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ABSTRACT 
The textbook in school is one of the basic pillars of the educational curriculum, and the process 
of analyzing and evaluating it is an essential step on the road to achieving instructional and 
educational goals, and the first building block for improving and developing its content so that 
it would keep pace with the rapid scientific and technical changes in today's world.  Therefore, 
this study aimed to identify the extent of multiple intelligences embedding in the literature 
textbook for the second secondary students in the Republic of Yemen. To achieve this, the 
study applied the descriptive and analytical approach (content analysis), and the study sample 
consisted of the literature textbook for the second secondary students in the schools of the 
Republic of Yemen for the academic year (2019-2020). The study relied on the content 
analysis card that included (100) indicators distributed over the eight multiple intelligences 
(linguistic, logical, kinesthetic, spatial, subjective, social, musical, and natural).The results of 
the study showed that the following types of intelligences (linguistic, logical, musical, natural, 
visual, social, kinesthetic, and subjective) were included in the literature textbook for the 
second secondary classes, first and second parts in varying proportions; where linguistic 
intelligence ranked first with a frequency of (852) and a percentage of (53%), followed by 
Musical-Rhythmical intelligence with a frequency of (303) and a percentage of (19%), and 
Bodily-Kinesthetic intelligence came in last place with a frequency of (9) and a percentage of 
(0.5%). In addition, the multiple intelligences were distributed across the content of the 
literature textbook lessons for the second secondary class in its first and second parts randomly, 
with a defective and unacceptable degree of balance. 
 

Keywords: inclusion, multiple intelligences, literature, second secondary class, the Republic of 
Yemen. 

 

 ملخص
الكتاب املدرسي أحد أركان املنهاج الرتبوي األساسية، وتُعدُّ عملية حتليله وتقوميه خطوة أساسية على طريق حتقيق األهداف 

ة؛ فقد التعليمية والرتبوية، واللبنة األوىل لتحسني وتطوير حمتواه؛ ليواكب املتغريات العلمية والتقنية املتسارعة يف عامل اليوم. وعلي
الدراسة إىل معرفة مدى تضمني الذكاءات املتعددة يف كتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة الصف الثاين  هدفت هذه

الثانوي يف اجلمهورية اليمنية. ولتحقيق ذلك طبقت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي )حتليل احملتوى(، ومتثلت عينة الدراسة 
 – 9102اين الثانوي يف مدارس اجلمهورية اليمنية للعام الدراسي )بكتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة الصف الث

( مؤشٍر موزعة على الذكاءات املتعددة الثمانية 011(. اعتمدت الدراسة بطاقة حتليل احملتوى اليت اشتملت على )9191
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ة تضمني أنواع ائج الدراس)اللغوي، واملنطقي، واحلركي، واملكاين، والذايت واالجتماعي، واملوسيقي، والطبيعي(. أظهرت نت
الذكاءات املتعددة  اآلتية )اللغوي، املنطقي، املوسيقي، الطبيعي، البصري، االجتماعي، الذايت، احلركي( يف كتاب األدب 
والنصوص للصف الثاين الثانوي جبزأيه األول والثاين بنسب متفاوتة، حيث تربع الذكاء اللفظي/ اللغوي على املرتبة األوىل 

(، وجاء يف املرتبة %02( تكرارات، ونسبة)515(، يليه الذكاء املوسيقي/ اإليقاعي بواقع )%55( تكرارًا، ونسبة )259بواقع )
(. كما توزعت الذكاءات املتعددة على حمتوى دروس  %1.5( تكرارات، ونسبة )2األخرية الذكاء اجلسمي/ احلركي بواقع )

  .يه األول والثاين بشكل عشوائي، وبدرجة توازن خمتلة وغري مقبولةكتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي جبزأ
 

 تضمني، الذكاءات املتعددة، األدب والنصوص، الصف الثاين الثانوي، اجلمهورية اليمنية :الكلمات املفتاحية
 

 المقدمة
 

اعر وانفعاالت جتيُش به صدورهم من مش مُتثل اللغة األداة اليت مُتّكن األفراد من التعبري عما يدور يف أذهاهنم من أفكار، وما
وأحاسيس يتبادلوهنا من خالل عملية االتصال والتواصل االجتماعي على املستوى الفردي واجلماعي، األمر الذي مُيّكن األمة 

 ).099: 9102من القيام بدورها الثقايف واالجتماعي واحلضاري ) أبو منديل، وأبو عودة، 
 

ة خاصة ومتميزة بني سائر املواد الدراسية األخرى، حيت تستأثر بنصيب األسد من وحتظى اللغة العربية مبكان
احلصص الدراسية يف خمتلف املراحل التعليمية، فمن خالهلا يتم اكتساب شىت العلوم واملعارف؛ كوهنا الوسيلة األساسية لالتصال 

ة والدينية هوية األمة؛ الرتباطها الوثيق باحلياة االجتماعيوالتواصل بني أبناء األمة العربية واإلسالمية، ومسة أساسية من مسات 
(. كما تلعب دورًا أساسًيا يف تشكيل شخصية املتعلم؛ ألهنا اللغة املعتمدة يف تدريس مجيع املواد 9112واألكادميية )احملبوب، 

داه إىل احلفاظ على الكتابة، بل تعالدراسية يف خمتلف مراحل التعليم، فلم يعد اهلدف من تدريسها تعليم أساسيات القراءة و 
 ).9112تراث األمة الثقايف والديين واحلضاري، والعمل على نقله إىل األجيال الالحقة )أبو عياش، 

 

( األصل يف أي دراسة 9112وتُعدُّ النصوص األدبية إحدى فروع اللغة العربية األساسية حيث يعدُّها )العابدي، 
مًعا؛ ألهنا البيئة اللغوية اليت حتتضن كل حقائق اللغة واألدب من تذوق وبالغة وقراءة وحنو لغوية، كوهنا الغاية والوسيلة 

