما ٌلً:8.4ل رقم )ٌتضح من الجدو

 فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن  شخصً متوفرة بدرجة كبٌرةالذكاء ال أن أنشطة

% من إجمالً عدد األنشطة بوجه 60.0الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلؽت نسبة توافرها 

 عام الموجودة بالكتابٌن بجزأٌه األول والثانً.

 محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث  قد تضمنتها شخصًأن أنشطة الذكاء ال

والرابع األساسٌٌن بنسب متفاوتة, حٌث احتلت المرتبة األولى أنشطة ) كتاب الصؾ الرابع 

. واحتلت المرتبة الثانٌة % وبدرجة توافر كبٌرة75.9الفصل الثانً( بنسٌة بلؽت  -األساسً

% وبدرجة توافر 68.1بنسبة بلؽت الفصل األول( و -األساسً لصؾ الرابعأنشطة )كتاب ا

الفصل  -ساسً. أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها انشطة ) كتاب الصؾ الصؾ الثالث األكبٌرة
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رتبة األخٌرة انشطة الذكاء . وجاءت فً الم% وبدرجة متوسطة48.6الثانً( وبنسبة بلؽت 

بدرجة % و47.5الفصل األول( بنسبة بلؽت  -األساسً صؾ الثالثبـ ) كتاب ال شخصًال

 أٌضاً.توافر متوسطة 

 انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انثبيٍ :  8.1.4

حٌث نص السإال على ما ٌؤتً: ما مدى تضمٌن الذكاء الطبٌعً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة 

 للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

لدراسة وهم )كتب استخدام بطاقة تحلٌل محتوى لعٌنة اب إلجابة عن هذا السإال قامت الباحثةل

لتوافر  اللؽة األنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن(, وتم حساب التكرارات والنسب المئوٌة

 (.9.4أنشطة الذكاء الطبٌعً, كما هو موضح فً )الجدول رقم

( التكرارت والنسب المئوٌة لتوافر أنشطة الذكاء الطبٌعً فً كتب اللغة 9.4الجدول رقم )

 لصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌناإلنجلٌزٌة ل

 

 البٌان

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة 

 الصف الثالث

 -كتاب اللغة اإلنجلٌزٌة

 الصف الرابع

 

 

 المجموع

 الجزء األول الجزء

 الثانً

الجزء 

 األول

 الثانً الجزء

إجمالً عدد 

األنشطة 

 بالكتاب

164 148 157 154 623 

عدد أنشطة 

 الذكاء الطبٌعً

37 10 27 42 116 

النسبة المئوٌة 

لتوافر أنشطة 

 الذكاء الطبٌعً

22.5% 6.7% 17.1% 27.2% 18.6% 

متوفر  درجة التوافر

بدرجة 

 منخفضة

متوفر 

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

متوفر 

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

متوفر بدرجة 

 منخفضة

متوفر بدرجة 

 منخفضة جداً 
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 ( ما ٌلً:9.4ٌتضح من الجدول رقم )

 متوفرة بدرجة منخفضة جداً فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة  طبٌعًالذكاء ال أن أنشطة

% من إجمالً عدد 18.6للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلؽت نسبة توافرها 

 األنشطة بوجه عام الموجودة بالكتابٌن بجزأٌه األول والثانً.

 ة للصفٌن الثالث بالرؼم من تضمنها فً  كتب اللؽة اإلنجلٌزٌ طة الذكاء الطبٌعًأن أنش

والرابع األساسٌٌن إال انها متوفرة بدرجة منخفضة جداً, حٌث احتلت المرتبة األولى أنشطة ) 

.  % وبدرجة توافر منخفضة27.2الفصل الثانً( بنسٌة بلؽت -ساسًكتاب الصؾ الرابع األ

بلؽت الفصل األول( وبنسبة  -األساسً الثانٌة أنشطة )كتاب الصؾ الرابع واحتلت المرتبة

% وبدرجة توافر منخفضة جداً. أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها انشطة ) كتاب الصؾ 17.1

% وبدرجة منخفضة. وجاءت 22.5الفصل األول( وبنسبة بلؽت  -األساسً الصؾ الثالث

الفصل الثانً(  -بـ ) كتاب الصؾ الثالث األساسً ذكاء الطبٌعًفً المرتبة األخٌرة انشطة ال

 .جداً  % وبدرجة توافر منخفضة6.7بنسبة بلؽت 

 انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انزئٍش انثبًَ: 2.4

درجة تضمٌن مإشرات الذكاءات المتعددة فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا ما 

 فً فلسطٌن؟

لعٌنة  إال, قامت الباحثة بإجراء تحلٌل محتوى ألنشطة كتب اللؽة اإلنجلٌزٌةلإلجابة عن هذا الس

ورصد التكرارات لكل مإشر من مإشرات ,ٌن(الدراسة ) للصفٌن الثالث والرابع األساسٌ

 .الذكاءات الثمانٌة
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 ي:درجخ تضًٍٍ يؤشزاد انذكبء انهغى 1.2.4

 درجة تضمٌن مؤشرات الذكاء اللغوي بمحتوى كتب اللغة اإلنجلٌزٌة (10.4الجدول رقم )

 نللصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌ

  أن مإشرات الذكاء اللؽوي متوفرة بدرجة كبٌرة فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن

مإشر من 1650الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلػ المجموع  الكلً للمإشرات الخمسة 

اللؽة االنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع إجمالً المإشرات التً وردت فً أنشطة كثب 

 بجزأٌه األول والثانً.

 قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث  اللؽوي أن مإشرات الذكاء

تحفٌز  الذكاء اللؽوي فً مإشر, حٌث بلػ تكرار والرابع األساسٌٌن بنسب متفاوتة

اللؽة  فً ُكتب تكراراً  506 معلوماتالتالمٌذ على المناقشة والحوار للتوصل إلى ال

تكرارات  19, وبلػ تكرار المإشر الثانً نجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌناال

 ع رابتكراراً, وبلػ تكرار المإشر ال 589 لث, فً حٌبن بلػ تكرار المإشر الثافقط

 تكراراً. 209كراراً, والمإشر األخٌر بلػ ت327

 المإشرات

 
 
 

كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة 

 للصؾ الثالث 

 المجموع كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع

الجزء 

 األول

الجزء  الجزء الثانً

 األول

 الجزء الثانً

على المناقشة والحوار  تحفٌز الطلبة

 للتوصل إلى المعلومات

120 113 133 140 506 

ٌة بالرجوع إلى مصادر اضاف الطلبةتكلٌؾ 

)كتب أو مواقع الكترونٌة( ذات عالقة 

 ببموضوع الدرس

3 0 10 6 19 

على القراءة والكتابة ونطق  تحفٌز الطلبة

 المفردات الواردة فً الدروس

160 146 140 143 589 

بتعداد بعض المواضٌع التً  تكلٌؾ الطلبة

 تمت دراستها

75 81 82 89 327 

ل, استخدام فنون اللؽة مثل )القصة, األمثا

 األلؽاز( فً تقدٌم المعلومات

42 50 55 62 209 

 1650 عالمجمو
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 ًُطمًد انذكبء اندرجخ تضًٍٍ يؤشزا 2.2.4

 للصفٌن بمحتوى كتب اللغة منطقًدرجة تضمٌن مؤشرات الذكاء ال (11.4الجدول رقم ) 

  الثالث والرابع األساسٌٌن

 ( ما ٌلً:11.4) تضح من الجدول رقمٌ

 فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن  متوفرة بدرجة كبٌرةً أن مإشرات الذكاء المنطق

مإشر من 951 اسٌٌن حٌث بلػ المجموع  الكلً للمإشرات الخمسةالثالث والرابع األس

المإشرات التً وردت فً أنشطة كثب اللؽة االنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع  إجمالً

المنطقً قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة  أن مإشرات الذكاء بجزأٌه األول والثانً.

حٌث  بلػ ب متفاوتة, اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن بنس

 347(تطوٌر مهارات التفكٌر المنطقً:المقارنة, التصنٌؾ,التمٌٌز,الربطمإشر)تكرار

الرابع بجزأٌه االول والثانً, واحتل الثالث فً كتب اللؽة االنجلٌزٌة للصؾ  تكراراً 

   ( بتكرار بلػإشر)تشجٌع التالمٌذ على التفكٌر الناقد من خالل األنشطةالمرتبة الثانٌة م

 

 
 

 الرقم

 المإشرات

 
 

 

كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ 

 الثالث 

 المجموع كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع

الجزء  الجزء الثانً الجزء األول

 األول

 الجزء الثانً

تطوٌر مهارات التفكٌر  1

المنطقً:المقارنة, 

 التصنٌؾ,التمٌٌز,الربط

80 83 95 89 347 

 141 38 41 28 34 على حل المشكلالت ن الطلبةتمرٌ 2

على التفكٌر الناقد  تشجٌع الطلبة 3

 من خالل األنشطة

63 56 70 78 267 

إشمال وتضمٌن األلعاب واأللؽاز  4

التً تحتاج الى تفكٌر منطقً 

 لحلها

 

20 13 25 18 

 

76 

على التنبإ بما  تشجٌع الطلبة 5

سٌحث من أحداث الحقة تتعلق 

 الدرسبموضوع 

12 8 18 22 60 
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تكراراً, واحتل المرتبة الثالثة مإشر)تمرٌن التالمٌذ على حل المشكلالت( بتكرار 267

إشمال وتضمٌن األلعاب واأللؽاز اراً,أما المرتبة الرابع فقد احتلها مإشر )تكر141بلػ

األخٌرة  تكراراً, وجاء فً المرتبة76( بتكرار بلػ التً تحتاج الى تفكٌر منطقً لحلها

المٌذ على التنبإ بما سٌحث من أحداث الحقة تتعلق بموضوع الدرس( مإشر)تشجٌع الت

 تكراراً. 60بتكرار بلػ

 يؤشزاد انذكبء انجصزي: درجخ تضًٍٍ 3.2.4

للصفٌن  درجة تضمٌن مؤشرات الذكاء البصري فً كتب اللغة اإلنجلٌزٌة (12.4الجدول رقم )

 الثالث والرابع األساسٌٌن

 ( ما ٌلً:12.4ٌتضح من الجدول رقم )

 بدرجة كبٌرة فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة  متوفرة أن مإشرات الذكاء البصري

للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلػ المجموع  الكلً للمإشرات الخمسة 

 المإشرات

 
 
 

لٌزٌة للصؾ كتاب اللؽة اإلنج

 الثالث 

 المجموع كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع

الجزء 

 األول

الجزء  الجزء الثانً

 األول

 الجزء الثانً

نحو جمع صور تتعلق  إرشاد الطلبة

 بموضوع الدرس

5 3 4 7 19 

 94 23 30 18 23 على التخٌالت الذهنٌة تحفٌز الطلبة

توظٌؾ التكنولوجٌا البصرٌة فً تقدٌم 

 المعلومات

0 0 0 0 0 

ضم انشطة بصرٌة من صور أو رسوم 

وخرائط وجداول تجذب الطالب 

 لموضوع الدرس

130 124 138 133 525 

تضمٌن سلسلة من األلعاب المكانٌة 

 تتعلق بموضوع الدرس

48 42 32 41 163 

 801 عالمجمو
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مإشر من إجمالً المإشرات التً وردت فً أنشطة كثب اللؽة االنجلٌزٌة للصفٌن 801

 الثالث والرابع بجزأٌه األول والثانً.

