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ملخص البحث: 
اجلزء  املتوسط  األول  للصف  العربية  اللغة  كتايب   حمتو حتليل  البحث  هدف 
الباحث  اعتمد  اهلدف  هذا  ولتحقيق  املتعددة،  الذكاءات  ضوء  يف  والثاين  األول 
 املحتو من  املتعددة  الذكاءات  الستخراج  بحث  أداة  واستعمل  الوصفي  املنهح 
بعد عرضها عىل نخبة من االساتذة واملحكمني املتخصصني باللغة العربية وطرائق 
استعمل طريقتني  األداة  ثبات  التحقق من  للتحقق من صدقها ولغرض  تدريسها 
استعملها  التي  الزمن واألخر عرب حملل آخر، والوسائل االحصائية  األوىل عرب 
الباحث: معادلة النسبة املئوية ومعادلة (هولستي). وبعد تطبيق األداة ظهرت عدة 
نتائج منها تفاوت تكرارات الذكاءات املتعددة ونسبها يف حمتو كتايب اللغة العربية 
للصف األول املتوسط بشكل عام إذ بلغت تكرارت الذكاءات املتعددة يف الكتاب 
األول (١٤١٢) والتكرارات يف الكتاب الثاين (١٣٨٣) وقد بلغت التكرارات يف 
الكتابني (٢٧٩٥) وتوزعت هذه الذكاءات عىل التوايل: الذكاء اللغوي والبرصي 
النتائج  واملنطقي واالجتامعي والذايت واملوسيقي والطبيعي ثم احلركي، ويف ضوء 
األوىل  الرتبة  أخذا  التوايل  عىل  البرصي  ثم  اللغوي  الذكاء  ان  الباحث  استنتج 
والثانية، أما الذكاء احلركي فأخذ الرتبة الثامنة أما بقية الذكاءات املتعددة فتوزعت 
املتوسط  األول  للصف  العربية  اللغة  كتايب  يف  السابعة  الرتبة  اىل  الثالثة  الرتبة  بني 
اجلزء األول والثاين، وأوىص الباحث عدة توصيات منها توكيد أمهية نرش الثقافة 
وأن  بينهم  الفردية  والفروق  املتعددة  الذكاءات  تنوع  حول  وتوعيتهم  الطلبة  بني 
املدريس  وسلوكهم  نفوسهم  يف  الذكاءات  هذه  تنمية  اىل  هيدف  املدريس  الكتاب 
واحلياة اليومية واقرتح الباحث عدة مقرتحات منها حتليل حمتو كتاب قواعد اللغة 

العربية للصف اخلامس االبتدائي يف ضوء الذكاءات املتعددة. 
الكلامت املفتاحية: حتليل حمتو، كتب اللغة العربية املدرسية، الذكاءات. 
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Abstract

The research aimed to analyze the content of the Arabic lan-
guage textbook for the first intermediate grade , first and second 
volume, in the light of mul�ple intelligences. To achieve that goal, 
the researcher relies on the descrip�ve method and used a research 
tool for working out mul�ple intelligences a�er presen�ng this tool 
to a specialized group of Arabic language and methods of teach-
ing to check its validity. For the purpose of checking the stability of 
the tool, the researcher used two methods ; the first was  “beyond 
�me” and the second was through another analyst. The sta�s�cal 
methods used by the researcher were the a  percentage formula 
and Holste’s equa�on. A�er the applica�on the tool, several results 
emerged. From those results were the variance of mul�ple intelli-
gences and its propor�ons in the content of Arabic language text-
book for the first intermediate grade in general. The frequency of 
mul�ple intelligences in the first volume textbook were (1412) and 
in the second volume textbook were (1383) and in the two volumes 
were (2795) . These mul�ple intelligences were distributed respec-
�vely to the following: linguis�c, visual, logical, interpersonal, Intra-
personal, musical, natural and kine�c intelligence. The researcher 
concluded that the linguis�c and visual intelligence took the first 
and second rank respec�vely, while the kine�c intelligence took the 
eighth rank, while the rest of the mul�ple intelligences were distrib-
uted between the third to the seventh rank in the Arabic language 
textbooks for the first grade. The researcher gave several recom-
menda�ons, including emphasizing the importance of spreading 
culture among students, showing them the diversity mul�ple intelli-
gences and individual differences between them and that textbooks 
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aim to develop these intelligences in their souls, in their school be-
havior and daily life. The researcher gave several proposals, includ-
ing analyzing the content of the Arabic grammar textbook for the 
fi�h primary grade in light of mul�ple intelligences.

Key words: content analysis, Arabic textbooks, intelligences.
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الفصل األول

التعريف بالبحث

 :(Research problem) أوال: مشكلة البحث

واألدبية  النحوية  وعلومها  العربية  اللغة  نحو  اجتاههم  وقلة  الطلبة  ضعف 
أثارت نفوس كثري من  الباحث فحسب بل  تثرْ نفس  واالنشائية وغريها مشكلة مل 
الباحثني واملختصني باللغة العربية وطرائق تدريسها فضال عن معلمي اللغة العربية 
حرصها  يمكن  لكن  وكثرية  متعددة  أسباهبا  تكون  قد  املشكلة  وهذه  ومدرسيها، 
البيئة  ما خيص  أو  املربني  ما خيص  أو  أنفسهم  الطلبة  ما خيص  منها  بجوانب حمددة 
أن  الباحث  يظن  األساس  هذا  وعىل  واالجتامعي  التعليمي  النظام  أو  املدرسية 
الكتاب املدريس وما حيويه من ذكاءات متعدددة قد يكون سببا يف ضعف الطلبة يف 
اللغة العربية وقلة اجتاههم نحوها؛ لذا جلأ اىل حتليل كتايب اللغة العربية للصف األول 
املتوسط اجلزء األول والثاين يف ضوء الذكاءات املتعددة مقدمةً حلل مشكلة البحث. 

لضعف  سبب  املدريس  الكتاب  ان  يظن  الباحث  جعلت  التي  األسس  ومن 
الطلبة يف اللغة العربية هو أمهيته باعتباره منهجا مدرسيا حيوي اخلربات واألنشطة 
اللغوية املتنوعة التي حيتك هبا الطلبة يف املدرسة وحيتك هبا أيضا يف البيت والشارع 

ومع زمالئه وغريهم. (أبو اهليجاء، ٢٠٠١، ص٢١). 

تدريس  العاملني يف  للمريب ولكل  املدريس مالزم  الكتاب  ان  فضال عن ذلك 
للصف  العربية  اللغة  كتايب   بمحتو االرتقاء  ان  الباحث  يظن  لذا  العربية؛  اللغة 
االول املتوسط اجلزء األول والثاين سيؤدي اىل تقليل مشكلة ضعف الطلبة يف اللغة 

العربية وزيادة اجتاههم نحو تعلمها. 
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وبناءً عىل ما تقدم فان مشكلة البحث احلايل تتبلور بالسؤال االيت: 

االول  للصف  العربية  اللغة  كتايب  يف  وعددها  املتعددة  الذكاءات  أنواع  (ما 
املتوسط اجلزء االول والثاين؟). 