( أنَّ النصوص األدبية ُُتذب الوجدان، وتصقل الذوق، وتصفي الشعور، 9112(. ويرى )عطا، 9: 9112وصرف)العابدي، 
المة الضبط، ية لدى املتعلمني، كما حتافظ على سوترهف اإلحساس، وتعمل على تنمية املهارات التعبريية والتذوقية والفكر 

 ).95: 9112وحسن األداء، ومتثيل املعىن)عطاء، 
 

ومبا أنَّ النصوص األدبية متثل العمود الفقري لكل الفروع اللغوية األخرى، واألمنوذج الذي يُظهر مجاليات اللغة، 
طورات املعاصرة؛ ها باملفردات احلياتية؛ لتواكب التغريات، والتوحيافظ على قوُتا، وسالمتها، ويعمل على جتديد أنساقها، وإثرائ

لذا يتوجب تقدمي هذه النصوص األدبية إىل املتعلمني من خالل منهج تعليمي يتسم باألسلوب العلمي احلديث، ويستوعب 
 .أهم النظريات، واالجتاهات الرتبوية، والنفسية احلديثة
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 تقويم المناهج التعليمية
 

هج الدراسية أداة الرتبية ووسيلتها يف نقل الرتاث الثقايف واحلضاري، وتقدمي احلقائق واملفاهيم والنظريات العلمية، تُعدُّ املنا
وإحداث عملية التغري والتطور داخل اجملتمعات البشرية بكافة عناصرها ومكوناُتا، وبناًء على ذلك فقد أولت كل دول العامل 

شهدها ت على تطويرها، وحتسينها لتواكب التطورات العلمية، والثورة التقنية املتسارعة اليت يمناهجها الدراسية أمهية خاصة فعمل
  .عامل اليوم يف كل جوانب احلياة

 

( أنَّ املنهج املدرسي يُعدُّ اللبنة األساسية للنظام الرتبوي، حيث يعمل على تلبية 9102ويرى )اهلامشي، وعطية، 
اف عملية ة أبنائه وفًقا لفلسفته اليت يتبناها، واليت يتم ترمجتها من خالل املنهج إىل أهدحاجات اجملتمع وطموحاته يف تربي

(. ونظرًا ملا تتمتع به املناهج الدراسية  05: 9102وإجرائية يتم يف ضوئها تربية وتوجيه وإرشاد أفراد اجملتمع)اهلامشي، وعطية، 
ا تتطلب كما يشري)رسالن، من أمهية بعدِّها إحدى الدعائم الرئيسة للعملية الرت  ( إىل عملية مراجعة 9110بوية والتعليمية؛ فنهنَّ

ة وتقومي وجتويد بشكل مستمر حملتوياُتا، والعمل على تطويرها وحتسينها مبا يتوافق وحاجات اجملتمع املتجددة، والتطورات العلمي
ا املسؤولة عن عملية إحداث النهضة التنموية   ).955: 9110الشاملة على كافة األصعدة )رسالن، والتقنية احلديثة؛ ألهنَّ

 

وتُعدُّ عملية تطوير الكتب الدراسية أمرًا مهًما وأساسًيا؛ ملا للكتب املدرسية من دور حموري يف العملية التعليمية 
قدراُتم،  عالتعلمية، كوهنا إحدى مصادر التعلم الرئيسة اليت تساهم يف تكوين عقلية املتعلمني، وتنمية مواهبهم، وتوسي

 ).925: 9102ومداركهم، ومعارفهم العلمية، والفكرية، واملهارية )الشبول، واخلوالدة، 
 

 نظرية الذكاءات المتعددة والمناهج الدراسية
 

لقد أحدثت نظرية الذكاءات املتعددة ثورة تربوية وتعليمية على مستوى العامل، باعتقادها بتعدد الذكاءات، وتنوعها لدى 
ألمر الذي أدى إىل تغري املمارسات التعليمية السائدة اليت تؤمن بوجود نوع واحد من الذكاء لدى اجلميع إىل ممارسات األفراد، ا

تعليمية جديدة مرتكزة على منظومة واسعة من االسرتاتيجيات، واألنشطة التعليمية التعلمية اليت تعمل على مراعاة مجيع 
 ).225: 9102رص تعلم فعالة وفًقا ألسلوهبم اخلاص يف عملية التعلم )يوسف، املتعلمني داخل غرفة الصف، وتتيح هلم ف

 

ا املقدرة على حل املشكالت، أو ابتكار نتاجات جديدة  ( Gardner,2000) ويعرَّف الذكاءات املتعددة بأهنَّ
  الفرد يفتكون ذات قيمة يف واحد أو أكثر من األطر الثقافية املعتمدة على متطلبات الثقافة اليت يعيش 

وقد حدد سبعة أصناف من الذكاءات يف بادئ األمر، مث أضاف الذكاء الطبيعي والذكاء  .(Gardner,2000:33)كنفها
 :الوجداين، وسوف يقوم الباحثون باستعراض مثانية أنواع من الذكاءات اليت مت اعتمادها يف هذه الدراسة، وهي كاآليت

(Christian, 1998, Gardner & Hatch,1990) 
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االستخدام الشفوي والكتايب األمثل للكلمات واجلمل،   :(Linguistic-Verbal Intelligence) الذكاء اللغوي/اللفظي
كما يف رواية احلكايات، والتمثيل، واخلطابة، والتأليف، وكتابة الشعر، حبيث يشمل القدرة على توظيف املفردات اللغوية يف 

 .واملعارف احلوار، واإلقناع، واستحضار املعلومات
القدرة على التحليل والتفكري املنطقي، وحل  :(Mathematical-Logical Intelligence) الذكاء المنطقي/الرياضي

 .املشكالت باستخدام األسلوب العلمي، إضافة إىل معاجلة القضايا املنطقية، واالستنتاج والتعليل، والتقييم، وإصدار األحكام
القدرة على إدراك العامل البصري، وتصوَّر األشياء، واالجتاهات، وتذكر  :(Spatial Intelligence)الذكاء المكاني/البصري