  ها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث قد تضمنتأن مإشرات الذكاء البصري

ضم انشطة بصرٌة من صور والرابع األساسٌٌن بنسب متفاوتة, حٌث  بلػ تكرارمإشر)

كتب اللؽة تكراراً فً  525(أو رسوم وخرائط وجداول تجذب الطالب لموضوع الدرس

ة الثانٌة بجزأٌه االول والثانً, واحتل المرتب االنجلٌزٌة للصؾ الثالث والرابع

 163 ( بتكرار بلػتضمٌن سلسلة من األلعاب المكانٌة تتعلق بموضوع الدرسمإشر)

 ( بتكرار بلػتحفٌز التالمٌذ على التخٌالت الذهنٌةتكراراً, واحتل المرتبة الثالثة مإشر)

إرشاد التالمٌذ نحو جمع صور تتعلق تكراراً,أما المرتبة الرابع فقد احتلها مإشر )94

توظٌؾ تكراراً, وجاء فً المرتبة األخٌرة مإشر)19( بتكرار بلػ سبموضوع الدر

ي تكرار فً محتوى ( الذي لم ٌحصل على أالتكنولوجٌا البصرٌة فً تقدٌم المعلومات

 كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن.
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 درجخ تضًٍٍ يؤشزاد انذكبء انحزكً: 4.2.4

درجة تضمٌن مؤشرات الذكاء الحركً فً كتب اللغة اإلنجلٌزٌة للصفٌن  (13.4الجدول رقم )

 الثالث والرابع األساسٌٌن

 ( ما ٌلً:13.4ٌتضح من الجدول رقم )

 ًفً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة  متوفرة بدرجة منخفضة أن مإشرات الذكاء الحرك

ث بلػ المجموع  الكلً للمإشرات الخمسة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن حٌ

من إجمالً المإشرات التً وردت فً أنشطة كثب اللؽة االنجلٌزٌة للصفٌن  اً مإشر188

 الثالث والرابع بجزأٌه األول والثانً.

 قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث  الحركً أن مإشرات الذكاء

تحفٌز الطلبة على التعبٌر عن تة, حٌث  بلػ تكرارمإشر)والرابع األساسٌٌن بنسب متفاو

الثالث  فً كتب اللؽة االنجلٌزٌة للصفٌنتكراراً  97(األفكار بإستخدام الجسد أو األطراؾ

تحفٌز الطلبة على استخدام الرابع بجزأٌه االول والثانً, واحتل المرتبة الثانٌة مإشر)و

 المإشرات

 
 
 

كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ 

 الثالث 

 المجموع كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع

الجزء  الجزء الثانً الجزء األول

 األول

 الجزء الثانً

كات نحو تقلٌد حر طلبةإرشاد ال

أثناء الشرح  حركات المعلم/المعلمة

 فٌما ٌتعلق بالدرس

7 5 5 8 25 

ر تحفٌز الطلبة على التعبٌر عن األفكا

 بإستخدام الجسد أو األطراؾ

22 17 27 31 97 

تحفٌز الطلبة على استخدام الدراما فً 

 التعلم مثل لعب األدوار

5 7 15 23 50 

تحفٌز الطلبة على تعلم الرقصات 

 التً تتعلق بموضوع الدرس الشعبٌة

2 0 2 5 9 

تضمٌن سلسلة من األلعاب الرٌاضٌة 

 التً تتعلق بموضوع الدرس

0 0 3 5 8 

 188 عالمجمو
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تكراراً, واحتل المرتبة الثالثة 50   ر بلػ( بتكراالدراما فً التعلم مثل لعب األدوار

إرشاد الطلبة نحو تقلٌد حركات حركات المعلم/المعلمة أثناء الشرح فٌما ٌتعلق )مإشر

تحفٌز الطلبة على تكراراً,أما المرتبة الرابع فقد احتلها مإشر )25( بتكرار بلػبالدرس

, وجاء فً تكرارات9 ( بتكرار بلػتعلم الرقصات الشعبٌة التً تتعلق بموضوع الدرس

تضمٌن سلسلة من األلعاب الرٌاضٌة التً تتعلق بموضوع المرتبة األخٌرة مإشر)

 .تكرارات 8( بتكرار بلػالدرس

 درجخ تضًٍٍ انذكبء انًىصٍمً 5.2.4

درجة تضمٌن مؤشرات الذكاء الموسٌقً فً ُكتب اللغة اإلنجلٌزٌة للصفٌن (14.4الجدول رقم )

 ٌنالثالث والرابع األساسٌ

 ( ما ٌلً:14.4ٌتضح من الجدول رقم )

 ٌفً جمٌع كتب اللؽة  جداً  متوفرة بدرجة منخفضة قًأن مإشرات الذكاء الموس

اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلػ المجموع  الكلً للمإشرات 

 المإشرات

 
 
 

كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ 

 الثالث 

 المجموع كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع

الجزء  الجزء الثانً الجزء األول

 األول

 الجزء الثانً

وقصائد شعرٌة تعلٌمٌة تضمٌن أؼانً 

 مثٌرة للطالب

4 2 8 3 17 

تحفٌز الطلبة على تقلٌد األصوات 

 واآلالت للحٌوانات

0 0 0 0 0 

 13 3 5 2 3 تحفٌز الطلبة على اإلنشاد واإللقاء

تحفٌز الطلبة على تؤلٌؾ أؼانً تعلٌمٌة 

 قصٌرة من خالل كلمات الدرس

0 0 0 0 0 

موسٌقٌة تعلٌمٌة تتعلق  بلعالتضمٌن ا

 بموضوع الدرس

2 0 3 1 6 

 36 عالمجمو
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مإشراً من إجمالً المإشرات التً وردت فً أنشطة كثب اللؽة االنجلٌزٌة 36 الخمسة

 للصفٌن الثالث والرابع بجزأٌه األول والثانً.

 الحركً قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث  أن مإشرات الذكاء

تضمٌن أؼانً وقصائد شعرٌة والرابع األساسٌٌن بنسب متفاوتة, حٌث  بلػ تكرارمإشر)

تكراراً فً كتب اللؽة االنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع  17(تعلٌمٌة مثٌرة للطالب

( تحفٌز الطلبة على اإلنشاد واإللقاءنٌة مإشر)بجزأٌه االول والثانً, واحتل المرتبة الثا

تضمٌن العالب موسٌقٌة تعلٌمٌة تكراراً, واحتل المرتبة الثالثة مإشر)13  بتكرار بلػ 

تحفٌز تكرارات فً حٌن لم ٌسجل المإشرٌن )6( بتكرار بلػتتعلق بموضوع الدرس

ؤلٌؾ أؼانً تعلٌمٌة تحفٌز الطلبة على ت والطلبة على تقلٌد األصوات للحٌوانات واآلالت

 ( أٌة تكرارات.قصٌرة من خالل كلمات الدرس

 خ تضًٍٍ يؤشزاد انذكبء اإلجتًبػًدرج 6.2.4

درجة تضمٌن مإشرات الذكاء اإلجتماعً فً ُكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة  (15.4الجدول رقم )

 للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن

 المإشرات

 
 
 

كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ 

 الثالث 

 المجموع كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع

الجزء  الجزء الثانً الجزء األول

 األول

 الجزء الثانً

تطوٌر وتنمٌة مهارات التعلم 

 التعاونً بٌن الطلبة

102 93 81 73 349 

 

إرشاد الطلبة نحو اختٌار موضوعات 

 اإلجتماعً ذات صلة بالواقع

17 12 23 18 70 

عمل الجماعً تحفٌز الطلبة على ال

 وتكوٌن مجموعات

120 98 92 80 390 

تشجٌع الطلبة على القٌام بمسإولٌاتهم 

 والمجتمع تجاه البٌئة المدرسٌة

16 11 21 19 67 

تشجٌع الطلبة على االهتمام بمشاعر 

 اآلخرٌن

27 21 37 28 113 

 989 عالمجمو
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 ( ما ٌلً:15.4ٌتضح من الجدول رقم)

 متوفرة بدرجة كبٌرة فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة  ًأن مإشرات الذكاء اإلجتماع

للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلػ المجموع  الكلً للمإشرات الخمسة 

مإشر من إجمالً المإشرات التً وردت فً أنشطة كثب اللؽة االنجلٌزٌة للصفٌن 989

 الثالث والرابع بجزأٌه األول والثانً.

 قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث  عًأن مإشرات الذكاء اإلجتما

تحفٌز الطلبة على العمل والرابع األساسٌٌن بنسب متفاوتة, حٌث  بلػ تكرارمإشر)

كتب اللؽة االنجلٌزٌة للصؾ الثالث تكراراً فً  390(الجماعً وتكوٌن مجموعات

تطوٌر وتنمٌة مهارات التعلم شر)بجزأٌه االول والثانً, واحتل المرتبة الثانٌة مإ والرابع

تشجٌع الطلبة تكراراً, واحتل المرتبة الثالثة مإشر) 349 ( بتكرار بلػالتعاونً بٌن الطلبة

تكراراً,أما المرتبة الرابع فقد احتلها 113 ( بتكرار بلػعلى االهتمام بمشاعر اآلخرٌن

 ( بتكرار بلػ اعًإرشاد الطلبة نحو اختٌار موضوعات ذات صلة بالواقع اإلجتممإشر )

تشجٌع الطلبة على القٌام بمسإولٌاتهم تجاه كراراً, وجاء فً المرتبة األخٌرة مإشر)ت70

 تكراراً. 67( بتكرار بلػالبٌئة المدرسٌة والمجتمع
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 درجخ تضًٍٍ يؤشزاد انذكبء انشخصً: 7.2.4

غة اإلنجلٌزٌة للصفٌن فً ُكتب الل كاء الشخصً( درجة تضمٌن مؤشرات الذ16.4الجدول رقم )

 الثالث والرابع األساسٌٌن

 ما ٌلً: (16.4ٌتضح من الجدول رقم )

  ًمتوفرة بدرجة كبٌرة فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة أن مإشرات الذكاء الشخص

للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلػ المجموع  الكلً للمإشرات الخمسة 

مإشر من إجمالً المإشرات التً وردت فً أنشطة كثب اللؽة االنجلٌزٌة للصفٌن 1370

 الثانً.الثالث والرابع بجزأٌه األول و

 قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث  الشخصً أن مإشرات الذكاء

تشجٌع الطلبة نحو استخدام والرابع األساسٌٌن بنسب متفاوتة, حٌث  بلػ تكرارمإشر)

تكراراً فً كتب اللؽة االنجلٌزٌة للصؾ  الثالثالرابع بجزأٌه  367(مهارات التفكٌر العلٌا

( إتاحة الفرصة للطلبة إلبداء وجهات نظرهمانً, واحتل المرتبة الثانٌة مإشر)االول والث

منح الطلبة فرصة التعبٌر عن تكراراً, واحتل المرتبة الثالثة مإشر) 319 بتكرار بلػ

إرشاد الطلبة فقد احتلها مإشر ) ةتكراراً,أما المرتبة الرابع285 ( بتكرار بلػمشاعرهم

 المإشرات

 
 
 

كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ 

 الثالث 

 المجموع كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع

الجزء  الجزء الثانً الجزء األول

 األول

 الجزء الثانً

 187 61 52 33 41 تشجٌع الطلبة على تقدٌر الذات

 

إلبداء وجهات إتاحة الفرصة للطلبة 

 نظرهم

78 69 83 89 319 

منح الطلبة فرصة التعبٌر عن 

 مشاعرهم

67 58 77 83 285 

إرشاد الطلبة نحو ربط ما ٌتعلمونه 

 بواقع حٌاتهم

47 51 53 61 212 

تشجٌع الطلبة نحو استخدام مهارات 

 التفكٌر العلٌا

78 72 100 117 367 

 1370 عالمجمو
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تكراراً, وجاء فً المرتبة األخٌرة 212( بتكرار بلػ حٌاتهم نحو ربط ما ٌتعلمونه بواقع

 تكراراً. 187( بتكرار بلػتشجٌع الطلبة على تقدٌر الذاتمإشر)

 درجخ تضًٍٍ انذكبء انطجٍؼً: 8.2.4

( درجة تضمٌن الذكاء الطبٌعً فً محتوى كتب اللغة اإلنجلٌزٌة للصفٌن 17.4الجدول رقم )

 الثالث والرابع األساسٌٌن

 ( ما ٌلً:17.4ٌتضح من الجدول رقم )

 ًفً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة  جداً  متوفرة بدرجة منخفضة أن مإشرات الذكاء الطبٌع

الخمسة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلػ المجموع  الكلً للمإشرات 

ؽة االنجلٌزٌة للصفٌن مإشراً من إجمالً المإشرات التً وردت فً أنشطة كثب الل146

 الثالث والرابع بجزأٌه األول والثانً.

قد تضمنتها محتوٌات كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع  أن مإشرات الذكاء الموسٌقً

إرشاد الطلبة إلى استخدام المستهلكات البٌئٌة األساسٌٌن بنسب متفاوتة, حٌث  بلػ تكرارمإشر)

اراً فً كتب اللؽة االنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع بجزأٌه االول تكر  96(واإلستفادة منها

 إشراتالم

 
 
 

كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ 

 الثالث 

 المجموع كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع

الجزء  الجزء الثانً الجزء األول

 األول

 الجزء الثانً

بالبٌئة  إرشاد الطلبة نحو اإلهتمام

 واإلحساس بها

0 0 0 0 0 

 

تحفٌز دافعٌة الطلبة نحو التعلم من 

ء,المتاحؾ, حراالصخالل الطبٌعة مثل:

 الحدائقالبحر,

11 5 13 21 50 

إرشاد الطلبة إلى استخدام المستهلكات 

 منها البٌئٌة واإلستفادة

30 7 22 37 96 

تشجٌع الطلبة إلى تامل الطبٌعة إلدراك 

 القدرة اإللهٌة

0 0 0 0 0 

تحفٌز الطلبة على توقع المشكالت التً 

ستحدث بالبٌئة بسبب ممارسات 

 اإلنسان

0 0 0 0 0 

 146 عالمجمو
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تحفٌز دافعٌة الطلبة نحو التعلم من خالل الطبٌعة والثانً, واحتل المرتبة الثانٌة مإشر)

فً حٌن لم تسجل المإشرات تكراراً, 50 ( بتكرار بلػ مثل:الصحراء,المتاحؾ, البحر,الحدائق

تشجٌع الطلبة  ,إرشاد الطلبة نحو اإلهتمام بالبٌئة واإلحساس بها ) ة( :التالٌة أٌة تكرارات )منعدم

حدث بالبٌئة تحفٌز الطلبة على توقع المشكالت التً ستو ,إلى تامل الطبٌعة إلدراك القدرة اإللهٌة

 ان(.بسبب ممارسات اإلنس
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 انفصم انخبيش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يُبلشخ انُتبئج

 انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انزئٍش:

( أن مكونات الذكاءات 4.1إال وكما هو موضح فً الجدول رقم )أظهرت النتائج المتعلقة بهذا الس

لنظرٌة الذكاءات المتعددة,  Gardnerل بتوازنها فً ضوء تعرٌؾ جاردنرالمتعددة تتوزع بطرٌقة ُتخِ 

مع ان الذكاءات ٌنبؽً أن تتوزع فٌما بٌنها بشكٍل متساٍو, حٌث ظهر الذكاء اللؽوي بدرجة تكرار 

( تكراراً, وبنسبة مئوٌة بلؽت 598مرتفعة وحصل على الترتٌب األول عن بقٌة الذكاءات بفارق)

فً محتوى كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع  افر كبٌرة جداً وبدرجة تو %(95.9)

(, حٌث أظهرت نتائج الدراسة أن الذكاء اللؽوي 2017األساسٌٌن, وهذا ٌتفق وّدراسة )المزٌنً, 

(, حٌث احتل Abu Jado, 2015%(. وّدراسة )72.7متوفر بدرجة كبٌرة وبنسبة مئوٌة بلؽت)

( حصول 1.4%(ً وٌتضح من الجدول رقم )69.7األولى وبنسبة بلؽت )الذكاء اللؽوي  المرتبة 

,  %(78.3)(تكراراً, وبنسبة مئوٌة بلؽت 488الذكاء المنطقً على المرتبة الثانٌة بدرجة تكرار )

%( 72.6(, حٌث بلؽت نسبة الذكاء المنطقً)2017وهذا ٌتفق أٌضاً مع دراسة كالً من )المزٌنً, 

(, حٌث احتل الذكاء المنطقً فٌها المرتبة 2014كبٌرة, و دراسة )الحربً, وهً نسبة مرتفعة بدرجة 

(, حصول الذكاء المكانً ) البصري( 1.4%(. وٌتبٌن من الجدول رقم )17.70األولى وبنسبة بلؽت )

., وتتفق مع )%70.3( تكراراً, وبنسبة مئوٌة بلؽت )438على الترتٌب الثالث وبدرجة تكرار )

%( وهً نسبة مرتفعة بدرجة 67.9ؽت نسٌة الذكاء المكانً )ل(, حٌث ب2017دراسة ) المزٌنً, 

( حٌث كان الذكاء المكانً من ضمن الذكاءات األكثر Oglu, 2010كبٌرةوٌتفق أٌضا مع دراسة )

( حٌث بلؽت مإشرات الذكاء المكانً بدرجة منخفضة 2018ظهوراً, وتختلؾ مع دراسة )الحربً, 

( تكراراً, 393اء اإلجتماعً الذي احتل المرتبة الرابعة بدرجة تكرار )%(. ثم الذك7.07وبنسبة )

(, و 2017%(, وأن كان ذلك ال ٌتوافق مع دراسة كل من )المزٌنً, 63.0وبنسبة مئوٌة بلؽت )

( ٌتبٌن أن مجال الذكاء 1.4(.بالنظر إلى الجدول رقم )2013(, ودراسة) إسحاق, 2013)الشبول, 

( تكراراً, وبنسبة مئوٌة بلؽت 374ٌب الخامس  بدرجة تكرار )شخصً ,حصل على الترتال

(وأن لم ٌتوافق ذلك ودراسة 2016%(. وتتفق هذه الدراسة نسبٌاً مع دراسة )خلؾ وكطفان , (60.0

(, 1.4شخصً منخفضة جداً.ٌتضح من الجدول رقم )(, حٌث كانت نسبة الذكاء ال2017) المزٌنً, 

 %(24.4(, وبنسبة مئوٌة بلؽت )151ة السادسة و بدرجة تكرار)حصول الذكاء الحركً على المرتب
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( حٌث ظهر مإشرالذكاء الحركً 2014. وتتوافق هذه الدراسة ودراسة )الحربً, وبدرجة منخفضة

(, حٌث أظهرت النتائج بؤن الذكاء 2017فٌها بدرجة منخفضة,وتختلؾ مع دراسة ) المزٌنً, 

(, حصول الذكاء الطبٌعً على الترتٌب 1.4الجدول رقم )الجركً متوفر بدرجة متوسطة. ٌالحظ من 

وبدرجة توافر منخفضة  %(18.6( مشاهدة, وبنسبة مئوٌة بلؽت )116السابع بدرجة تكرار )

(, حٌث ظهر 2013(, ودراسة )الشبول, 2017.,وتتفق هذه الدراسة ودراسة كل من )المزٌنً, جداً 

(, حٌث 2016ه الدراسة مع دراسة )خلؾ وكطفان, الذكاء الطبٌعً بنبة منخفضة جداً, وتحتلؾ هذ

(, حصول 1.4حصل الذكاء الطبٌعً على اعلى نسبة وفق طبٌعة الدراسة. ٌتبٌن من الجدول رقم )

درجة منخفضة ( تكراراً وهً 36الذكاء الموسٌقً على المرتبة االخٌرة وهً الثامنة وبدرجة تكرار )

. وهذا ٌتفق نسبٌاً ودراسة كل من )المزٌنً, خفضة جداً ومتوفر بدرجة من%(5.7جداً , وبنسبة بلؽت)

( حٌث ظهر الذكاء الموسٌقً بدرجة منعدمة تماما, وإن كان ذلك ال 2016(, ودراسة )عبٌد, 2017

(, حٌث لم ٌرد الذكاء 2013(, ودراسة ) الشبول, 2014ٌتوافق مع دراسة كل من ) الحربً, 

 الموسٌقً فً الدراستٌن.