 :(Research importance) ثانيا: أمهية البحث

تظهر أمهية البحث احلايل من أمهية اللغة عموماً باعتبارها أداة التفكري بحسب 
ومن  االجتامع  علامء  رؤية  بحسب  اجتامعية  ظاهرة  واعتبارها  النفس  علامء  رؤية 
تقريبا  سنة   (١٦٠٠) يبلغ  طويال  تارخيا  متلك  فهي  خصوصاً  العربية  اللغة  أمهية 
العصور  عرب  مهامهتا  أدت  وقد  والعلم  واألدب  والشعر  احلديث  لغة  تعد  حيث 
التارخيية إذ أعطت بمقدار عطاء أهلها هلا من عناية وحرص كي تبقى عرب األجيال 
وتراجعت بمقدار تراجع أهلها عن ذلك لذا ينبغي لنا العناية هبا؛ ألهنا لغة الدين 
ولغة كتاب اهللا (عز وجل) القران الكريم ولغة احلديث النبوي الرشيف وأصحابه 
إذ هي  قوميتها  العربية بصورة جلية من  اللغة  أمهية  تظهر   وكذلك  بيته  وأهل 
السمة الرابطة بني الدول العربية للتواصل فضال عن التاريخ املشرتك بينهم لذا تعد 

اللغة العربية من اللغات العاملية املعرتف هبا. (عطا، ٢٠٠٦، ص٤٩-٥٣). 

وتظهر أمهية البحث أيضا من أمهية الكتاب املدريس الذي يعد مصدرا أساسيا 
Graves,) .للمعلومات للدراسة الرسمية ملوضوع ما وهو أداة للتعلم والتعليم

 .(2000, p175

 وهذا الكتاب حيوي عىل منافع للعملية التعلمية التعليمية سواء كان ذلك للمعلم 
أم املتعلم إذ انه يعطي التأمني للطلبة من طريق اعطاهم خارطة طريق للدراسة ملعرفة 
واجباهتم ويعطي للمريب صورة ملا يتوقع أن يفعله فضال عن ان الكتاب حيوي صورا 
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ونشاطات وقراءات وغريها التي من طريقها حتفظ وقت املريب يف البحث أو تطوير 
مثل هذا الكتاب، وكذلك الكتاب املدريس يزود املريب بأساس لتقييم الطلبة علام ان 
بعض الكتب املدرسية حتوي اختبارات وأدوات تقويم وقد حيوي كتيبات دعم مثل 
دليل املعلم أو املدرس أو أقراص ليزرية أو فديوهات أو أوراق عمل فضال عن ان 
التعليم عىل مستو الصف واملرحلة  التناسق بني مستويات  الكتب املدرسية تعزز 
املدرسية وعىل الرغم من هذه االجيابيات للكتاب املدريس ينبغي لنا االعرتاف بأن 
هناك أيضا سلبيات له منها ان املريب والطلبة حمددان يف املادة العلمية التي يؤدياهنا؛ 
الذي  املدريس  الكتاب  استعامل  لبعضهم يف  يولد عدم رضا  األحيان  بعض  لذا يف 

 .(Basturkmen, 2010, p149) .يعدونه مادة تعليمية جاهزة

وربام من املمكن للمريب اجياد احللول الخفاقات الكتب املدرسية مع طلبته إن 
وجدت حيث ان الكتاب املدريس هو أداة مرنة بيد املريب وطلبته يمكن إصالحه من 
غري زيادة باملعلومات العلمية املخصصة للصف أو املرحلة أو انقاصها وينبغي لنا 

أال ننسى انه ال يوجد كتاب مدريس مثايل. 

تقنية  أداة  يعد  الذي   املحتو حتليل  أمهية  من  احلايل  البحث  أمهية  وتظهر 
ناجحة يستعملها الباحثون يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية للتحقق من حمتويات 
التواصل بني البرش مثل: الكتب والوثائق والربامج املرئية واملسموعة، وكذلك 
هذا املنهج يسمح للباحث أن يقيم أو يضيف للتقييامت التي قد أعطيت سابقا. 

 .(Kirby &others, 2000, p5)

ويعد منهج حتليل املحتو أداة لتحديد وجود املفاهيم املؤكدة ضمن الوثيقة، 
بحسب  النصوص  يف  موجودة  كمفاهيم  احلاالت  هذه  وحيلل  يصنف  فالباحث 
نظرية الدراسة والبحث لتحليل  املحتو حيث ان هذه العملية تعزز النظرية املتبعة 
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يف الدراسة والبحث من جانب وتعزز أمهية منهج حتليل املحتو من جانب آخر. 
 .(Roy, 2014, pp43-44)

ومن نقاط قوة هذا البحث احلايل أيضا أمهية نظرية الذكاء املتعددة التي أثارت 
جدال يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية، فهذه النظرية ال تقلص الذكاء يف نوع واحد 
 يف الفرد االنساين بل خلقت افرادا ذوي مستويات خمتلفة يف الذكاء ضمن آثار وقو
الكبري يف  النظرية وتأثريها  الرغم من أمهية هذه  فريدة من نوعها يف االنسان وعىل 
الرتبية والتعليم وعلم النفس لكن مل ختلص من االنتقادات فمثال من هذه االنتقادات 

انه ال توجد أداة قياسية تقنية حمددة معروفة ملعرفة أنواع الذكاءات وحرصها. 
 .(Plotnik &Kouyoumdjian, 2024, p283)

 :(Research goal) ثالثا: هدف البحث
املتوسط  العربية للصف األول  اللغة  البحث احلايل: حتليل حمتو كتايب  هيدف 

اجلزء األول والثاين يف ضوء الذكاءات املتعددة. 
 :(Research limits) رابعا: حدود البحث

احلد املعريف: كتابا اللغة العربية للصف االول املتوسط اجلزء االول والثاين يف -١
طبعتهام األخرية املتوافرة (ط٣) (٢٠١٨). 

احلد املكاين والزماين: مجهورية العراق- حمافظة بابل – مديرية تربية بابل – السنة -٢
املدرسية ٢٠١٩-٢٠٢٠. 

 :(Defining terms) خامسا: حتديد املصطلحات
 تصنيفه أو   املحتو حتليل  هو  بأنه:   (١٩٩٠) (Weber) عرفه   :املحتو حتليل 

أو تقييمه الذي يعد املفتاح الرئيس يف التواصل املكتوب كالتقاير واملقاالت والوثائق 
تسمح  النص  من  استنتاجات  وصناعة  للتحليل  منظم  بحث  منهج  فهو  والكتب 
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 .(Program, 1996. P5) .للمقيمني أن يصنعوا استدالالت حول تلك املعلومات
التعريف االجرائي: هي العمليات املخطط هلا بحسب أداة البحث احلايل وبحسب 
األول  للصف  العربية  اللغة  كتايب  لتحليل  الباحث  اعتمدمها  التي  التحليل  منهجية 
املتوسط اجلزء األول والثاين الستخراج تكرارات الذكاءات املتعددة ونسبها املئوية. 