 .التفاصيل الدقيقة، وتذوق األلوان، والتعبري من خالل الرسم، أو النحت، أو األلوان
عن  القدرة على استخدام أجزاء اجلسم للتعبري :(Bodily-Kinesthetic Intelligence)الذكاء الجسمي/الحركي

 .املشاعر، واألفكار، ومتثيل املعىن املقروء من خالل لغة اجلسد، والقيام بعملية التعلم، وحل املشكالت
القدرة على اإلحساس بالنغمات، واإليقاعات،  :(Musical-Rhythmical Intelligence)الذكاء الموسيقي/اإليقاعي

 .ل معها، واالستمتاع هباواألحلان، واألوزان الشعرية، ومتييز طبقات الصوت، والتفاع
القدرة على فهم اآلخرين، ومراعات مشاعرهم وحالتهم املزاجية،  :(Interpersonal Intelligence)الذكاء االجتماعي

 .ومعرفة اهتماماُتم، ودوافعهم، إضافة إىل املقدرة على التأثري، واالتصال والتواصل مع اآلخرين، وبناء عالقات اجتماعية إجيابية
ُقدرة الفرد على فهم ذاته وأحاسيسه، ومشاعره الداخلية،  :(Intrapersonal Intelligence)الذاتي الشخصيالذكاء 

  .وتكوين صورة عن جوانب متيزه وقصوره، وإدراك قدراته، ومعرفة أهدافه، والتصرف بناًء على هذا الفهم
ى فهم الظواهر الطبيعية احمليطة به، والتمييز بني ُقدرة الفرد عل :(Naturalistic Intelligence) الذكاء الطبيعي/البيئي

 .أمناطها املختلفة من خالل الفرز والتصنيف
 

قد قام بوضع عدًدا من أسس بناء املناهج  (Gardner) ( إىل أنَّ 9102وقد أشارت دراسة )الشبول، واخلوالدة، 
أ الفهم، تكوين، وتطوير، وصقل شخصية املتعلم، مبد الدراسية وفًقا لنظرية الذكاءات املتعددة، أمهها: مبدأ التدريس من أجل

واالستيعاب، والتمييز، مبدأ التعلم يف إطار جمموعات تعاونية، مبدأ التفاعل، واالندماج االجتماعي، ومشاركة اجملتمع 
 ).922: 9102اهتماماته، ومشكالته، مبدأ تنمية القدرات، واملهارات املعرفية، والعقلية)الشبول واخلوالدة، 

 

أنَّ املناهج الدراسية ينبغي أن تعمل على مساعدة املعلمني على عملية اجلمع بأسلوب إبداعي  (Gardner)ويرى
بني أنواع الذكاءات املتعددة، فنظرية الذكاءات املتعددة قد ختطت النظرة التقليدية للمتعلم، واملنهج، والعملية التعليمية، وقدمت 

  .عناصر املنهاج املدرسي، والعملية التعليميةأسلوبًا ابتكاريًا لتطوير مجيع 
 

ويرى الباحثون أنَّ توظيف نظرية الذكاءات املتعددة يف منهاج اللغة العربية بعامة واألدب والنصوص خباصة، تعمل 
ليت تؤهلهم ا على إثارة اهتمام املتعلمني، وتكسبهم املعارف اجلديدة، وتنمي قدراُتم الفكرية، واإلبداعية، ومهاراُتم احلياتية

للتعامل مع املتغريات احلياتية اليت يواجهوهنا. فمادة األدب والنصوص تشّكل جمااًل خصًبا لتوظيف األنواع املتعددة من 
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الذكاءات؛ ملا متتاز به من سعة اخليال، وعمق األفكار، ومجال النظم واألسلوب، إضافة إىل ما حتمله من قيم إنسانية، وأخالق 
  .خالهلا تنمية قدرات املتعلمني على الفهم، والتذوق، والتحليل، والرتكيب، وإصدار األحكامسامية، ميكن من 

 

 مشكلة الدراسة
 

تُعدُّ عملية حتليل وتقومي حمتوى الكتب املدرسية على درجة كبرية من األمهية؛ كوهنا ذات طابع تشخيصي عالجي يؤدي إىل 
ية، واملهارية ل على اإلرتقاء مبستوى العملية التعليمية، وينمي القدرات التفكري التحسني والتطوير، فالكتاب املدرسي اجليد يعم

  .اليت حيتاجها املتعلم يف مسرية حياُتالعلمية والعملية
 

ويأيت االهتمام والرتكيز على كتب اللغة العربية بعامة وكتب األدب والنصوص خباصة؛ لكوهنا إحدى الركائز األساسية 
ن شخصية املتعلمني، وتنمية قيمهم األخالقية واإلنسانية، والروحية، وزيادة مدركاُتم، وتوسيع أفاقهم اليت تعمل على تكوي

العلمية والثقافية، والتوجيه األمثل لسلوكهم، وتقوية صلتهم مبجتمعهم وأمتهم، مبا حيقق املصاحل اخلاصة والعامة)العاديل، 
ىل ضرورة تطوير منظومة املناهج الدراسية املعرفية؛ لتحقيق توازن متساٍو ( إ9115(. وقد دعى )عفانة، واخلزندار، 252: 9102

بني أنواع الذكاءات املتعددة، حبيث يتم خماطبة املتعلمني وفًقا ألنواع الذكاءات املتعددة عن طريق استخدام االسرتاتيجيات 
 ).05: 9115اخلزندار، التعليمية التعلمية اليت تناسب هذه الذكاءات، وتعمل على تنميتها )عفانة، و 

 

كما أوصت عدد من الدراسات بضرورة تضمني املناهج الدراسية ألنواع الذكاءات املتعددة، كدراسة )أبو 
(، ودعى مؤمتر 9102(، ودراسة )العرنوس، واملرشدي، 9102(، ودراسة )احلريب، 9102(، ودراسة )أبو زيد، 9112زهرة،