ن من أهداؾ مقرر اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا تمكٌن الطلبة من وترى الباحثة: أ

( , وتدرٌب المتعلم على (Listening, Reading, Writing, and speakingالمهارات األربع :

المناقشة والتفكٌر المنطقً, وتنمٌة مهارات األتصال والتواصل مع زمالئهم والمجتمع من حولهم , 

الل األنشطة المصورة والمرئٌة إلن الطلبة فً هذه المرحلة ٌتعلمون بطرٌقة مادٌة أكثر والتعلم من خ

من الكالم المجرد وهو ما ٌتفق مع نتائج البحث, حٌث توفرت انشطة الذكاء اللؽوي والمنطقً 

ي واإلجتماعً والشبٌنشخصً  بنسب كبٌرة لتحقٌق هذه األهداؾ. ومما ٌلفت االنتباه والبصر

شطة الذكاء الجسمً ) الحركً( الذي ٌعتبر من اهم األنشطة لطالب المرحلة اإلبتدائٌة, انخفاض أن

كما أن أنشطة الذكاء الموسٌقً والطبٌعً جاءات منخفضة جداً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة 

األساسٌة الدنٌا, وترى الباحثة أن محتوى المنهاج ال زال ٌركز على الجانب المعرفً, وٌهمل 

هارات األخرى لدى المتعلمٌن. فؤنشطة الذكاء الموسٌقً كانت محدودة جداً وكانت تقتصر األتشطة الم

( دون تضمٌن أؼانً تعلٌمٌة مثٌرة وجاذبة listeningالواردة فً المنهاج على عملٌة اإلستماع )

ى دلٌل المعلم , للطلبة بل تتم بطرٌقة تقلٌدٌة مملة جداً وذلك باإلطالع أثناء عملٌة تحلٌل المناهج عل

ومن جهة أخرى أٌضا فإن أنشطة الذكاء الطبٌعً كان ٌتم التركٌز علٌها بشكل كبٌر أحٌانا فً بعض 

الدروس المتضمنة فً محتوى المنهاج, وؼالباً ما ٌتم عدم التطرق علٌها فً معطة الوحدات 

 المتضمنة فً المحتوى الدراسى.
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لنسب التً حصلت علٌها الذكاءات المتضمنة فً عٌنة وتتضح الصورة إجماالً من خالل النظر إلى ا

الدراسة )كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن( بؤن هناك خلل فً توزٌع الذكاءات, 

 فبعضها ورد بنسب مرتفعة, وبعضها اآلخر ورد بنسب متدنٌة جداً.

اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا وترى الباحثة: ان تفاوت أنشطة الذكاءات التً تضمنتها كتب 

سببه اختالؾ وتفاوت خبرات القائمٌن على مراجعة المناهج, وإلى الطرٌقة التً تم بها صٌاؼة 

محتوى كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا, ولذا ال بد من إٌجاد منظومة متكاملة لنشاطات 

ٌة الدنٌا وربطها بالذكاءات المتعددة حسب طبٌعة فصول المقرر كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساس

 وأهدافه.

 يُبلشخ انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال األول .1  1.5

ما مدى تضمٌن الذكاء اللؽوي فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة نص السإال على النحو اآلتً: 

 األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

د أنشطة الذكاء اللؽوي فً كتاب الصؾ الثالث بجزأٌه األول ( أن عد2.4ٌتضح من الجدول رقم )

( وبدرجة توافر كبٌرة جداً, وبلػ عدد (96.8( نشاط, وبنسبة مئوٌة بلؽت 302والثانً  بلػ )

(نشاط,وبنسبة 296أنشطة الذكاء اللؽوي فً كتاب الصؾ الرابع بجزأٌه األول والثانً  بلػ )

أنشطة الذكاء اللؽوي متوفرة فإن  ٌرة جداً,وبوجه عام%( وبدرجة توافر كب95.1مئوٌة بلؽت )

حٌث بلؽت للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة جمٌع بدرجة كبٌرة جداً فً 

 .% 95.9نسبة توافرها 

-Al-Zabbi  &Al  2016 ,(, ودراسة )2017وتتفق هذه الدراسة ودراسة )المزٌنً, 

Seyabi,) و (,2016, دراسة )خلؾ وكطفان ( دراسةAl-Omari & All, 2015),  ودراسة

(Abu Jado, 2015 ,2013(, ودراسة )الشبول,) ( كما وتتفق مع دراسةtaase, 2012 )

)أبو ,ودراسة فً ارتفاع نسبة توفر الذكاء اللؽوي فً مقرر اللؽة اإلنجلٌزٌة بالمرحلة اإلبتدائٌة

( Oglu, 2010ودراسة ) (,2014عرفة, (, بٌنما تختلؾ مع دراسة كالً من )2007زهرة, 

 والتً توصلتا إلى انشطة الذكاء اللؽوي فً مقرري العلوم بالمرحلة اإلبتدائٌة.
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 يُبلشخ َتبئج انفصم انثبًَ 2.1.5

ما مدى تضمٌن الذكاء المنطقً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة  نص السإال على ما ٌؤتً: 

 األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

متوفرة بدرجة كبٌرة جداً فً   ( أن انشطة الذكاء المنطقً ) الرٌاضً(3.4من الجدول رقم )ٌتضح 

%, 92.2صؾ الرابع األساسً بجزأٌه األول والثانً حٌث بلؽت نسٌة توافرها كل من :ُكتب ال

% من إجمالً عدد األنشطة بكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع األساسً. وأن أنشطة الذكاء 84.0

حٌث  نطقً متوفرة بدرجة كبٌرة فً كل من: كتب الصؾ الثالث األساسً بجزأٌه األول والثانًالم

% من إجمالً عدد األنشطة بكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الثالث 65.2%, 72.2بلؽت نسبة توافرها 

لٌزٌة األساسً. وبوجه عام فإن أنشطة الذكاء المنطقً متوفرة بدرجة كبٌرة فً جمٌع كتب اللؽة اإلنج

% من إجمالً عدد األنشطة بجمٌع 78.3للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن, حٌث بلؽت نسبة توافرها 

 (2017كتب اللؽة االنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا, وتتفق هذه الدراسة ودراسة كل من )المزٌنً, 

-Al-Zabbi  &Al  2016 ,)  , ودراسة ( Talebpour, 2017 Mazandaran andدراسة ), 

Seyabi ),  ,(, ودراسة ) عرفة, 2014)الحربً,  (  ودراسة2016دراسة )خلؾ وكطفان

( حٌث Oglu, 2010(, ودراسة )2013دراسة )إسحاق, (, و2013(, ودراسة )الشبول, 2014

 توصلت هذه الدراسات إلى توفر أنشطة الذكاء المنطقً بدرجة كبٌرة أٌضاً.

 يُبلشخ َتبئج انفصم انثبنث 3.1.5

ما مدى تضمٌن الذكاء البصري فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة  نص السإال على ما ٌؤتً:

 األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

( أن انشطة الذكاء البصري متوفرة بدرجة كبٌرة فً كل من: كتب اللؽة 4.4ٌتضح من الجدول رقم )

% على 69.5%, و62.8وافرها اإلنجلٌزٌة للصؾ الثالث بجزأٌه األول والثانً حٌث بلؽت نسبة ت

الترتٌب, ومتوفرة بدرجة كبٌرة أٌضاً فً كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع بجزئه األول حٌث 

%, بٌنما متوفرة بدرجة كبٌرة جداً فً كتاب الصؾ الرابع للفصل الثانً 67.5بلؽت نسبة توافرها

لبصري متوفرة بدرجة كبٌرة فً %. وبوجه عام فإن أنشطة الذكاء ا81.5حٌث بلؽت نسبة توافرها

% من 70.3جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌن,حٌث بلؽت نسبة توافرها 

إجمالً عدد األنشطة بجمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا. وتتفق هذه النتٌجة ودراسة 

(, ودراسة 2014, ودراسة )عرفة, (2016 دراسة )خلؾ وكطفان, , و(2017)المزٌنً,  كل من 

( taase, 2012,  كما تتفق ودراسة )(Al-Omari & All, 2015)(, ودراسة 2013)إسحاق, 
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 ,Ogluفً ارتفاع نسبة توفر الذكاء البصري فً مقرر اللؽة اإلنجلٌزٌة بالمرحلة اإلبتدائٌة ودراسة)

لتً توصلت  الى إن منهج التربٌة ( وا2014(, بٌنما تختلؾ مع دراسة كل من )الحربً, 2010

( والتً توصلت إلى اهتمام كتب 2013الفنٌة للمرحلة اإلبتدائٌة كان ضعٌفاً, ودراسة )الشبول, 

 الذكاء البصري كان ضعٌفاً أٌضاً.التربٌة اإلسالمٌة ب

 يُبلشخ َتبئج انضؤال انزاثغ 4.1.5

تب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة نص السإال على ما ٌؤتً: ما مدى تضمٌن الذكاء الحركً فً ك

 الدنٌا فً فلسطٌن؟

( أن أنشطة الذكاء الحركً متوفرة بدرجة منخفضة فً عٌنة الدراسة فً 5.4ٌتضح من الجدول رقم )

جمٌع)كتب الصؾ الثالث والرابع األساسٌٌن لمادة اللؽة اإلنجلٌزٌة(حٌث بلؽت نسبة توافرها : 

الترتٌب من إجمالً عدد األنشطة بكتب اللؽة  % على%25.9,%21.0,%23.6, 26.2

اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن. وبوجه عام فإن أتشطة الذكاء الحركً متوفرة بدرجة 

منخفضة فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن, حٌث بلؽت نسبة توافرها 

تب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا. وتتفق هذه % من إجمالً عدد األنشطة فً ك24.2

(, ودراسة )الشبول, 2014ودراسة )الحربً,  (,2016)خلؾ وكطفان,  الدراسة ودراسة كل من :

( حٌث أن أنشطة الذكاء الحركً كانت 2017(, وتختلؾ مع دراسة كل من: )المزٌنً, 2013

(  كانت انشطة الذكاء 2014( و )عرفة, Oglu, 2010متوفرة بدرجة متوسطة, ودراسة كل من)

( أظهرت النتائج ان أنشطة الذكاء Tasse, 2012الحركً متوفرة بدرجة كبٌرة, بٌنما فً دراسة )

 الحركً كانت منعدمة وؼٌر موجودة فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة اإلبتدائٌة.