 الكتاب: عرفه (درويس) (٢٠١٧) بأنه: وثيقة مطبوعة عىل شكل جملد مكون
من عدة صفحات حتوي معلومات وصور ورسومات توضيحية مرتبطة بموضوع 
املراحل  يف  يستعمل  الدراسية  الكتب  من  نوع  هو  املدريس  والكتاب  ما  جمال  أو 

املدرسية. (درويس، ٢٠١٧، ص٥). 
التعريف االجرائي: هو الكتاب أو املنهج املدريس يف تعليم اللغة العربية للصف 
والثاين  األول  للكورس  خمصص  األول  كتابني  من  يتكون  الذي  املتوسط  األول 

خمصص للكورس الثاين بحسب نظام التعليم يف مجهورية العراقية. 
 بأنه: نظرية تفرتض أن (Baum &Viens &Sla�n) الذكاءات املتعددة: عرفه

األفراد يستعملون مزجيا متنوعا من الذكاءات املتعددة حلل املشكالت فمثال الطلبة 
يف حالة املدرسة يمتلكون ذكاء لكن يف طرائق خمتلفة يف تعلمهم للامدة الدراسية التي 

 .(Baum &Viens &Sla�n, 2005, p42) .يناقشها املربون معهم
التعريف االجرائي: وهي الذكاءات املتعددة الثامنية اآلتية: الذكاء املنطقي واللغوي 
واالجتامعي والبرصي والذايت واملوسيقي والطبيعي واحلركي، التي اعتمدها الباحث 
والثاين  األول  اجلزء  املتوسط  األول  للصف  العربية  اللغة  كتايب  من  الستخراجها 

بحسب أداة البحث ومنهجية التحليل اللتني اعتمدمها الباحث يف البحث احلايل. 
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الفصل الثاين
االطار النظري والدراسات السابقة

 :(Theoretical framework) اوال: االطار النظري

 (Howard Gardner) العامل  افرتضها  نظرية  هي  املتعددة  الذكاءات  نظرية 
شكال  وليس  حمددة  أشكال  عىل  يصنف  الذي  للذكاء  نموذج  وهي   (١٩٨٣) عام 
يمتلك  قد  والشخص  شخصية  أدوت  أهنا  عىل  املتعددة  الذكاءات  وفهمت  واحدا 
أكثر من شكل من أشكال الذكاء لذلك افرتض (Gardner) أن كل شخص لديه 
مستويات متفاوتة من الذكاء يف ملفه الشخيص االدراكي الفريد فالذكاء بحسب نظرية 

 .(Gohar, 2015, p207) .هو السعة التي هبا حتل املشكالت (Gardner)

لذا ينبغي للمربني مراعاة هذه األنواع للذكاءات لد الطلبة وعدم الرتكيز عىل 
تندرج  التي  الطلبة  رغبات  يف  والبحث   األخر األنواع  وامهال  منها  واحد  نوع 
حتت هذه الذكاءات وتعزيزها يف نفوسهم ومن املمكن أن تقسم الذكاءات املتعددة 

عىل ثامنية أنواع هي: 

يكون  الذي  الذكاء  وهو   :(Linguistic intelligence) اللغوي  ١-الذكاء 
القصص  وإلقاء  واملالحظات  والكتابة  القراءة  وحيب  الكلامت  يف  تفكريه  جمال 
من  النوع  وهذا  اللعب  أساس  الكلامت  فيها  تكون  التي  واأللعاب  أنواعها  بكل 
الذكاء يتطلب وحيتاج أشياء كي ينمو ويتطور منها الكتب وأدوات الكتابة والورق 

واملذكرات واحلوارات واملناقشات واجلدال والقصص. 

يستعمله  الذي  الذكاء  وهو   :(Logical intelligence) املنطقي  ٢-الذكاء 
الفرد يف االسباب وحيب التجريب واألسئلة واكتشاف األحاجي املنطقية كالكلامت 

املفقودة يف لعبة أحجية الكلامت املتقاطعة وكذلك احلساب الريايض. 
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Visual): وهو الذكاء الذي يامرسه الفرد  intelligence) ٣-الذكاء البرصي
واخلربشات  والرسم  التصميم  الذكاء حيب  من  النوع  واللوحات وهذا  الصور  يف 
والتصوير ومن الوسائل املساعدة عىل تنمية هذا الذكاء الفن والفديوات واألفالم 
وألعاب الرتكيب وألعاب اخليال واملتاهات واألحاجي الصورية والكتب التوضيحة 

والسفر اىل املتاحف الفنية. 

طريق  من  الذكاء  هذا  ويفكر   :(Kinetic intelligence) احلركي  ٤-الذكاء 
والبناء  واهلرولة  الرقص  يعشق  الذكاء  من  النوع  فهذا  لذا  اجلسدي  االحساس 
دور  ويأخذ  االشياء  وبناء  احلركة  اىل  حيتاج  احلركي  والذكاء  واإليامءات  واللمس 

اللعب والرياضة اجلسدية واخلربات التكتيكية والتعلم الذي حيتاج اىل األيدي. 

عرب  يفكر  الذكاء  وهذا   :(Musical intelligence) املوسيقي  ٥-الذكاء 
االيقاعات واألحلان لذا فهو حيب الغناء والصفري والطنني وحركة األيدي واألرجل 

وحيب أيضا االستامع. 

من  النوع  وهذا   :(Interpersonal intelligence) االجتامعي  ٦-الذكاء 
الذكاء يستعمله الفرد يف تداول األفكار مع اآلخرين لذا فهو حيب القيادة والتنظيم 
والعالقات واالندماج مع االخرين عرب احلفالت والتجمعات ويتطور هذا النوع 
واألحداث  االجتامعية  والتجمعات  اجلمعية  واأللعاب  األصدقاء  طريق  من 

التواصلية والنوادي والناصحني واملعلمني. 

Intrapersonal): هو الذكاء الذي يبدو عىل  intelligence) ٧-الذكاء الذايت
النوع  الفرد يف الصلة والعالقة باألهداف واملشاعر واملتطلبات اخلاصة به وحيب هذا 
اعداد األهداف والتأمل واألحالم والبصرية ويمكن أن يتطور هذا النوع من الذكاء من 
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طريق األماكن الرسية ووقت الفراغ واملشاريع التي يعتمد الفرد عىل نفسه يف انجازها. 