(، حتت شعار " اإلجتاهات املعاصرة يف الرتبية وتطبيقاُتا" 9109أبريل  02 – 02دن يف الفرتة )الرتبية الدويل الرابع املنعقد يف األر 
  .إىل ضرورة تصميم وبناء املناهج التعليمية وفًقا لنظرية الذكاءات املتعددة

 

يف خمتلف  ةوقد تناولت عدد من الدراسات واألحباث حتليل وتقومي حمتوى مناهج اللغة العربية يف اجلمهورية اليمني
( اليت هدفت إىل تقومي منهج اللغة العربية يف الصفوف الثالثة األخرية من التعليم 9115املراحل التعليمية، كدراسة )ناجي، 

( إىل الكشف عن مواطن 9112األساسي يف ضوء القيم البيئية الالزم تنميتها لدى التالميذ. بينما هدفت دراسة )احلكيمي، 
كتاب اللغة العربية املقرر على الصف التاسع األساسي من حيث األهداف التعليمية، واملهارات   القوة ومواطن الضف يف

 .اللغوية، والوسائل التعليمية، وأساليب التقومي
 

ويف حدود علم الباحثني ال توجد أي دراسة قامت بتحليل وتقومي كتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة الصف 
رية اليمنية يف ضوء مؤشرات الذكاءات املتعددة، وقد اختار الباحثون كتاب األدب والنصوص ملا هلذا الثاين الثانوي يف اجلمهو 

الفرع من أمهية بني فروع اللغة العربية األخرى، فهو املرآة اليت تعكس بكل صدق ووضوح عملية تطور اللغة، وملا ينبغي أن 
يت فكرياإلبداعي والناقد، وغريها من األمناط، واملهارات التفكريية اليقوم به من تنمية ملهارات التذوق األديب، ومهارات الت

  .حيتاجها املتعلم اليمين يف هذه املرحلة التعليمية
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  :واستناًدا إىل ماسبق حتاول هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية
 لصف الثاين الثانوي؟ما مدى تضمني الذكاءات املتعددة يف كتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة ا .1
  كيف تتوزع أنواع الذكاءات املتعددة على دروس كتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة الصف الثاين الثانوي؟ .2
  ما درجة توازن أنواع الذكاءات املتعددة يف حمتوى كتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة الصف الثاين الثانوي؟ .3
 

 أهداف الدراسة
 

 :لدراسة إىلُتدف هذه ا
 .معرفة مدى تضمني الذكاءات املتعددة يف كتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة الصف الثاين الثانوي .1
معرفة الكيفية اليت تتوزع هبا أنواع الذكاءات املتعددة على دروس كتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة الصف  .2

 .الثاين الثانوى
 .لذكاءات املتعددة يف حمتوى كتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة الصف الثاين الثانويمعرفة درجة توازن أنواع ا .3
 

 أهمية الدراسة
 

تعريف معلمي ومشريف مادة اللغة العربية يف املرحلة الثانوية بأمناط الذكاءات املتعددة املضمنة يف كتاب األدب  .1
سب مع هذه رتاتيجيات وأساليب تدريسية، وأنشطة تعلم تتناوالنصوص للصف الثاين الثانوي؛ ليتمكنوا من اختيار اس

 .األمناط، وتعمل على تنميتها لدى املتعلمني
تزويد القائمني على تصميم مناهج األدب والنصوص يف املرحلة الثانوية بصورة واقعية لنسبة ما يتضمنه حمتوى كتاب  .2

 املتعددة؛ ليتمكنوا من تطوير وحتسني هذه املقرراتاألدب والنصوص للصف الثاين الثانوي من مؤشرات الذكاءات 
 .الدراسية، مبا يتواكب والتطورات العلمية والتقنية، والنظريات الرتبوية والنفسية احلديثة

تعريف الباحثني بآليات حتليل حمتوى الكتب املدرسية بعامة، وكتب األدب والنصوص خباصة وفًقا لنظرية الذكاءات  .3
  .املتعددة

 

 اسات السابقةالدر 
 

 ) 0202دراسة) الصويركي، 
هدفت الدراسة إىل معرفة درجة تضمني وتوزيع وتوازن مؤشرات الذكاءات املتعددة يف مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية 

اءات املتعددة كاملسار العلمي واإلداري يف اململكة العربية السعودية، متثلت أداة الدراسة بقائمة حتليل احتوت على مؤشرات الذ 
الثمانية: )الذكاء اللغوي، الذكاء املنطقي، الذكاء االجتماعي، الذكاء اجلسمي، الذكاء املكاين، الذكاء املوسيقي، والذكاء 
الطبيعي(. كشفت نتائج الدراسة أنَّ الذكاءات )اللغوي، واملنطقي، واالجتماعي( متضمنة يف مناهج اللغة العربية بدرجة مرتفعة 
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نما الذكاءات )اجلسمي، واملوسيقي، واملكاين، والطبيعي( متضمنة يف مناهج اللغة العربية، ولكن بدرجة منخفضة جًدا، بي
  .جًدا، مما يدل على أنَّ الذكاءات املتعددة توزعت بشكل غري متوازن يف هذه املقررات الدراسية

 ) 0202دراسة )حسين، وكساب، 
يع وتوازن الذكاءات املتعددة يف كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية يف هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تضمني وتوز 

العراق يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة، متثلت أداة الدراسة بقائمة حتليل احتوت على مؤشرات الذكاءات املتعددة اآلتية: ) 
ي اللفظي، نتائج الدراسة أنَّ تضمني الذكاء اللغو  اللغوي، املنطقي، االجتماعي، الذايت، البصري، احلركي، الطبيعي(. وجدت

والذكاء املنطقي الرياضي أكثر مما هو متوقع يف كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية، بينما مل يتم تضمني الذكاء املوسيقي 
  .اإليقاعي يف حمتوى هذه املناهج