 يُبلشخ انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انخبيش 5.1.5

لى ما ٌؤتً: ما مدى تضمٌن الذكاء الموسٌقً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة نص السإال ع

 األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

عٌنة  ( أن أنشطة الذكاء الموسٌقً متوفرة بدرجة منخفضة جداً ف6.4ًٌتضح من الجدول رقم )

حٌث بلؽت نسبة الدراسة فً جمٌع)كتب الصؾ الثالث والرابع األساسٌٌن لمادة اللؽة اإلنجلٌزٌة(

% على الترتٌب من إجمالً عدد األنشطة بكتب اللؽة 7.7%, 5.0%, 4.7%, 5.4 توافرها :

اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن. وبوجه عام فإن أنشطة الذكاء الموسٌقً متوفرة بدرجة 

ن , حٌث بلؽت نسبة منخفضة جداً فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌ

% من إجمالً عدد األنشطة بكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن, 5.7توافرها 
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(, Mazandaran and Talebpour, 2017) :دراسة  وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة كل من

شطة ( حٌث أظهرت نتائج الدراسة أن أن2007)الطوالبة, ,  (Abu Jado, 2015دراسة ) و

 (, ودراسة )عبٌد,2017, بٌنما دراسة كل من : )المزٌنً, الذكاء الموسٌقً جاءت منخفضة جداً 

)أبو  (Tasse, 2012دراسة )و (,2013(, ودراسة )الشبول, 2014(, ودراسة )عرفة, 2016

(,  كشفت بؤن أنشطة الذكاء الموسٌقً ؼٌر متوفرة على اإلطالق )منعدمة( فً 2007زهرة, 

 دراسة.محتوٌات ال

 يُبلشخ انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انضبدس: 6.1.5

نص السإال على ما ٌؤتً: ما مدى تضمٌن الذكاء االجتماعً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة 

 األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

فً جمٌع كتب اللؽة  الذكاء اإلجتماعً متوفرة بدرجة كبٌرة ؤن أنشطة( ب7.4ٌتضح من الجدول رقم )

,%75على الترتٌب:  نجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن حٌث بلؽت نسبة توافرهااإل

من إجمالً عدد األنشطة بكتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث  51.9%,58.5%, 67.5% 

والرابع األساسٌٌن. وبوجه عام فإن أنشطة الذكاء اإلجتماعً متوفرة بدرجة كبٌرة فً جمٌع كتب 

%. وتتفق هذه 63,0لٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن, حٌث بلؽت نسبة توافرها اللؽة اإلنج

(, ودراسة )إسحاق, 2014(, ودراسة )الحربً, 2015النتٌجة مع دراسة كل من : )الشنقٌطً, 

(. وتختلؾ هذه الدراسة مع دراسة Oglu, 2010(, ودراسة )Tasse, 2012(, ودراسة )2013

(, ودراسة 2014(, ودراسة )عرفة, 2016(, ودراسة )خلؾ وكطفان, 2017كل من : )المزٌنً, 

(, حٌث كشفت نتائج الدراسة بؤن أنشطة الذكاء 2007(, ودراسة )الطوالبة, 2013)الشبول, 

( حٌث أظهرت نتائج الدراسة بؤن 2016اإلجتماعً متوفرة بدرجة منخفضة جداً, ودراسة )عبٌد, 

 ( فً المحتوى الدراسً.أنشطة الذكاء اإلجتماعً )منعدمة

 

 يُبلشخ انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انضبثغ 7.1.5

نص السإال على ما ٌؤتً: ما مدى تضمٌن الذكاء الشخصً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة 

 األساسٌة الدنٌا فً فلسطٌن؟

اسة ( بؤن أنشطة الذكاء الشخصً متوفرة بدرجة كبٌرة فً عٌن الدر8.4ٌتضح من الجدول رقم )

%, 68.1)كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع بجزأٌه األول والثانً( حٌث بلؽت نسبة توافرها: 

% على الترتٌب. فً حٌن انها متوفرة بدرجة متوسطة فً عٌنة الدراٌة )كتب اللؽة اإلنجلٌزة 75.9
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تٌب. % على التر48.6%, 47.5للصؾ الثالث بجزأٌه األول والثانً( حٌث بلؽت نسبة توافرها: 

وبوجه عام فإن أنشطة الذكاء الشخصً متوفرة بدرجة كبٌرة فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن 

 ,) %وتتفق هذه النتٌجة ودراسة كل من :60,0الثالث والرابع األساسٌٌن, حٌث بلؽت نسبة توافرها :

2016  Al-Zabbi  &Al-Seyabi )  ,ً(,2015)الشتقٌط (Al-Omari & All, 2015) ,

(Tasse, 2012)  ,(, 2017(.   وتختلؾ مع دراسة كل من: )المزٌنً, 2007, )الطوالبة

( التً توصلت إلى توفر الذكاء الشخصً بدرجة منخفضة جداً فً مقرر العلوم 2013)الشبول, 

 للمرحلة المتوسطة, والتربٌة اإلسالمٌة على التوالً.

 يُبلشخ انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انثبيٍ 8.1.5

لسإال على ما ٌؤتً: ما مدى تضمٌن الذكاء الطبٌعً فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة نص ا

 الدنٌا فً فلسطٌن؟

( بؤن أنشطة الذكاء الطبٌعً متوفرة بدرجة منخفضة جداً فً كل من  9.4ٌتضح من الجدول رقم )

لٌزٌة للصؾ الرابع الفصل كتاب اللؽة اإلنج -)كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الثالث الفصل الثانً

% على الترتٌب. ومتوفرة بدرجة منخفضة فً كل 17.1%, 6.7األول( حٌث بلؽت نسبة توافرها: 

كتاب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصؾ الرابع الفصل  -من ) كتاب اللؽة اإلنجلٌزة للصؾ الثالث الفصل األول

جه عام فإن أنشطة الذكاء % على الترتٌب.وبو27.2%, 22.5الثانً( حٌث بلؽت نسبة توافرها: 

الطبٌعً متوفرة بدرجة منخفضة جداً فً جمٌع كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع 

 Mazandaran and (,2017األساسٌٌن, وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة كل من : )المزٌنً, 

Taleebpour,2017) )  ,2013, )الشبول( ,)Tasse, 2012( وتختلؾ مع دراسة  .) خلؾ

 ( حٌث أظهرت نتائج الدراسة بؤن الذكاء الطبٌعً متوفر بدرجة كبٌرة.2016وكطفان,

 انُتبئج انًتؼهمخ ثبنضؤال انزئٍش انثبًَ: 1.2.5

ما درجة تضمٌن مؤشرات الذكاءات المتعددة فً ُكتب اللغة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا فً 

 فلسطٌن؟

ال أن مإشرات الذكاءات المتعددة تتوزع بطرٌقة ُتخل بتوازنها فً أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السإ

الللؽوي المرتبة ؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا, فقد احتلت مإشرات الذكاء محتوى ُكتب الل

ٌُمكن ت ,(10.4كما هو موضح فً الجدول رقم ) (تكراراً 1650بتكرار بلػ )األولى  فسٌر هذه و

للؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا تركز على المهارات األربع  النتٌجة فً ان كتب ا

Reading,Writing,Listening,Speaking) الواردة بالمحتوى (, لذلك كانت أؼلب األنشطة
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مع اإلجراءات الواردة  الجزء األول -تركز على هذه المهارات, مثال بسٌط من كتاب الصؾ الثالث

 لتوضٌح النتٌجة السابقة: إالالسفً دلٌل المعلم لتوضٌح 

Activity 1: Read and write. 

1- Read the speech bubbles aloud together. Say(How old are you?). 

2- Say Read and Write. Support children who need help. 

 (.2014(, ودراسة )الحربً, 2017هذه النتٌجة مع دراسة كل من )المزٌنً,  وتتفق

ارتفاع تكرارات الذكاء المنطقً بمجموع  بمإشرات الذكاء المنطقً إلى هرت النتائج المتعلقةكما أظ

تركٌز  , وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة إلى(11.4تكراراً كما هو موضح فً الجدول رقم )951بلػ 

فة إلى , باإلضامإلفً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا على المهارت الحسابٌة والعقلٌة

ى تعلٌم الطلبة مهارات إجراءات تنفٌذ النشاط الواردة فً دلٌل المعلم والتً تركز معظمها عل

التصنٌؾ والتمٌٌز والتً تعتبر من مإشرات الذكاء المنطقً, وهذا ٌمكن توضٌحه من خالل النشاط 

 : لممع اجراءات عرضه الواردة فً دلٌل المع الجزء األول -االتً, من كتاب الصؾ الرابع

 

Activity 1 period 3: 

1- Ask the children to look at page 12. 

2- Say Read.Ask children to read the sentences aloud. 

3- Say Read and Circle.check that the children are circlingthe correct 

words. 

ٌُفسر ارتفاع درجة تضمٌن مإشرات الذكاء البصري التً بلؽت ) تكراراً كما هو موضح فً  (801و

ٌتعلمون بطرٌقة مادٌة )حسٌة( وعن  إلى أن طلبة المرحلة األساسٌة الدنٌا (,12.4الجدول رقم )

طرٌق الرسومات والصور التوضٌحٌة بطرٌقة أفضل من التعلٌم المجرد الذي ٌناسب المرحل العمرٌة 

طرٌق تدل على أنه تم مراعاة ب , وهذا ما ٌفسر سبب ارتفاع مإشرات الذكاء البصرياألخرى

مإشراً للذكاء  المرحلة العمرٌة عند وضع وتصمٌم المنهاج المدرسً, وٌمكن عرض مثال ٌوضح

 الجزء االول  -البصري من كتاب الصؾ الثالث
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( من خالل عرض Good friendsففً هذا المثال, تم عرض صور توضٌحٌة لموضوع الدرس )

 وتخٌل أحداث وموضع الدرس من خاللهم. شخصٌات ٌستطٌع الطالب رإٌتها

( تكراراً كما هو موضح فً الجدول 188التً بلؽت ) فاض مإشرات الذكاء الحركًخكما ٌفسر ان

, فً أن بعض الدروس الواردة فً منهاج اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع (13.4رقم )

لها فً دروٍس أخرى, وذلك ٌدعم ما تم ٌن تهماألساسٌن تركز على المهارات الحركٌة للطالب فً ح

 ذكره سابقاً فً أنه ٌتم تضمٌن مإشرات الذكاءات المتعددة بطرٌقة عشوائٌة.

الجزء األول مع االجراءات الوارد ذكرها فً  -كتاب الصؾ الرابع مثال ٌوضح الذكاء الحركً من

 دلٌل المعلم:

Activity4 period 5: 

1- Ask what the children in the picture are doing. 

2- Say play Resturants.(put the class into groups of four: they take it in 

turn to be the waiter and customers. 