يبدو  الذي  التفكري  وهو   :(Naturalis�c intelligence) الطبيعي  ٨-الذكاء 
عىل الفرد من طريق الطبيعة واملظاهر الطبيعية وحيب هذا النوع اللعب مع احليوانات 
بكوكب  والعناية  الطبيعي  واالستكشاف  والزراعة  السباق  وحيوانات  األليفة 
األرض لذا فيحتاج  هذا النوع من الذكاء مدخال اىل الطبيعة وفرصا للتعامل مع 
احليوانات وأدوات الستكشاف الطبيعة مثل العدسات املكربة واملناظر املخصصة 

لتقريب األشياء كالتلكسوبات وغريها. 

 .(Armstrong, 2009, pp30-33)(Armstrong, 2003, pp13-14)

ثانيا: الدراسات السابقة: 

اطلع الباحث عىل عدة دراسات وبحوث ذات عالقة بالبحث احلايل ومن هذه 
الدراسات الدراستان االتيتان: 

 :(٢٠١٢) (Taase) دراسة

(نظرية الذكاءات املتعددة والكتب املدرسية االيرانية: حتليالت)

الباحث  يذكر  ومل  االيرانية  االسالمية  اجلمهورية  يف  الدراسة  هذه  جرت 
املرحلة  لطلبة  االنكليزية  اللغة  تعليم  كتب  من  التحقق  اىل  وهدفت  الدراسة  سنة 
املتوسطة يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة واعتمد الباحث عىل ثالثة كتب منهجية 
لتعليم اللغة االنكليزية للصف األول والثاين والثالث للمرحلة التوجيهية (املرحلة 
Rozario de) املتوسطة) واعتمد الباحث عىل الئحة ذكاءات متعددة قد قدمها

Lima) (٢٠٠٣) وحتقق الباحث من صدق األداة من طريق عرضها عىل جمموعة 
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الباحث  استعملها  التي  االحصائية  الوسائل  ومن  االنكليزية  باللغة  متخصصني 
النسب املئوية، وتوصلت هذه الدراسة اىل أن الذكاء اللغوي والبرصي عىل التوايل 
املنطقي  الذكاء  يأيت  بعدها  املدرسية  املناهج  يف  املتوافرة  الذكاءات  أكثر  من  مها 
احلركي  الذكاء  بعدها  يأيت  ثم  قليلة  مستويات  التوايل يف  والذايت عىل  واالجتامعي 

واملوسيقي والطبيعي التي مل تكن متوافرة يف املناهج املدرسية يف أي نسبة. 

 :(٢٠١٧) دراسة العرنويس واملرشدي

ضوء  يف  املتوسط  الثاين  للصف  والنصوص  املطالعة  كتاب   حمتو (حتليل 
الذكاءات املتعددة)

بابل  حمافظة  يف  العراق  يف   (٢٠١٦-٢٠١٧) سنة  يف  الدراسة  هذه  جرت 
وهدفت اىل حتليل حمتو كتاب املطالعة والنصوص للصف الثاين املتوسط يف ضوء 
 (٩٥) من  يتكون  الباحثان  أعده  معيارا  الدراسة  أداة  وكانت  املتعددة  الذكاءات 
والذايت  والبرصي  واالجتامعي  واملنطقي  اللغوي  (الذكاء  ذكاءات  لثامنية  مؤرشا 
عرب  وثباهتا  األداة  صدق  من  الباحث  حتقق  وقد  واحلركي)  والطبيعي  واملوسيقي 
الزمن وعرب باحث آخر، ومن الوسائل االحصائية التي استعملها الباحثان النسب 
الذكاءات  من  أيا  هيمل  مل  الكتاب  بأن  الدراسة  وانتهت  هولستي  ومعادلة  املئوية 
املتعددة لكن كانت بنسب متفاوتة عىل التوايل كام يأيت: الذكاء اللغوي (٩٥ .٤١%)
والذايت   (%٥٤ .٨) والبرصي  واالجتامعي (٣١ .١١%) واملنطقي (٨٥ .١٥%) 
(%٣٤ .٢) واحلركي   (%٥٨ .٥) والطبيعي   (%٧٧ .٦) واملوسيقي   (%٣٩ .٧)

الكتاب  يف  وتضمينها  املهملة  الذكاءات  بمؤرشات  بالعناية  الباحثان  وأوىص 
 املدريس ومن مقرتحات الباحثني اجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية عىل حمتو

املطالعة والنصوص للمرحلتني املتوسطة واالعدادية. 
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ثالثا: املوازنة بني الدارستني السابقتني والبحث احلايل: 

من ناحية زمن اجراء الدراسة ومكاهنا فدراسة (Taase)(٢٠١٢) مل تذكر زمن 
الدراسة وجرت يف اجلمهورية االسالمية االيرانية أما دراسة العرنويس واملرشدي 
احلايل  البحث  أما  العراقية  مجهورية  يف   (٢٠١٦-٢٠١٧) سنة  فجرت   (٢٠١٧)
فجر سنة (٢٠١٩-٢٠٢٠) يف مجهورية العراقية أيضا أما من ناحية هدف الدراسة 
فقد اتفقت الدراستان السابقتان والبحث احلايل يف هدف واحد وهو حتليل املنهج 
الدراستان  اتفقت  فقد  املنهج  ناحية  من  أما  املتعددة  الذكاءات  ضوء  يف  املدريس 
السابقتان والبحث احلايل يف املنهج الوصفي أما من ناحية الوسائل االحصائية فقد 
استعملت دراسة (Taase)(٢٠١٢) النسب املئوية أما دراسة العرنويس واملرشدي 
فقد  احلايل  البحث  أما  هولستي  ومعادلة  املئوية  النسب  استعملت  فقد   (٢٠١٧)
استعمل النسب املئوية ومعادلة هولستي أيضا أما من ناحية أداة الدراسة فقد اعتمدت 
Rozario) (٢٠١٢) عىل الئحة الذكاءات املتعددة التي أعدها(Taase) دراسة
de)(٢٠٠٣) أما دراسة العرنويس واملرشدي (٢٠١٧) فقد أعد الباحثان  Lima