 )0202دراسة )البري، وآخرون، 
تضمني كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي يف األردن ملهارات الذكاء اللغوي، والذكاء  هدفت الدراسة إىل معرفة درجة

االجتماعي، متثلت أداة الدراسة بقائمة حتليل اشتملت على مهارات الذكاء اللغوي، ومهارات الذكاء االجتماعي. أظهرت 
  .( مهارة ذكاء اجتماعي022كاء لغوي، و )( مهارة ذ 512نتائج الدراسة أنَّ كتاب اللغة العربية احتوى على )

  )0202دراسة )العرنوسي والمرشدي، 
هدفت الدراسة إىل حتليل حمتوى كتاب املطالعة والنصوص للصف الثاين املتوسط  يف العراق يف ضوء الذكاءات املتعددة، متثلت 

عددة اآلتية: )اللغوي، واملنطقي، والبصري، ( مؤشرًا لقياس مؤشرات الذكاءات املت25أداة الدراسة بقائمة حتليل تضمنت )
واالجتماعي، والذايت، واحلركي، واملوسيقي، والطبيعي( املضمنة يف حمتوى كتاب املطالعة والنصوص. توصلت نتائج الدراسة 
إىل أنَّ حمتوى كتاب املطالعة والنصوص تضمن مجيع الذكاءات، ولكن بنسب متفاوتة، حيث كانت أعلى نسبة من نصيب 

 ).9.52(، بينما كانت أدىن نسبة من نصيب الذكاء احلركي )%20.25لذكاء اللغوي )ا
 )0202دراسة )الحربي، 

هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة تضمني نشاطات التعلم يف كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس اإلبتدائي يف اململكة 
( مؤشرًا من مؤشرات 52الدراسة بقائمة حتليل اشتملت على )العربية السعودية يف ضوء الذكاءات املتعددة، متثلت أداة 

الذكاءات املتعددة الواجب توافرها يف كتاب لغيت اجلميلة موزعة على أربعة أمناط من أمناط الذكاءات املتعددة وهي: )اللغوي، 
تعددة يف شرات الذكاءات املاملوسيقي، احلركي، االجتماعي(. أشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ هناك عدم توازن يف تضمني مؤ 

  .نشاطات التعلم جلميع وحدات كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس اإلبتدائي
 (Al-Omari & et al., 2016) دراسة

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تضمني مبادئ نظرية الذكاءات املتعددة يف أنشطة كتب اللغة اإلجنليزية للصفوف األول 
ي عشر يف األردن، متثلت أداة الدراسة بقائمة حتليل اشتملت على مؤشرات أمناط الذكاءات املتعددة. والرابع، والثامن، واحلاد

أظهرت النتائج تضمني الذكاءات اللفظي، والذكاء الشخصي، والذكاء البصري بدرجة كبرية يف أنشطة كتب اللغة اإلجنليزية 
 لروحية، واألخالقية، إضافة إىل أنَّ الذكاءات املتعددة مل ُتضمنيف الصفوف األربعة، لكنَّها أمهلت الذكاءات الوجودية، وا

  .بشكل متوازن يف أنشطة  كتب اللغة اإلجنليزية للصفوف األربعة
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 )0202دراسة )إسحاق، 
هدفت الدراسة إىل حتليل كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية يف ضوء نظرية الذكاءات 

ة، متثلت أداة الدراسة بقائمة حتليل اشتملت على مؤشرات الذكاءات املتعددة اآلتية: )اللغوي، املنطقي، املكاين، املتعدد
االجتماعي(. أظهرت نتائج الدراسة أنَّ كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي قد تضمن أنواع الذكاءات اآلتية)اللغوي، 

أنَّ كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي، قد ركز على الذكاء املكاين،  واملكاين، واالجتماعي، واملنطقي(، كما وجدت
 .والذكاء املنطقي أكثر من تركيزه على أنواع الذكاءات األخرى

 (Jado, 2015) دراسة
 هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تضمني وتوازن الذكاءات املتعددة يف حمتوى كتب اللغة العربية املقررة على تالميذ املرحلة
اإلبتدائية يف األردن، متثلت أداة الدراسة يف قائمة حتليل مبؤشرات الذكاءات اآلتية: )اللغوي، املنطقي، البصري، املوسيقي، 

(، يليه الذكاء %22.2احلركي، االجتماعي، الذايت، الطبيعي(. أظهرت النتائج أنَّ الذكاء اللغوي جاء بأعلى نسبة تكرار)
 ).0.2%ينما كانت أدىن نسبة تكرار من نصيب الذكاء املوسيقي)(، ب%2.2البصري بنسبة تكرار)

 )0202دراسة )الحسيني،
هدفت الدراسة إىل تقومي كتاب لغيت اخلالدة املقرر على تالميذ الصف األول املتوسط باململكة العربية السعودية يف ضوء 

ة افتقار  ت الذكاءات املتعددة. كشفت نتائج الدراسالذكاءات املتعددة، متثلت أداة الدراسة بقائمة حتليل اشتملت على مؤشرا
  .كتاب لغيت اخلالدة ألغلب مؤشرات الذكاءات املتعددة

 (Taase, 2012) دراسة
هدفت الدراسة إىل حتليل كتب اللغة اإلجنليزية املقررة على تالميذ املرحلة االبتدائية يف مجهورية إيران، متثلت أداة الدراسة يف 

أظهرت النتائج أنَّ الذكاء اللغوي  .(Botelho, Mario do Rozario de Lima ) ملتعددة اليت طورهاقائمة الذكاءات ا
والذكاء البصري مت تضمينهما بنسبة عالية، بينما الذكاء الذايت، والذكاء املنطقي، والذكاء االجتماعي ضمنوا بدرجة منحفضة 