المجموعة كما هو موضح فً هذا المثال, ٌقوم المعلم بتقسٌم الطلبة إلى مجموعتٌن,ثم ٌطلب من 

 عة األخرى دور الزبون الذي ٌود طلب قائمة الطعام.األولى لعب دور النادل فً المطعم والمجمو
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ٌُفسر ( تكراراً فقط فً كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن 36انخفاض مإشر الذكاء الموسٌقً الذي بلػ ) و

 ( بؤن أنشطة المحتوى ركزت بشكلٍ 14.4كما هو موضح فً الجدول رقم ) الثالث والرابع األساسٌٌن

الطالب  ن هذه المهارة بؤسلوب موسٌقً ٌجذب( دون تضمListeningٌكبٌر على مهارة اإلستماع )

رده من المسجل الصوتً بشكل ممل وبطرٌقة تقلٌدٌة كما هو موضح فً لمحتوى الدرس بل ٌتم س

 الجزء الثانً :  -المثال األتً من كتاب الصؾ الرابع

Activity 1 period 5: 

1- listen and write 

Audio 

- how much flour do we need? We need two cups of flour,…etc. 

( كما هو موضح فً 989بتكرار بلػ ) كما أظهرت النتائج إلى ارتفاع فً مإشرات الذكاء اإلجتماعً

وهو (, وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بناًء على عملٌة التحلٌل التً قامت بها الباحثة 15.4الجدول رقم )

ٌة للصفٌن الثالث والرابع بالعدٌد من اإلجراءات التً تدعم تضمٌن أنشطة محتوى كتب اللؽة اإلنجلٌز

نشاط  وتشجع على التفاعل والتعاون بٌن الطلبة فً الصؾ من خالل المحتوى المعروض, مثال ذلك,

 الجزء الثانً ٌوضح مإشراً على الذكاء االجتماعً: -من كتاب الصؾ الرابع

Activity 3 period 1: 

1- Ask children to read the speech bubbles aloud. 

2- Say say. The children works in pairs,taking it in turn to ask and 

answer guestions. 

( تكراراً كما هو 1370بتكرار بلػ ) فاعاً فً مإشرات الذكاء الشخصًكما أظهرت النتائج ارت

ثة ة التحلٌل التً قامت بها الباح(,وٌمكن نفسٌر هذه النتٌجة بناًء على عمل16.4ٌموضح فً الجدول )

وهو تضمٌن محتوى كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع بالعدٌد من االجراءات التً تشجع 

, , مثال ذلكالطالب على التفكٌر الناقد واستخدام مهارات التفكٌر العلٌا كالتحلٌل والتركٌب والتقوٌم

 الذي ٌوضح مإشراً على الذكاء الشخصً:الجزء الثانً  -نشاط من كتاب الصؾ الرابع
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Activity 5: 

-1- Write. 

2- the children check their words in pairs.thewn,(the children correct 

their work). 

كما هو موضح فً المثال السابق, ٌوجد هنا مإشر على الذكاء الشخصً وهو قدرة الطالب على 

واستنتاجه لحل نشاط الدرس بطرٌقة صحٌحه, وبذلك ٌعمل صله تصحٌح العمل الذي قام به بعد تو

 المحتوى هنا على تشجٌع الطالب على استخدام مهارات التفكٌر العلٌا كالتحلٌل والتقوٌم.

( تكراراً كما هو موضح 146وأخٌرا, ظهرت مإشرات الذكاء الطبٌعً بنسبة منخفضة وبتكرار بلػ )

هذه النتٌجة بؤن محتوى كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث , وٌمكن تفسٌر (17.4فً الجدول رقم )

والرابع األساسٌٌن ضمن بطرٌقة عشوائٌة مإشرات للذكاء الطبٌعً, فتارًة ٌكون مرتفعاً فً وحدة 

 مثال للصؾ الثالث ومنخفضا بل ومنعدماً فً الوحد األخرى.دراسة 

(  On The Farmدة دراسٌة بعنوان)الصؾ الرابع وح مثال على مإشر للذكاء الطبٌعً من كتاب

 والتً تحتوي على مإشرات للذكاء الطبٌعً

 توصلت الّدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

بعد دراسة محتوى عٌنة الدراسة )كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن(, 

( موزعة على ثماِن مجاالت 2594استخلصت الباحثة مجموعة الذكاءات المتضمنة التً بلػ عددها )

( تكراراً, 598هً: مجال الذكاء اللؽوي, وحصل على الترتٌب األول, وأعلى تكرار, حٌث تكرر )

%(, ثمَّ مجال 78.3%(, تاله مجال الذكاء المنطقً بنسبة مئوٌة بلؽت )95.9وبنسبة مئوٌة بلؽت )

ل الذكاء اإلجتماعً بنسبة مئوٌة %(, ثمَّ مجا70.3الذكاء البصري )المكانً( بنسبة مئوٌة بلؽت )

%(, ثم مجال الذكاء الحركً 60.0%(, ثمَّ مجال الذكاء الشخصً بنسبة مئوٌة بلؽت )63.0بلؽت )

%(, 18.6%(, ثم مجال الذكاء الطبٌعً بنسبة مئوٌة بلؽت )24.2)الجسمً( بنسبة مئوٌة بلؽت )

 %(. (5.7ذكاء الموسٌقً بنسبة مئوٌة بلؽت وأخٌراً مجال ال

 .تكراراً  ((1650وفر بدرجة كبٌرة وبمجموع بلػ  الذكاء اللؽوي مت أن مإشرات -

رة بدرجة الذكاء المنطقً, والذكاء البصري, والذكاء اإلجتماعً, والشخصً متوف ان مإشرات -

 ( على التوالً.1370(,)989(,)801(,)951) كبٌرة وبمجموع بلػ
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 (تكراراً.188) ة وبتكرار بلػلحركً متوفرة بدرجة منخفضان أنشطة الذكاء ا -

(, 36) ة بدرجة منخفضة جداً وبتكرار بلػجاءت انشطة الذكاء الموسٌقً, والذكاء الطبٌعً متوفر -

 ( على التوالً.146)

 تىصٍبد انذراصخ:

 فً ضوء النتائج التً توصلت لها الّدراسة وتفسٌراتها , فإن الباحث ٌوصً بما ٌؤتً:

نجلٌزٌة على معٌار توزٌع األنشطة التعلٌمٌة داخل حجرة الصؾ بما قٌام تدرٌس مادة اللؽة اإل -

 ٌتناسب مع الذكاءات المتعددة للمتعلمٌن.

اهتمام مطوري مناهج اللؽة اإلنجلٌزٌة ببناء أنشطة متنوعة للذكاء الموسٌقً والذكاء الطبٌعً فً  -

 كتب اللؽة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا.

كال من الذكاء الحركً الجسمً والذكاء الموسٌقى والذكاء الطبٌعً فً كتب اللؽة  زٌادة عدد انشطة -

 اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌا.

االهتمام بتنمٌة الذكاءات المتعددة لدى المتعلمٌن بالمرحلة األساسٌة الدنٌا بتضمٌن المنهج أنشطة  -

 ذكاءات المتعددة.تعلم شاملة للذكاءات, ومشكالت حٌاتٌة واقعٌة تنمً ال

عقد دورات تدرٌبٌة لمعلمً اللؽة اإلنجلٌزٌة للتعرؾ على طرق وأسالٌب التعلٌم عن طرٌق  -

 الذكاءات المتعددة.

تضمٌن أنشطة إثرائٌة نهاٌة كل وحدة تعلٌمٌة تشمل الذكاءات الثمانٌة لتنمٌة ورفع مستوى الذكاءات  -

 لدى المتعلمٌن.

مادة اللؽة اإلنجلٌزٌة على مراحل دراسٌة أخرى فً ضوء نظرٌة إجراء دراسات تحلٌل محتوى ل -

 الذكاءات المتعددة.

 ن الدراسات على مواد دراسٌة أخرىإجراء مزٌد م -

 

 



83 
 

 لبئًخ انًصبدر وانًزاجغ

 المجمد الخامس, دار المعارف, القاىرة. لسان العرب,(: 1996ابن منظور, جمال الدين. )

ستخدام استراتيجية تعميهية قائهة عمٍ نظرية الذكاءات الهتعددة أثر ا(: 2014أبو أحمد, سرين. )
في تحصيل طمبة الصف السادس األساسي في الهدارس الحكوهية في هحافظة نابمس في هحتوى 

رسالة ماجستير غير منشورة, كمية  هنياج المغة العربية وفي تنهية هيارات التفكير الناقد لدييم,
 اح الوطنية, نابمس, فمسطين.الدراسات العميا, جامعة النج

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع, عمان, األردن.عمم النفس التربوي(: 2000ابو جادو, صالح. ) -

هناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي في العموم (: 1996أبو حطب,فؤاد, وصادق,آمال. ) -
 مصر. , مكتبة األنجمو المصرية, القاىرة,النفسية والتربوية واإلجتهاعية

بالمرحمة اإلبتدائية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة  (: فعالية برنامج لمعموم2006الباز, خالد. ) -
,تحديات .الهؤتهر العمهي التربية العمهيةفي تنية التحصيل والذكاء الطبيعي وتعديل أنماط التعمم

 .33-8(, 1المستقبل, الجمعية المصرية لمتربية العممية.) الحاضر ورؤى

تقويم كتاب المغة العربية لمصف الرابع اإلبتدائي في ضوء نظرية  (:2007أبو زىرة, محمد. ) -
 , جمعية بحوث تطوير المناىج, المركز القزمي لمبحوث التربوية, اإلسكندرية:مصر.الذكاءات الهتعددة

 دن., دار صفاء لمنشر والتوزيع, عمان, االر  الذكاء الهتعدد,(: 2011براىيم, نبيل. )إ -

, مكتبة الفالح لمنشر (2(: مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا. ط )2003أبو زينة, فريد. ) -
  والتوزيع, بيروت.

(: أثر برنامج قائم عمى الذكاءات المتعددة في الكفاءة االجتماعية ومفيوم 2014أحمد, طارق. ) -
منشورة, كمية التربية, غير لة ماجستير الذات لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية ذوى صعوبات التعمم, رسا

 جامعة األزىر, غزة, فمسطين.

ترجمة مدارس الظيران اليمية,  الذكاءات الهتعددة في غرفة الصف,(:2006 آرمسترونج, توماس. )
 الدمام, دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع
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في ضوء الذكاءات  تحميل هحتوىكتاب الرياضيات لمصف األول الثانوي(: 2013إسحاق, حسن. )
, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التريبة, جامعة جازان, الهتعددة في الههمكة العربية السعودية

 المممكة العربية السعودية.

