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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





 ب 
 

 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.. 

 

 



1 
 

 

 

 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.