البحث  أما  وثبات  صدق  من  السايكومرتية  العمليات  عليها  وأجريا  للدراسة  أداة 
احلايل فقد اعتمد عىل أداة دراسة العرنويس واملرشدي (٢٠١٧) وذلك بعد اجراء 
التحقق من صدقها وثباهتا أما من ناحية الصف واملرحلة الدراسية والكتاب املدريس 
الذي جير عليه التحليل فدراسة (Taase)(٢٠١٢) قد اعتمدت عىل ثالثة كتب 
يف اللغة االنكليزية للصف األول والثاين والثالث للمرحلة التوجيهية (املتوسطة) أما 
دراسة العرنويس واملرشدي (٢٠١٧) فقد اعتمدت عىل كتاب املطالعة والنصوص 
للصف الثاين املتوسط أما البحث احلايل فقد اعتمد كتايب اللغة العربية اجلزء األول 
والثاين للصف األول املتوسط أما أنواع الذكاءات التي اعتمدهتا الدراستان السابقتان 
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والبحث احلايل فقد اعتمدت مجيعها عىل (٨) ذكاءات هي: الذكاء اللغوي والبرصي 
نتيجة  ناحية  من  أما  والطبيعي  واملوسيقي  واحلركي  والذايت  واالجتامعي  واملنطقي 
الدراسة فدراسة (Taase)(٢٠١٢) قد توصلت اىل أن الذكاء اللغوي والبرصي 
املنطقي  الذكاء  يأيت  بعدها  املدرسية  املناهج  يف  املتوافرة  الذكاءات  أكثر  من  مها 
واملوسيقي  احلركي  الذكاء  بعدها  يأيت  ثم  قليلة  مستويات  يف  والذايت  واالجتامعي 
والطبيعي التي مل تكن موجودة يف املناهج املدرسية يف أي نسبة أما دراسة العرنويس 
واملرشدي (٢٠١٧) فتوصلت اىل نسب متفاوتة عىل التوايل للذكاءات املتعددة كام 
يأيت: الذكاء اللغوي (٩٥ .٤١%) واملنطقي (٨٥ .١٥%) واالجتامعي (٣١ .١١%)
والطبيعي.٥%)  واملوسيقي (٧٧ .٦%)  والذايت (٣٩ .٧%)  والبرصي (٥٤ .٨%) 

(٥٨ واحلركي (٣٤ .٢%) أما نتيجة البحث احلايل فلم تظهربعد. 

رابعا: جوانب االفادة من الدراستني السابقتني: 

أفاد الباحث من الدراستني السابقتني واألدبيات والدراسات األخر املتعلقة 
وأدوات  النظري  االطار  منها:  عدة  جوانب  يف  عليها  اطلع  التي  احلايل  بالبحث 

البحث ومنهجية الدراسة وخطوات التحليل والوسائل االحصائية والنتائج. 
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الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته

الباحث  استعمل   :(Research Methodology) البحث  منهج  أوال: 
املنهج الوصفي الذي يتضمن املسح وتقيص احلقائق لألنواع املختلفة هلدف رئيس 
وهو استكشاف جمموعة الظروف كام هي موجودة أو حارضة فالباحث من طريق 
هذا املنهج يمكن أن يستعمل احلقائق واملعلومات والبيانات التي هي موجودة سابقا 
وحتليل هذه املصادر كي يصنع فرضية لتقييم املادة ويمكن تعريف املنهج الوصفي 

يف أبسط كلامت بأنه: اعطاء صورة عن الظاهرة كام هي حتدث بشكل طبيعي. 
 .(Mishra & Alok, 2011, pp2-3) (Travakoli, 2012, p160)

Researchsociety): عملية  andsample) ثانيا: جمتمع البحث وعينته
اختيار عينة من مصادر البيانات األساسية لدراستها تتطلب معايري مهمة كي ال يقع 
الباحث يف خطأ املعاينة وكي تتصف العينة بأهنا ممثل حقيقي للبيانات األساسية أو 
املجتمع األصيل التي أخذت منها لذا أخذ الباحث بعني االعتبار ذلك وكانت عينة 

 .Travakoli, 2012, p546)) .البحث احلايل هي جمتمع البحث نفسه
Search): اعتمد الباحث يف البحث احلايل عىل أداة  tool) ثالثا: أداة التحليل

البحث التي أعدها كل من (العرنويس واملرشدي) (٢٠١٧). 
The): عىل الرغم من أن سمة  validity of the tool) رابعا: صدق األداة
السمة  البحث  أداة  أو  االختبار  يعد صدق  لكن  بسيطا  تبدو مفهوما  األداة  صدق 
األكثر أمهية من سامت أدوات البحث ومن أبسط اإلجراءات لفحص صدق األداة 

هو طرح السؤال االيت: هل األداة تقيس فعال ما وضعت ألجله؟.
 .(Malcolm, 2009, pp57-58)
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الباحث أداة البحث احلايل التي اعتمدها عىل نخبة من  وبناء عىل ذلك عرض 
متخصيص اللغة العربية وطرائق تدريسها (امللحق، ١). 

أن  يعني  األداة  ثبات   :(Thestability of the tool) األداة  ثبات  خامسا: 
تشري األداة اىل األشياء أو النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق األداة مرة أخر عىل العينة 
نفسها يف الظروف نفسها وذلك بعد مدة معينة من الزمن. (عطية، ٢٠١٠، ص١١١). 

عرب  األول  طريقني:  نحو  عىل  األداة  ثبات  من  الباحث  حتقق  ذلك  ضوء  ويف 
الزمن حيث أخذ عينة من حمتو كتايب اللغة العربية للصف األول املتوسط فحللها 
ثم بعد مرور اسبوعني حلل العينة نفسها ثم استخرج قيمة الثبات بني التحليلني إذ 
الباحث مع حملل  اتفق  الثاين:  ثبات مرتفع والطريق  بلغت (٩٦ .٠) وهو معامل 
آخر وهو األستاذ (أ. م. د. نعيم خليل عبود) ختصص بطرائق تدريس اللغة العربية 
فاعطاه عينة من حمتو كتاب اللغة العربية فحللها ثم استخرج الباحث قيمة الثبات 
بني حتليله وحتليل املحلل اآلخر إذ بلغت قيمة الثبات بني التحليلني (٨٧ .٠) وهي 
قيمة ثبات جيدة جدا؛ ألن قيمة الثبات إذا كانت (٧٠ .٠) فأكثر تعد مقبولة وإذا 
كانت (٨٠ .٠) فأكثر تعد جيدة جدا وإذا كانت قيمة الثبات (٩٠ .٠) فأكثر تعد 

 .(Mohajan, 2017, pp11-12) .مرتفعة

للمحلل  ينبغي   :(Analysis methodology) التحليل  منهجية  سادسا: 
أن يعتمد عىل وحدة حتليل حمددة عند التحليل لذا استعمل الباحث يف حتليل كتايب 
اللغة العربية للصف األول املتوسط اجلزء األول والثاين وحدة املوضوع والفكرة 
(العرنويس  عبارة.  أو  مجلة  أو  كلمة  عرب  يكون  قد  الذي  املطلوب  املعنى  إلعطاء 

واملرشدي، ٢٠١٧، ص٧٠). 
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ثم  املتأنية  القراءة  بعد  حدة  عىل  العربية  اللغة  كتايب  من  كل  الباحث  حلل  ثم 
حسب كل تكرار من الذكاءات املتعددة بحسب مؤرشات أداة البحث التي اعتمدها 
الباحث واالعتامد فقط عىل الذكاءات الثامنية التي حددها الباحث ووحدة التحليل. 
Tool): بعد حتقيق صدق األداة وثباهتا  application) سابعا: تطبيق األداة
طبق  حمددة،  حتليل  وحدة  وتعيني   (٢ (امللحق،  النهائية  صيغتها  يف  وصلت  حتى 
األول  اجلزء  املتوسط  األول  للصف  العربية  اللغة  كتايب  عىل  البحث  أداة  الباحث 
عملية  استمرت  وقد  واملقدمة  الفصول  وواجهات  الفهارس  استبعاد  مع  والثاين 