(: فاعمية انشطة واساليب التدريس القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة في 2008األىدل, اسماء. )
هجمة التعمم لدى طالبات الصف االول الثانوي بمحافظة جدة,  تحسين تحصيل الجغرافية وبقاء اثر

 .(1, المجمد االول, ع )جاهعة ام القرى لمعموم التروية والنفسية

(: من ذكاء الطفل إلى ذكاءات لمطفل: مقارنة سيكولوجية جديدة لتفعيل العممية 2002أوزي, أحمد. )
 .89-75لجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية. (, ا13, ع)7, مجمد هجمة الطفولة العربيةالتعميمية, 

تحميل هحتوى هنيج التربية الفنية لمصف األول اإلبتدائي في ضوء (: 2014الحربي, أماني. )
منشورة, كمية التربية, جامعة أم القرى, المممكة  غير رسالة ماجستير استراتيجية الذكاءات الهتعددة,

 العربية السعودية.

 ,  دار المناىج, عمان, االردن.الذكاءات الهتعددة برناهج تطبيقي(: 2011) الخفاف, إيمان. 

فعالية تطوير وحدة هن هقرر التاريخ في ضوء الذكاءات الهتعددة عمٍ (:  (2009الخطيب, وفاء.
, رسالة دكتوراة غير التحصيل الدراسي والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الثالث ثانوي بهدينة هكة

 ية التربية , قسم المناىج وطرق التدريس, جامعة أم القرى.منشورة, كم

دراسة تحميمية لهحتوى كتاب اإلجتهاعيات لمهرحمة اإلعدادية في األردن, (: 1986الخوالدة, محمد. )
 , مركز البحوث والتطوير التربوي, االردن.اليرهوك

دار الفكر العربي, القاىرة,  ق(,الذكاءات الهتعددة )الفيم وتنهية وتعهي(: 2003جابر, عبد الحميد. )
 مصر.

, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع, الذكاءات الهتعددة آفاق جديدة(: 2013جاردنر, ىاورد. )
 االردن, عمان.
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دار الفكر لمنشر والتوزيع,  قياس وتقييم قدرات الذكاءات الهتعددة,(: 2006حسني, عبد اليادي. )
 عمان, االردن.

, دار الفكر لمطباعة والنشر قياس وتقييم قدرات الذكاءات الهتعددة(: 2003ي. )حسين, عبد الياد
 والتوزيع, عمان, االردن.

تحميل هحتوى كتاب عمم األحياء لمصف الرابع العمهي عمٍ (: 2016خمف, كريم, وكطفان, والء. )
 ادسية, العراق.رسالة ماجستير منشورة, كمية التربية, جامعة الق وفق نظرية الذكاءات الهتعددة,

بناء برناهج تعميهي قائم عمٍ نظرية الذكاءات الهتعددة وقياس أثره في (: 2006الراميني, فواز. )
تحصيل هادة الثقافة األدبية والمغوية وتنهية هيارات التفكير اإلستنتاجي لدى طالبات الهرحمة 

 لمدراسات العميا, األردن. , رسالة دكتوراه غير منشوره جامعة عمان العربيةالثانوية في األردن

, دار الوفاء لدنيا تكاهل الذكاءات الهتعددة وأساليب التدريس(: 2006سعد, محمد, وخميفة,والء. )
 الطباعة والنشر, جميورية مصر العربية.

 دار الكتب العممية, بيروت, لبنان. الذكاء والذكاءات الهتعددة,(: 2018العيد, وليد. )

(: أساليب تعمم كمية التربية لمبنات وفق نظرية الذكاءات 2006, وفاء. )يالعويض, عز الدين, سوسن
, كمية التربية, جامعة عين والهعرفةهجمة القراءة  المتعددة بالمممكة العربية السعودية بمحافظة جدة,

 شمس, القاىرة.

 , الدار المصرية لمتأليف والترجمة, القاىرة.تيذيب المغة (:1975األزىري , محمد. )

تحميل هحتوى كتب التربية اإلسالهية لمهرحمة الثانوية في األردن في (: 2013لشبول, أسماء. )ا
, رسالة دكتوراه غير منشورةو كمية التربية, جامعة العموم اإلسالمية, ضوء نظرية الذكاءات الهتعددة

 األردن.

كة العربية السعودية في تقويم هقرر لغتي لمصف الثاني اإلبتدائي بالههم(: 2015الشنقيطي, أمامة. )
, 66, رسالة ماجستير منشورة, دراسات عربية في التربية وعمم النفس, عضوء هيرات الذكاء الوجداني

276-239. 
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 الهنيج الهدرسي الهعاصرأسسو, بناؤه , تنظيهاتو,تطويره,(: 2009عبد الحميم, أحمد, وآخرون. )
 االردن., عمان, 2دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, ط

هدى تضهين كتب الكيهياء لمهرحمة الهتوسطة لمذكاءات الهتعددة في (: 2016عبيد, كامل. )
 .العراق, رسالة هاجستيرغير هنشورة, كمية التربية, جاهعة بغداد

دراسة تقويهية النعكاس نظرية جاردنر في الذكاءات الهتعددة في أنشطة (: 2014عرفة, بسينة. )
, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, العموم في الصف الرابع األساسيالهنياج الجديد لهادة 
 جامعة دمشق, سورية.

أثر برناهج بالًسائط الهتعددة في ضًء نظرية الذكاءات  الهتعددة عمٍ (: 2008عياد, منى. )
اجستير , رسالة مبغزةاكتساب الهفاىين التكنًلًجية ًبقاء أثر التعمن لدٌ طالبات  الصف السابع 

 منشورة, كمية التربية, الجامعة االسالمية, غزة, فمسطين.

ستراتيجية 2005عثامنة, محسن. ) (: أثر استخدام كل من استراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة وا 
التعمم التعاوني في تنمية التفكير اإلبداعي, رسالة دكتوراة منشورة, كمية الدراسات التربوية, عمان, 

 .األردن

استراتيجيات التعمم بالذكاءات الهتعددة وعالقتيا ببعض (: 2003ة, إسماعيل, الخزندار, نائمة. )عفان
 ., دار المسيرة, عمان, األردنالهتغيرات لدى الطمبة الهعمهين تخصص رياضيات بغزة

 , دار الفكر العربي, القاىرة.تحميل الهحتوى في العموم اإلنسانية(: 1987طعيمة, رشدي. )

تحميل هحتوى كتاب التاريخ لمصف العاشر األساسي في ضوء الذكاءات (: 2007, ىادي. )الطوالبة
, رسالة دكتوراة غير منشورة, جامعة الهتعددة وقياس أثر وحدة هطورة عمٍ ذكاءات الطمبة وتحصيميم

 اليرموك, إربد, األردن.

اءات الهتعددة في تعمهي هبني عمٍ نظرية الذك -أثر برناهج تعميهي(: 2005القاسم, جمال. )
, رسالة دكتوراة غير منشورة, الجامعة تطوير هيارات التفكير الناقد لدى طالب كميات الهجتهع األردنية

 األردنية, عمان, األردن.
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أثر برناهج قائم عمٍ نظرية الذكاءات الهتعددة في تحصيل هادة العموم (: 2008المزام, إبراىيم. )
رسالة دكتوراة غير منشوراة, كمية التربية,  ب الصف الثاني الهتوسط,وهيارات التفكير الناقد لدى طال

 جامعة الممك سعود, الرياض.

المسيرة دار  ,اتجاىات وتطبيقات حديثة في الهناىج وطرق التدريس(: 2011الكسباني, محمد. )
 لمنشر والتوزيع والطباعة, عمان, االردن.

كاءات الهتعددة قي كتب العموم بالهرحمة هدى تضهين نظرية الذ(: 2017المزيني, تياني. )
, رسالة ماجستير منشورة, كمية العموم االجتماعية, جامعة اإلمام الهتوسطة بالههمكة العربية السعودية

 محمد بن سعود, المممكة العربية السعودية.

أثر تطوير وحدة هن هادة الرياضيات لمصف الرابع األساسي وفق نظرية (: 2013موسى, وداع. )
, رسالة ماجستير منشورة, كمية التربية,جامعة الذكاءات الهتعددة لجاردنر عمٍ التحصيل الدراسي

 تشرين, الجميورية العربية السورية.

 . 6 , دار الفرقان, اربد, عمان, طعمم النفس التربوي(: 1996نشواتي, عبد المجيد. )

عددة لدى طمبة السنة االولى الدراسي (: الفروق في الذكاءات المت2007نوفل,محمد, والحيمة, محمد )
هجمة النجاح لألبحات)العموم في مؤسسات التعميم العالي في وكالة القوات الدولية في االردن, 

 , جامعة اإلسراء الخاصة, االردن.(5المجمد الثاني والعشرون, ع )اإلنسانية(,

العربية رؤية نظرية  تحميل هحتوى هناىج المغة (:2009الياشمي,عبد الرحمن,وعطية,محسن. )
 , عمان,األردن.تطبيقية,دار الصفاء لمنشر والتوزيع

 , منشورات كمية األميرة ثروت, األردن. هقدهة في عمم النفس العصبي(: 1998الوقفي, راضي. ) -

, المكتبة العصرية, اتجاىات حديثة لمبحث في تدريس العموم والتربية العمهية(: 2010قرني, زبيدة. )
 المنصورة.
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أثر برناهج قائم عمٍ نظرية الذكاءات الهتعددة في تحصيل هادة العموم (: 2008المزام, إبراىيم. )
رسالة دكتوراة غير منشوراة, كمية التربية,  وهيارات التفكير الناقد لدى طالب الصف الثاني الهتوسط,

 جامعة الممك سعود, الرياض.