 .الطبيعي، والذكاء املوسيقي يف كتب اللغة اإلجنليزية جًدا، كما انعدم وجود كال من  الذكاء اجلسمي، والذكاء
 (Karamustafaoğlu, 2010) دراسة

هدفت الدراسة إىل تقييم األنشطة اليت طورها الطلبة املعلمون ملواضيع العلوم والتكنولوجيا يف كلية الرتبية جامعة أماسيا الرتكية 
توى ة. متثلت أداة الدراسة يف مقياس أنشطة الذكاءات املتعددة الذي احيف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة يف املرحلة االبتدائي

( معيارًا. أظهرت النتائج أنَّ أعلى نسبة كانت من نصيب الذكاء املوسيقي، والذكاء احلركي، بينما مل تظهر أنشطة 55على )
 .الذكاء البصري، والذكاء املنطقي يف حمتوى تلك األنشطة
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 إجراءات الدراسة
 

 منهج الدراسة
استخدم الباحثون أسلوب حتليل احملتوى إحدى أساليب املنهج الوصفي، ويُعدُّ أسلوب حتليل احملتوى هو األنسب هلذه الدراسة 
اليت ُتدف إىل معرفة مدى تضمني أمناط الذكاءات املتعددة يف كتاب األدب والنصوص، وفًقا ملؤشرات هذه الذكاءات املضمنة 

 .احملتوى اليت قام الباحثون بنعدادها هلذا الغرضيف استمارة حتليل 
 

 مجتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدراسة من كتاب األدب والنصوص جبزأيه األول والثاين املقرر على طلبة الصف الثاين الثانوي يف مدارس 

راسة، وقد احتوى اجلزء األول على (، فعينة الدراسة هي ذاُتا جمتمع الد9191 – 9102اجلمهورية اليمنية للعام الدراسي )
 .( يوضح ذلك0( درًسا، واجلدول رقم )02( درًسا، بينما احتوى اجلزء الثاين على )02)

 ( يوضح حمتوى كتاب األدب والنصوص0جدول رقم )
 عنوان الدرس م

 الجزء الثاني الجزء األول
 العصر العباسي الثاين العصر العباسي 1
 اجتاهات الشعر يف العصر العباسي الثاين سي األولالشعر يف العصر العبا 2
 قنص وصيد لعلي بن اجلهم لبشار بن برد –من شعر احلكمة  3
 يف املدح أليب الطيب املتنيب لدعبل اخلزاعي –يف مدح آل البيت  4
 فخر وعتاب أليب الطيب املتنيب أليب متام –فتح الفتوح  5
 يب فراس احلمداينعزة أسري أل اليب متام –وصف الربيع  6
 فلسفة ورثاء أليب العالء املعري أليب العتاهية –يف الزهد  7
 وجد وشوق البن الفارض للبحرتي –وصف إيوان كسرى  8
 الصَّب مىت أليب احلسن القريواين للعباس بن األحنف –غربة وشوق  9

 من كتاب أدب الكاتب البن قتيبة البن الرومي –دمعة رثاء  11
 املقامة البغدادية للهمذاين ر يف العصر العباسي األولالنث 11
 حترير بيت املقدس للقاضي الفاضل أليب جعفر املنصور –خطبة  12
 العصر االندلسي البن املقفع –وصف صديق  13
 الشعر يف العصر األندلسي للجاحظ –قاضي البصرة  14
 املوشحات األندلسية  15
 لوعة فراق البن زيدون  16
 وصف اجلبل البن خفاجة  17
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 موشحة جادك الغيث للسان الدين بن اخلطيب  18
 من العقد الفريد البن عبدربه  19

 

 الدراسة أدوات
 

 املعتمدة الثمانية املتعددة الذكاءات الذكاء على موزعة( 5ملحق) مؤشرٍ ( 011) على احتوت استبانة يف الدراسة أداة متثلت
 ذلك تفاصيل يوضح( 9) مرق واجلدول الدراسة، هذه يف

 املتعددة الذكاءات أمناط من منط لكل املؤشرات عدد يوضح( 9) رقم جدول
 المؤشرات أنماط الذكاءات المتعددة م
 21 الذكاء اللغوي/ اللفظي 1
 13 الذكاء املنطقي / الرياضي 2
 11 الذكاء املكاين/ البصري 3
 8 الذكاء اجلسمي/ احلركي 4
 01 / اإليقاعيالذكاء املوسيقي 5
 15 الذكاء االجتماعي 6
 10 الذكاء الذايت/ الشخصي 7
 12 الذكاء الطبيعي/ البيئي 8

 011 اجملموع  
 

وقد مت إعداد هذه االستبانة من خالل الرجوع إىل األدب النظري املتعلق بنظرية الذكاءات املتعددة، والدراسات 
يت تناولت اءات املتعددة وتطبيقاُتا يف امليدان الرتبوي، إضافة إىل الدراسات الالسابقة اليت تناولت اسرتاتيجيات نظرية الذك

 .حتليل حمتوى الكتب الدراسية املختلفة وفًقا لنظرية الذكاءات املتعددة
 

 صدق أداة الدراسة
 

 (Ebel&Frisbil,1991:435)يُعدُّ الصدق من أهم السمات السيكومرتية اليت جيب أن تتسم هبا املقاييس الرتبوية والنفسية
، وللتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحثون بعرض قائمة مؤشرات أمناط الذكاءات املتعددة على عدد من 
املختصني يف جمال مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية والقياس والتقومي الرتبوي، ومشريف ومعلمي مادة اللغة العربية يف املرحلة 

(؛ وذلك للتأكد من مدى وضوح املؤشرات، وسالمتها اللغوية، وارتباطها بأمناط 0(حمكمني، ملحق)2لبالغ عددهم)الثانوية، وا
( فما فوق يف اتفاق السادة احملكمني من أجل اعتماد فقرة املؤشر، أو %21الذكاءات املتعددة، واعتمد الباحثون نسبة )