التحليل للكتابني من (٢٠٢٠/٢/١) اىل (٢٠٢٠/٣/١٤). 
 :(Statistical means) ثامنا: الوسائل االحصائية

استعمل الباحث الوسائل االحصائية اآلتية: 
املئوية أ-  النسب  الستخراج  املئوية  النسبة  الباحث  استعمل  املئوية:  النسبة 

لتكرارات الذكاءات املتعددة واملعادلة املستعملة لذلك هي: 
١٠٠×العدد اجلزئي

       = النسبة املئوية
العدد الكيل

الثبات  قيمة  الستخراج  املعادلة  هذه  الباحث  استعمل  (هولستي):  معادلة   
واملعادلة التي استعملت لذلك هي: 

2M  
                                 R =   

N1 + N2 
حيث ان: 

R= قيمة الثبات
M= عدد االجابات املتفق عليها بني التحليلني

N1= عدد اجابات التحليل االول
 .(Allen, 2017, p741) .عدد اجابات التحليل الثاين =N2
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الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسريها

يف هذا الفصل ستعرض نتائج البحث للجزء األول من كتاب اللغة العربية ثم 
اجلزء الثاين ثم ستعرض نتائج كتايب اللغة العربية بشكل عام ثم تفسريها بحسب 

رتب الذكاءات املتعددة والتكرارات والنسب املئوية كام موضح بااليت: 

يوضح رتب  (اجلدول، ١)   يأيت  وفيام  األول:  اجلزء  العربية  اللغة  كتاب  أوال: 
الذكاءات املتعددة والتكرارات والنسب املئوية يف كتاب اللغة العربية اجلزء األول: 

 جدول (١)

رتب الذكاءات املتعددة والنسبة املئوية والتكرارت لكتاب اللغة العربية اجلزء 
األول 

وع
جم

امل
رتب الذكاءات املتعددة

الكتاب

87    654321

كي
حلر

ا

قي
سي

ملو
ا

عي
طبي

ال

ايت
الذ

عي
جتام

اال

قي
نط

امل

رصي
الب

وي
للغ

ا

141243718089213223281412

األول % 1003. 055. 035. 676. 3015. 0815. 7919. 9029. 18

اللغة  كتاب   املتعددة يف حمتو الذكاءات  تكرارات  نسبة  ان  يتضح من (اجلدول، ١) 
بلغ  إذ  األوىل  بالرتبة  اللغوي  الذكاء  ظهر  فقد   (١٤١٢) بلغت  األول  اجلزء  العربية 
تكراره (٤١٢) وبنسبة (١٨ .٢٩) ثم ظهرت الذكاءات األخر بشكل متفاوت عىل 
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التوايل: الذكاء البرصي واملنطقي واالجتامعي والذايت والطبيعي واملوسيقي ثم احلركي. 

رتب  يوضح    (٢ (اجلدول،  يأيت  وفيام  الثاين:  اجلزء  العربية  اللغة  كتاب  ثانيا: 
الذكاءات املتعددة والتكرارات والنسب املئوية يف كتاب اللغة العربية اجلزء الثاين: 

جدول (٢)

رتب الذكاءات املتعددة والنسبة املئوية والتكرارت لكتاب اللغة العربية اجلزء 
الثاين 

�ع
جم

لم
ا

رتب الذ�اءات المتعددة

ال�تاب

87654321

ر��
ح
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��
طب�
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�� �
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�ي
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138333697999206211244442
�
الثا��

% 1002. 394. 995. 717. 1614. 9015. 2617. 6431. 96

يتضح من (اجلدول، ٢) ان نسبة تكرارات الذكاءات املتعددة يف حمتو كتاب اللغة 
العربية اجلزء الثاين بلغت (١٣٨٣) إذ ظهر الذكاء اللغوي بالرتبة األوىل إذ بلغ تكراره 
(٤٤٢) وبنسبة (٩٦ .٣١) ثم ظهرت الذكاءات األخر بشكل متفاوت عىل التوايل: 

الذكاء البرصي واالجتامعي واملنطقي والذايت واملوسيقي والطبيعي ثم احلركي. 

يوضح   (٣ (اجلدول،  يأيت  وفيام  والثاين:  األول  اجلزء  العربية  اللغة  كتابا  ثالثا: 
اجلزء  العربية  اللغة  كتايب  املئوية يف  والنسب  والتكرارات  املتعددة  الذكاءات  رتب 

االول والثاين: 
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جدول (٣)
رتب الذكاءات املتعددة والنسبة املئوية والتكرارت لكتايب اللغة العربية 

�ع
جم

لم
ا

رتب الذ�اءات المتعددة

كتا�ا اللغة 
الع���ة

87654321

ر��
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�ي
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التكرارات279576149150188442429525854

ال�س�ة55 .7830 .3518 .1715 .7315 .376 .335 .725 .100%2

يتضح من (اجلدول، ٣) ان نسبة تكرارات الذكاءات املتعددة يف حمتو كتايب اللغة 
إذ  بلغت (٢٧٩٥)  والثاين  املتوسط اجلزء األول  العربية بشكل عام للصف األول 
بلغت تكرارات الذكاء اللغوي (٨٥٤) بنسبة مئوية بلغت (٥٥ .٣٠) وهي الرتبة 
ودراسة   (٢٠١٧) واملرشدي  العرنويس  دراسة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  األوىل 
(Taase)(٢٠١٢) وقد يعود السبب يف ذلك ان الغاية األساسية ملنهج تعلم اللغة هو 
تنمية الذكاء اللغوي ثم يأيت بعدها الذكاء البرصي حيث بلغت التكرارات (٥٢٥)  
بنسبة مئوية بلغت (٧٨ .١٨) وهي الرتبة الثانية من رتب الذكاءات اللغوية وهذه 
النتيجة تتفق مع دراسة (Taase)(٢٠١٢) وختتلف مع دراسة العرنويس واملرشدي 
الذكاءات  تكرارات  من  املنطقي  للذكاء  الثانية  الرتبة  فيها  أظهرت  التي   (٢٠١٧)
  (٤٢٩) التكرارات  بلغت  حيث  املنطقي  الذكاء  بعده  يأيت  ثم   املحتو يف  املتعددة 
دراسة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  الثالثة  الرتبة  وهي   (٣٥ .١٥) بلغت  مئوية  بنسبة 
الذكاءات  تكرارات  من  الثالثة  الرتبة  أخذ  املنطقي  الذكاء  بأن   (٢٠١٢)(Taase)
املتعددة يف املحتو وختتلف هذه النتيجة مع دراسة العرنويس واملرشدي (٢٠١٧) 
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التي أظهرت فيها الرتبة الثالثة للذكاء االجتامعي ثم يأيت بعده الذكاء االجتامعي فقد 
بلغت التكرارات (٤٢٤)  بنسبة مئوية بلغت (١٧ .١٥) وهي الرتبة الرابعة وهذه 
النتيجة تتفق مع دراسة (Taase)(٢٠١٢) وختتلف مع دراسة العرنويس واملرشدي 
(٢٠١٧) التي أظهرت فيها الرتبة الرابعة للذكاء البرصي من تكرارات الذكاءات 
املتعددة يف املحتو ثم يأيت بعدها الذكاء الذايت وبلغت التكرارات (١٨٨)  بنسبة 
(Taase) مئوية بلغت (٧٣ .٦) وهي الرتبة اخلامسة وهذه النتيجة تتفق مع دراسة