اءات هتعددة, الذكاءات الهتعددة وجودة حتٍ تصبح هدارسنا ذات ذك(: 2008ىيرور, توماس. )
 , دار العموم لمنشر والتوزيع, القاىرة, مصر.التعميم

 .41االلكترونية, العدد  هجمة الباحثون(: نظريات الذكاء وأطر العقل, 2010الوز, ىزوان. )
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 .قائمة بؤسماء المحكمٌن(  1) ملحق رقم 

 

 االسم
 

 الوظٌفة

 محسن عدس. د
 

 مناهج وطرق تدرٌس/ جامعة القدس

منهاهج وطرق تدرٌس / جامعة القدس عفٌؾ حافظ زٌدان. د.أ
 العلوم

أسالٌب تدرٌس لؽة / جامعة الخلٌل منال ماجد أبو منشار. د
 ٌزٌةانجل

مناهج وطرق تدرٌس / جامعة فلسطٌن محمد علً شعث. د
 اللؽة اإلنجلٌزٌة

 

 عبد الرحمن محمد عبد الرحٌم عطٌة. د
 

مناهج وطرق /وزارة التربٌة والتعلٌم
 تدرٌس اللؽة اإلنجلٌزٌة

مناهج وطرق تدرٌس /جامعة األقصى محمد عبد الرحٌم عطٌة. د
 اللؽة االنجلٌزٌة

 

تربٌة وتعلٌم جنوب / لؽة إنجلٌزٌة مدرس أحمد عمرو. أ
 الخلٌل

 

تربٌة / مدرسة أسالٌب لؽة انجلٌزٌة وصال جمال خالؾ. أ
 وتعلٌم جنوب الخلٌل

تربٌة / مدرسة أسالٌب لؽة انجلٌزٌة سناء أحمد الدرابٌع . أ
 وتعلٌم جنوب الخلٌل

 مدرسة لؽة انجلٌزٌة  رحمة األعرج . أ
 

 ة انجلٌزٌةأسالٌب لؽ سمٌة وحٌد مخامرة. أ
 

 أسالٌب لؽة انجلٌزٌة منار محمود حرٌبات. أ
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 ٌوضح الفرق بٌن التحلٌل األول والتحلٌل الثانً الذي قامت به الباحثة( : 2)ملحق رقم 

 
 المجال
 

 
 التحلٌل األول

 
 التحلٌل الثانً

 الذكاء اللغوي
 

588 
 
 

598 

 البصري -الذكاء المكانً
 

422 438 

 لرٌاضًا-الذكاء المنطقً
 

476 488 

 الحركً -الذكاء الجسمً
 

134 151 

 الذكاء الموسٌقً
 

32 36 

 الذكاء االجتماعً
 

375 393 

 الذكاء البٌنشخصً
 

370 374 

 الذكاء الطبٌعً
 

114 116 

 2594 2511 المجموع
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جتماعً, , المنطقً, الجسمً, الموسٌقً, اإل( الذكاءات المتعددة) اللغوي, المكان3ًالملحق )

 شخصً, الطبٌعً( المتضمنة فً كتب اللغة اإلنجلٌزٌة للمرحلة األساسٌة الدنٌاال

 
 م

 

 
 الذكـــــاء

 

ارتباط العبارة  ةوضوح العبار
 بالمحتوى

 
أرى التعدٌل 
غٌر  ةواضح التالً للعبارة

 واضحة
غٌر  مرتبطة

 مرتبطة

 هو:  (Linguestic Intelligenceأوالً: الذكاء اللغوي)
 فً تركٌب م الكلمات بشكل فعال وببراعةعلى استخدا قدرةملا

الجمل ونطقها وٌشمل جمٌع المهارات اللؽوٌة ) الكتابة والقراءة 
 والمحادثة واالستماع( , ٌعمل المحتوى على:

 

     

على المناقشة والحوار للتوصل الى  تحفٌز الطلبة 1
 علومات.الم

     

در اضافٌة ) كتب أو بالرجوع الى مصا تكلٌؾ الطلبة 2
 مواقع الكترونٌة( ذات عالقة بمواضٌع الدروس.

     

على القراءة والكتابة ونطق  المفردات  تحفٌز الطلبة 3
 الواردة فً الدروس.

     

      بتعداد بعض المواضٌع التً تمت دراستها. تكلٌؾ الطلبة 4

فً فنون اللؽة مثل )القصة , األمثال , األلؽاز(  استخدام 5
 معلومات.لتقدٌم ا

     

 

(: Logical Intelligenceء المنطقً ) ثانٌاً: الذكا
استخدام األرقام بكفاءة  توظٌؾ و قدرة علىموٌقصد به ال

وٌتعلق بالقدرات المنطقٌة والرٌاضٌة والعملٌة والقدرة على 
 التفكٌر وحل المشكالت , ٌعمل المحتوى على : 

     

المنطقً: المقارنة, التصنٌؾ, مهارات التفكٌر  تطوٌر 1
 التمٌٌز, الربط.

     

      على حل المشكالت. تمرٌن الطلبة 2

      على التفكٌر الناقد من خالل االنشطة. تشجٌع الطلبة 3

األلعاب واأللؽاز التً تحتاج الى تفكٌر  إشمال وتضمٌن 4
 منطلقً لحلها.

     

أحداث الحقة  على التنبإ بما سٌحدث من تشجٌع الطلبة 5
 تتعلق بموضوع الدرس.

     

 
( :  Visual Intellegince ثالثاً : الذكاء البصري )

, ٌعمل  على التخٌل والرسم والتصور المكانًقدرة مٌتعلق بال
 المحتوى على : 

     

      نحو جمع صور تتعلق بموضوع الدرس. إرشاد الطلبة 1

      على التخٌالت الذهنٌة. تحفٌز الطلبة 2

      توظٌؾ التكنولوجٌا البصرٌة فً تقدٌم المعلومات. 3

أنشطة بصرٌة من ) صور, أو رسوم,أوخرائط, أو  َضم 4
 جداول( تجذب الطالب لموضوع الدرس. 

     

سلسلة من االلعاب المكانٌة تتعلق بموضوع تضمٌن  5
 الدرس.
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 Bodilyرابعا : الذكاء الجسمً  أو الحركً ) 

Intelligence  : )قدرة على استخدام الجسم ملٌتعلق با
 للقٌام ببعض األعمال 

والتعبٌر الجسدي عن األفكار واألحاسٌس , ٌعمل المحتوى 
  على :

     

حركات المعلم / المعلمة أثناء نحو تقلٌد إرشاد الطلبة 1
 الشرح فٌما ٌتعلق بالدرس.

     

باستخدام الجسد على التعبٌر عن األفكار  تحفٌز الطلبة 2
أو األطراؾ مثل ) حركة األسماك , طٌران العصافٌر 

.) 

     

 
3 

على استخدام الدراما فً التعلم مثل لعب  تحفٌز الطلبة
 االدوار.

     

على تعلم الرقصات الشعبٌة التً تتعلق  تحفٌز الطلبة 4
 بموضوع الدرس.

     

تضمٌن سلسلة من االلعاب الرٌاضٌة التً تتعلق  5
 بموضوع الدرس.

     

 
 
 م

 
 

 
 
 

 الذكــــــاء

 
 وضوح العبارة

 
ارتباط العبارة 

 بالمحتوى
 

 
أرى 

التعدٌل 
التالً 
غٌر  واضحة للعبارة

 واضحة
غٌر  مرتبطة

 مرتبطة

  Musicalخامساً : الذكاء الموسٌقً ) 
Intelligence  : )قدرة على التركٌبات الموسٌقٌة مٌتعلق بال
ات واآلالت الموسٌقٌة, أي الفهم الحدسً والحساسٌة لألصو

 الكلً للموسٌقى ,  ٌعمل المحتوى على : 

     

      لبةتضمٌن أؼانً وقصائد شعرٌة تعلٌمٌةمثٌرة للط 1

      على تقلٌد األصوات للحٌوانات واآلالت. تحفٌز الطالب 2
3 
 

      االلقاء. و االنشادطلبة على تحفٌز ال

تؤلٌؾ أؼنٌة تعلٌمٌة قصٌرة من كلمات  علىالطلبة تحفٌز  4
 الدرس.

     

5 
 

      تضمٌن العاب موسٌقٌة تعلٌمٌة تتعلق بموضوع الدرس.

  
 Naturalistic Intelligenceسادساً : الذكاء الطبٌعً )

قدرة على تمٌٌز األنماط وتصنٌؾ الكائنات ,  مٌتعلق بال( :  
ٌعمل المحتوى   والقدرة على االحساس بالظواهر الطبٌعٌة ,

 على : 

     

      نحو االهتمام بالبٌئة واإلحساس بها. إرشاد الطلبة 1

نحو التعلم من خالل الطبٌعة مثل :  )   تحفٌز دافعٌة الطلبة 2
 الذهاب الى الحدائق /  المتاحؾ /  البحر /  الصحراء (  .

     

فادة الى استخدام المستهلكات البٌئٌة واالست إرشاد الطلبة 3
 منها.

     

      الى تؤمل الطبٌعٌة إلدراك القدرة االلهٌة. تشجٌع الطلبة 4
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على توقع المشكالت التً ستحدث بالبٌئة تحفٌز الطلبة  5
 بسبب ممارسات االنسان.

     

       
 Interpersonalسابعاً : الذكاء االجتماعً ) 

Intelligence  :  )ٌن قدرة على فهم االخرمٌتعلق بال
 والتواصل معهم بكفاءة ,  ٌعمل المحتوى على : 

     

      لبةمهارات التعلم التعاونً بٌن الط تطوٌر وتنمٌة 1

نحو اختٌار موضوعات ذات صلة بالواقع الطلبةإرشاد  2
 االجتماعً.

     

      على العمل الجماعً وتكوٌن مجموعات. تحفٌز الطلبة 3

مسإولٌاتهم تجاه البٌئة المدرسٌة القٌام ب على تشجٌع الطلبة 4
 والمجتمع.

     

      على االهتمام بمشاعر االخرٌن. تشجٌع الطلبة  5

      
 Intrapersonalالذكاء الشخصً )   ثامناً :

Intelligence :  ) ٌقصد به  فهم وتؤمل الشخص لذاته
وأهدافه ونواٌاه ,  ٌعمل المحتوى  هوالقدرة على فهمه النفعاالت

 ى : عل

     

      على تقدٌر الذات. تشجٌع الطلبة 1

      إلبداء وجهات نظرهم. اتاحة الفرصة للطلبة 2

      فرصة التعبٌر عن مشاعرهم. منح الطلبة 3

      نحو ربط ما ٌتعلمونه بواقع حٌاتهم. الطلبة إرشاد 4

5 
 

      نحو استخدام مهارات التفكٌر العلٌا. بةلتشجٌع الط

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 فهزس انجذاول

 
رقم 

 الجدول
 

 
 عنوان الجدول
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أوجه االختالؾ بٌن وجهتً النظر بٌن النظرٌة الذكاءات المتعددة والنظرٌة  ((1.2
 الكالسٌكٌة

11 

 درجة توافر األنشطة المتعلقة بالذكاءات المتعددة عن طرٌق النسب المئوٌة (1.3)
 

43 

ب المئوٌة ودرجة التوافر لكل مجال من مجاالت الذكاءات وعددها والنس (1.4)
 الذكاءات الثمانٌة.

 

46 

التكرارات و النسب المئوٌة لتوافر أنشطة الذكاء اللؽوي فً كتب اللؽة  (2.4)
 اإلنجلٌزٌة للصفٌن الثالث والرابع األساسٌٌن

 

47 

لؽة التكرارات و النسب المئوٌة لتوافر أنشطة الذكاء المنطقً فً كتب ال (3.4)
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52 
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