( فما فوق، %25( الفقرة مقبولة إذا حصلت على نسبة اتفاق)092 :0222تعديلها، أو حذفها، حيث يعترب )بلوم وآخرون،
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ومت التعديل وفًقا ألراء ومقرتحات السادة احملكمني، حبيث أصبحت األداة صاحلة، وصادقة وجاهزة لالستخدام، حيث اشتملت 
  .( مؤشٍر من مؤشرات الذكاءات املتعددة011( أمناط من أمناط الذكاءات املتعددة، و)2على )

 

  :للقيام بعملية حتليل حمتوى كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي قام الباحثون باآليتو 
حتديد اهلدف من عملية التحليل، واملتمثل يف معرفة مدى تضمني أمناط الذكاءات املتعددة يف حمتوى كتاب األدب  •

لقائمة مؤشرات  منية جبزأيه األول والثاين، وفًقاوالنصوص املقرر على طلبة الصف األول الثانوي يف مدارس اجلمهورية الي
  .الذكاءات املتعددة اليت قام الباحثون ببنائها

حتديد فئات التحليل، ويقصد بفئات التحليل العناصر الرئيسة أو الفرعية اليت توضع فيها كل مسة من مسات احملتوى،  •
ت التحليل يف هذه الدراسة بأمناط الذكاءات (، وقد متثلت فئا929: 9112)طعيمة، وتصنف بناًء على أساسها

املتعددة الثمانية )الذكاء اللغوي، الذكاء املنطقي، الذكاء احلركي، الذكاء املوسيقي، الذكاء املكاين، الذكاء الشخصي، 
 عالذكاء االجتماعي، الذكاء الطبيعي( حبيث ستتم عملية التحليل وفًقا للمؤشرات اليت تندرج حتت كل نوع من أنوا 

 .هذه الذكاءات
حتديد وحدة التحليل، أعتمد الباحثون وحدة الفكرة الصرحية والضمنية كوحدة للتحليل، حيث سيتم حتليل حمتوى  •

 .الدروس وأسئلتها وتدريباُتا املضمنة يف كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي جبزأيه األول والثاين وفًقا لذلك
ت ى، ويقصد هبا البطاقة اليت مت تصميمها لتسجيل التكرارات اخلاصة مبؤشرات أمناط الذكاءاإعداد استمارة حتليل احملتو  •

  .املتعددة يف حمتوى دروس وأسئلة وتدريبات كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي
 حتديد ضوابط التحليل •
 

 :حدد الباحثون الضوابط اآلتية لعملية التحليل
 .ن عملية التحليلاستبعاد مقدمة الكتاب م .1
حتليل حمتوى مجيع دروس كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي اجلزء األول واجلزء الثاين مع أسئلتها وتدريباُتا،  .2

 .( درًسا55والبالغ عددها )
 .القراءة املتأنية والفاحصة حملتوى دروس كتاب األدب والنصوص مع أسئلتها وتدريباُتا .3
 .الصرحية، والِفكر الضمنية املضمنة يف حمتوى الدروس، واألسئلة والتدريبات استخراج الِفكر .4
 .رصد تكرارات مؤشرات الذكاءات املتعددة املضمنة يف بطاقة التحليل، واليت حتملها الِفكر الصرحية، والِفكر الضمنية .5
 

 ثبات أداة الدراسة
 

 :مها تبتعد عن الذاتية؛ قام الباحثون باعتماد طريقتنيللتأكد من ثبات عملية التحليل، ولكي تتسم باملوضوعية و 
( 25قام الباحثون بعملية إعادة حتليل كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي بعد مرور ) األولي: الثبات عبر الزمن:

حيث بلغ معامل  ،(Cooper) يوًما على عملية التحليل األوىل، ومت حساب معامل الثبات عرب الزمن من خالل معادلة كوبر
 ).1.29الثبات)
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( حمللني من ذوي االختصاص واخلربة يف جمال حتليل احملتوى وفًقا 9استعان الباحثون بعدد ) الثانية: االتفاق مع المحللين:
لنظرية الذكاءات املتعددة، وقد قاما بتحليل عينة عشوائية من حمتوى كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي احتوت 

( تقريًبا، ومت حساب معامالت الثبات بني 05%(درًسا، مبا نسبته )55دروس من جمموع الدروس البالغ عددها ) (5) على
(، 9(، ومعامل ثبات التحليل مع احمللل الثاين، )ملحق1.21(، والذي بلغ )9حتليل الباحثني وحتليل احمللل األول، )ملحق

  ).1.29حتليل احمللل األول وحتليل احمللل الثاين، والذي بلغ )(، إضافة إىل معامل الثبات بني 1.22والذي بلغ)
 

( إىل أّن نسبة 022: 9102وهذه نسب ثبات عالية ومقبولة يطمئن هلا الباحثون، حيث يشري )اإلمام وآخرون، 
 .واجلدول اآليت يوضح ذلك (.%21الثبات اجليدة واملقبولة جيب أن تكون أكثر من )

 

 مالت ثبات التحليل( يوضح قيمة معا5جدول )
 0.92 ( يوًما45الباحثون بعد مرور ) االتفاق عبر الزمن

 0.90 بني الباحثني واحمللل األول االتفاق بين المحللين

 0.94 بني الباحثني واحمللل الثاين

 0.92 بني احمللل األول واحمللل الثاين
 

 اإلحصائية المعالجات
 

 :اآلتية اإلحصائية األساليب الباحثون استخدم
 .التحليل عملية ثبات معامل حلساب ؛(Cooper) كوبر معادلة .1
 .الدراسة أسئلة على لإلجابة املئوية والنسب التكرارات .2
 

  ومناقشتها الدراسة نتائج
 

 املقرر وصوالنص األدب كتاب يف املتعددة الذكاءات تضمني مدى ما" على ينص والذي األول الدراسة سؤال نتائج عرض
 "الثانوي؟ الثاين الصف لبةط على

 