الرتبة  أخذ  الذايت  الذكاء  بأن   (٢٠١٧) واملرشدي  العرنويس  ودراسة   (٢٠١٢)
اخلامسة من تكرارات الذكاءات املتعددة يف املحتو ثم يأيت بعدها الذكاء املوسيقي 
حيث بلغت التكرارات (١٥٠) بنسبة مئوية بلغت (٣٧ .٥) وهي الرتبة السادسة 
العرنويس واملرشدي (٢٠١٧) وختتلف هذه  تتفق مع دراسة دراسة  النتيجة  وهذه 
النتيجة مع دراسة (Taase)(٢٠١٢) التي أظهرت انعدام هذا الذكاء يف املنهج ثم 
يأيت بعدها الذكاء الطبيعي حيث بلغت التكرارات (١٤٩)  بنسبة مئوية بلغت (.٥

٣٣) وهي الرتبة السابعة وهذه النتيجة تتفق مع دراسة دراسة العرنويس واملرشدي 
(٢٠١٧)  وختتلف هذه النتيجة مع دراسة (Taase)(٢٠١٢) التي أظهرت انعدام 
  (٧٦) التكرارات  بلغت  فقد  احلركي  الذكاء  بعدها  يأيت  ثم  املنهج  يف  الذكاء  هذا 
بنسبة مئوية بلغت (٧٢ .٢) وهي الرتبة الثامنة وهذه النتيجة تتفق مع دراسة دراسة 
 (٢٠١٢)(Taase) العرنويس واملرشدي (٢٠١٧)  وختتلف هذه النتيجة مع دراسة

التي أظهرت انعدام هذا الذكاء يف املنهج أيضا. 
 (٢٠١٢)(Taase) دراسة  مع  اتفقت  احلايل  البحث  نتيجة  فان  عام  وبشكل 
أما  األوىل  الرتبة  أخذ  اللغوي  الذكاء  بان  واملرشدي (٢٠١٧)  العرنويس  ودراسة 
الذكاء البرصي فأخذ الرتبة الثانية أما الذكاء احلركي فقد جاء يف الرتبة الثامنة أما 

بقية الذكاءات فقد جاءت بنسب متفاوتة بني الرتبة الثالثة والرتبة السابعة. 



م. خالد عبيد علوان

٣٤٤

الفصل اخلامس

االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

 :(Conclusions) أوال: االستنتاجات

يف ضوء نتائج البحث احلايل استنتج الباحث ما يأيت: 

املتوسط * االول  للصف  العربية  اللغة  كتاب   حمتو يف  املتعددة  الذكاءات 
اللغوي والبرصي واملنطقي  الذكاء  التوايل:  اجلزء االول أتت بشكل متفاوت عىل 

واالجتامعي والذايت والطبيعي واملوسيقي ثم احلركي. 

الذكاءات املتعددة يف حمتو كتاب اللغة العربية للصف االول املتوسط اجلزء *
الثاين أتت بشكل متفاوت أيضا عىل التوايل: الذكاء اللغوي والبرصي واالجتامعي 

واملنطقي والذايت واملوسيقي والطبيعي ثم احلركي. 

الذكاء * أما  والثانية  األوىل  الرتبة  التوايل  البرصي عىل  ثم  اللغوي  الذكاء  أخذ 
اجلزء  املتوسط  األول  للصف  العربية  اللغة  كتايب  يف  الثامنة  الرتبة  فأخذ  احلركي 

األول والثاين. 

أتت الذكاءات املتعددة بشكل عام يف حمتو كتايب اللغة العربية للصف االول *
اللغوي  الذكاء  التوايل:  عىل  أيضا  متفاوت  بشكل  والثاين  االول  اجلزء  املتوسط 

والبرصي واملنطقي واالجتامعي والذايت واملوسيقي والطبيعي ثم احلركي. 
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 :(Recommendations) ثانيا: التوصيات
يف ضوء نتائج البحث احلايل يويص الباحث بام يأيت: 

تضمني حمتو كتايب اللغة العربية للصف االول املتوسط اجلزء االول والثاين *
كل أنواع الذكاءات املتعددة والتوازن فيام بينها. 

املتعددة * الذكاءات  تنوع  الطلبة وتوعيتهم حول  بني  الثقافة  أمهية نرش  توكيد 
يف  الذكاءات  هذه  تنمية  اىل  هيدف  املدريس  الكتاب  وأن  بينهم  الفردية  والفروق 

نفوسهم وسلوكهم املدريس ويف احلياة اليومية. 
اعداد دورات تربوية للمربني لتوعيتهم حول ما يف كتايب اللغة العربية للصف *

األول املتوسط من اهداف يف تنمية الذكاءات املتنوعة ومراعاة فروقها بني الطلبة. 
 :(Proposals) ثالثا: املقرتحات

يف ضوء نتائج البحث احلايل يقرتح الباحث ما يأيت: 
الذكاءات * ضوء  يف  املتوسط  الثاين  للصف  العربية  اللغة  كتايب   حمتو حتليل 

املتعددة. 
الذكاءات * املتوسط يف ضوء  الثالث  العربية للصف  اللغة  حتليل حمتو كتايب 

املتعددة. 
يف ضوء * االبتدائي  اخلامس  للصف  العربية  اللغة  قواعد  كتاب   حمتو حتليل 

الذكاءات املتعددة. 
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املالحق

امللحق (١)

اسامء السادة اخلرباء واملتخصصني 

مكان العمل اللقب العلمي 
والشهادة االسم

جامعة بابل/ كلية الرتبية األساسية/ 
قسم اللغة العربية أ. د. ضياء عويد حريب العرنويس

جامعة بابل/ كلية الرتبية األساسية/ 
قسم اللغة العربية أ. د. مرشق حممد جمول العيساوي

جامعة بابل/ كلية الرتبية األساسية/ 
قسم اللغة العربية أ. م. د. خالد راهي هادي

املديرية العامة للرتبية يف حمافظة بابل أ. م. د. نعيم خليل عبود

امللحق (٢)

أداة البحث يف صيغتها النهائية

أوال: الذكاء اللغوي ت

توافر معاين الكلامت أو أضدادها. ١
تشجيع الطلبة عىل املناقشة واحلوار للتوصل اىل املعرفة. ٢
تشجيع الطلبة عىل االستعانة باملعجم العريب لفهم الكلامت. ٣
حتفيز الطلبة عىل التعبري احلر عن موضوع. ٤
تشجيع الطلبة عىل إعادة ترتيب كلامت معينة. ٥
٦ .توافر فنون اللغة (القصة، األمثال، األلغاز، الوصايا) يف املحتو
حث الطلبة بالرجوع اىل مصادر اضافية (كتب، جمالت، مواقع). ٧
توافر أنشطة كلامت متقطعة. ٨
توافر أنشطة وضع تعليق عىل صورة ما. ٩

توافر أساليب عرض املعنى بأكثر من طريقة. ١٠
طلب رشح املفهوم لفظيا. ١١
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طلب القراءة مع ضبط احلركات. ١٢
توافر أنشطة نحوية ختتص بالبناء واالعراب. ١٣
جيعل الطلبة يدركون األساليب البالغية. ١٤
توافر أنشطة احلفظ واالستظهار. ١٥

ثانيا: الذكاء املنطقي ت

تنمية مهارات التفكري املنطقي (املقارنة، التمييز، الربط)١
تشجيع الطلبة عىل معاجلة املشكالت النحوية. ٢
حتفيز الطلبة عىل نقد موضوع الدرس. ٣
حتفيز الطلبة عىل التفكري االستقرائي- االستنباطي املبسط. ٤
توافر أنشطة وضع تسلسل منطقي ألحداث موضوع معني. ٥
تدريب الطلبة عىل فهم وادراك العالقة بني أجزاء املوضوع. ٦
توافر أنشطة تنبأ بام حيث الحقا. ٧
توافر أنشطة متييز املتشابه واملختلف. ٨
توافر أنشطة استبدال الرموز أو االرقام باحلروف. ٩

طلب التمييز بني احلقيقة واخليال. ١٠
طلب الربط بني املقدمات والنتائج. ١١
توافر أنشطة قائمة عىل التحليل. ١٢

ثالثا: الذكاء البرصي ت

توجيه الطلبة عىل مجيع صور تتعلق بموضوع الدرس. ١
توافر صور كافيه تعرب عن حمتو موضوع الدرس. ٢
تشجيع الطلبة عىل التخيالت الذهنية. ٣
احلث عىل مشاهدة أقراص CD والصور واللوحات تتعلق بالدرس. ٤
توافر أنشطة مدعومة بالصور والرسومات. ٥
تدريب الطلبة عىل رسم صور ملراحل قصة تم قراءهتا. ٦
تدريب الطلبة عىل أنشطة اخلارطة الذهنية. ٧
تشجيع الطلبة عىل القراءة الصامتة. ٨
تدريب الطلبة عىل حتديد أجزاء رئيسة وفرعية من املوضوع. ٩

توافر بعض الصور التي يطلب من الطلبة التعليق عليها. ١٠
طلب اكتشاف االختالف والتشابه بني اجلمل والكلامت. ١١
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رابعا: الذكاء االجتامعي ت
الرتكيز عىل املوضوعات ذات الصلة بالواقع االجتامعي. ١
توافر أنشطة تدريس األقران. ٢
توافر أنشطة مناقشات مجاعية. ٣
التشجيع عىل كتابة قصة بالتبادل. ٤
تشجيع الطلبة عىل القيام بمسؤولياهتم جتاه املجتمع. ٥
٦ .االهتامم بإنجازات املجتمع العراقي واملجتمعات األخر
تشجيع الطلبة عىل التعلم التعاوين وتكوين جمموعات. ٧
يقدم النصح واملشورة بعبارات واضحة لزيادة التفاعل االجتامعي. ٨

خامسا: الذكاء الطبيعيت

توجيه الطلبة نحو االهتامم بالبيئة واالحساس هبا. ١
االهتامم باآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة املتعلقة بالبيئة. ٢
تشجيع الطلبة نحو التعلم من خالل الطبيعة وما موجود فيها. ٣
تشجيع الطلبة عىل تأمل الطبيعة إلدراك القدرة اإلهلية. ٤
توجيه الطلبة عىل استعامل املستهلكات البيئية واالستفادة منها. ٥
توافر أنشطة حماكاة ملشهد ما من بيئة الطلبة. ٦
توافر شخصيات حيوانية أو نباتية يف موضوع ما تعرب عن حدث. ٧
مساعدة الطلبة عىل فهم تأثري البيئة يف احلياة. ٨
توافر أنشطة كتابة مقال يعرب عن يشء من طبيعة البيئة. ٩

سادسا: الذكاء املوسيقيت

توافر أناشيد للتعبري عن موضوع ما أو مواقف متعددة. ١
توافر أنشطة انشاد مجاعي. ٢
تشجيع الطلبة عىل اإللقاء بصوت حسن. ٣
توافر أنشطة تعبري عن قصة أو قصيدة باستعامل االيقاع. ٤
تشجيع الطلبة عىل ترديد االبيات الشعرية. ٥
توجيه الطلبة عىل اكامل عبارات بكلامت هلا االيقاع نفسه. ٦
جعل الطلبة قادرين عىل متييز الصفات املتعلقة باألصوات. ٧
إدراك تأثري التنغيم عىل املعنى. ٨
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سابعا: الذكاء الذايتت

تشجيع الطلبة عىل تقدير الذات. ١
منح الطلبة الفرصة للتعبري عن وجهات نظرهم. ٢
توجيه الطلبة عىل ما يتعلمونه بواقع حياهتم. ٣
توافر أنشطة كتابة عن أشياء أتقنها الطلبة ويرتاحون هلا. ٤
اعطاء الطلبة الفرصة للكتابة عن آماهلم وطموحهم وهوايتهم. ٥
توافر أنشطة كتابة تبدأ بذاتية الطلبة. ٦
إعطاء الطلبة الفرصة للتعبري عن (ماذا تفعل؟). ٧
توافر أنشطة كتابة يوميات. ٨

ثامنا: الذكاء احلركيت

تشجيع الطلبة عىل متثيل قصة موضوع الدرس. ١
طلب عمل يدوي باستعامل أدوات معينة. ٢
تدريب الطلبة عىل الكتابة واالمالء باستعامل حركة اجلسد. ٣
توافر أنشطة متثيل معاين املفردات. ٤
توافر أنشطة متثيل صامت ملوضوع الدرس باستعامل احلركات. ٥
توجيه الطلبة عىل حماكاة حركة املدرس يف أثناء رشح الدرس. ٦
توافر أنشطة قرائية لتمثيل املعنى بتعابري الوجه وإشارة اليدين ونربة الصوت. ٧

تشجيع الطلبة للتعبري عن األفكار باستعامل اجلسد أو األطراف مثل (حركة الشاعر أثناء ٨
إلقاء القصيدة أو غريها)   

توجيه الطلبة للقيام بأنشطة حركية تؤد داخل الصف أو خارجه. ٩
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