 مدارس يف لثانويا الثاين الصف طلبة على املقرر والنصوص األدب كتاب بتحليل الباحثون قام ذلك على ولإلجابة
 احلركي، املنطقي، ي،اللغو ) الثمانية املتعددة بالذكاءات املتمثلة الرئيسة التحليل فئات على بناء وذلك اليمنية، اجلمهورية

 أمناط من منط بكل خلاصةا الذكاء مبؤشرات املتمثلة الفرعية التحليل وفئات ،(الطبيعي املكاين، املوسيقي، جتماعي،اال الذايت،
 حمتوى يف ملضمنةا الضمنية والِفكر الصرحية الِفكر مجيع يف املضمنة املؤشرات هذه تكرار رصد مت حيث املتعددة، الذكاءات

 درس، لك هناية يف املضمنة والتدريبات األسئلة إىل إضافة درًسا،( 55) عددها والبالغ والثاين األول جبزأيه الكتاب دروس مجيع
  :اآليت اجلدول يف موضحة هي كما التكرارات، هلذه املئوية النسب وحساب
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 والنصوص األدب كتاب يف املتعددة الذكاءات أمناط ملؤشرات املئوية والنسب التكرارات يوضح (2) رقم جدول
 كتاب األدب والنصوص ذكاءأنماط ال م

 "الجزء األول"
 كتاب األدب والنصوص

 " الجزء الثاني"
 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 %22 462 %58 390 الذكاء اللغوي اللفظي 0
 %01 98 %13 86 الذكاء املنطقي الرياضي 9
 %0 6 %0.45 3 الذكاء اجلسمي احلركي 5
 %95 216 %05 87 وسيقي اإليقاعيالذكاء امل 2
 %2 36 %9 12 الذكاء املكاين البصري 5
 %2 52 %2 51 الذكاء االجتماعي 2
 %2 52 %5 18 الذكاء الذايت 2
 %5 50 %2 26 الذكاء الطبيعي البيئي 2

 %011 225 %011 673 اجملموع
 

ة اليت مت رصدها يف كتاب األدب والنصوص للصف ( أّن مؤشرات أمناط الذكاءات املتعدد2يتضح من اجلدول السابق رقم)
( ذكاءات، حيث جاء 2( تكرارًا يف اجلزء الثاين، توزعت على )225( تكرارًا يف اجلزء األول، و)225الثاين الثانوي بلغت )

يف اجلزء  (%22بة )( تكرارًا، ونس229( يف اجلزء األول، و)%52( تكرارًا، وبنسبة )521الذكاء اللغوي يف املرتبة األوىل بواقع )
( يف %95( تكرارًا، ونسبة )902( يف اجلزء األول، و)%05( تكرارًا، ونسبة )22الثاين يليه الذكاء املوسيقي اإليقاعي بواقع )

( 2( يف اجلزء األول، و)%1.25( تكرارات، ونسبة )5اجلزء الثاين، كما جاء الذكاء اجلسمي احلركي يف الرتتيب األخري بواقع )
  .( يف اجلزء الثاين%0، ونسبة )تكرارات

 

يرجع الباحثون حصول الذكاء اللغوي يف كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي جبزأيه األول والثاين على 
املرتبة األوىل وبنسبة عالية إىل طبيعة حمتوى كتاب األدب والنصوص اليت تتسم بكم هائل من املعلومات، واملعارف التارخيية 

واملفاهيم األدبية اليت يسعى مؤلفوا الكتاب من خالهلا إىل تنمية النواحي اجلمالية، والفنية، وزيادة الثروة اللغوية  واللغوية،
للمتعلمني، وتعريفهم مباضي األدب العريب، وفنونه، وأجناسه، واكساهبم جودة النطق، وسالمة التعبري، إضافة إىل الرتكيز على 

  .أدى إىل إمهال اجلوانب التفكريية، واملهارية، واالجتماعية األخرىحفظ مناذج شعرية ونثرية؛ مما 
 

(، واليت أشارت 9191وقد جاءت هذه النتيجة اليت توصلت إليها هذه الدراسة متفقة مع كال من دراسة )الصويركي،
السعودية. ودراسة  ملكة العربيةإىل أنَّ  الذكاء اللغوي حاز على أعلى نسبة يف مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف امل

(، واليت أشارت إىل حصول الذكاء اللغوي على أعلى نسبة يف كتاب املطالعة والنصوص للصف 9102)العرنوسي، واملرشدي،
(، واليت توصلت إىل أنَّ الذكاء اللغوي يتمتع بأكثر مشاهدة يف كتب 9102الثاين املتوسط يف العراق. ودراسة )أبو شيخه، 
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(، واليت وجدت أّن اعلى نسبة تكرار  9102جنليزية للمرحلة األساسية الدنيا يف فلسطني. ودراسة )الربي، وآخرون،اللغة اإل
(، 9102كانت من نصيب مؤشرات الذكاء اللغوي يف كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي يف األردن. ودراسة )احلريب، 

لعربية رتبة األوىل يف كتاب اللغة العربية للصف السادس االبتدائي يف اململكة اواليت أشارت إىل حصول الذكاء اللغوي على امل
(، واليت وجدت أنَّ الذكاء اللغوي أحرز أعلى نسبة مشاهدة يف كتب العلوم املقررة على 9102السعودية. ودراسة )أبوزيد، 

اليت أظهرت أنَّ الذكاء اللغوي جاء بأعلى  (Jado, 2015) ( من التعليم األساسي يف اليمن. ودراسة2-2احللقة األخرية )
اليت أظهرت  (Taase, 2012) نسبة تكرار يف حمتوى كتب اللغة العربية املقررة على تالميذ املرحلة االبتدائية يف األردن. ودراسة

  . مجهورية إيرنيفأنَّ الذكاء اللغوي ُضمن بأعلى نسبة يف كتب اللغة اإلجنليزية املقررة على تالميذ املرحلة االبتدائية 
 

(، واليت أشارت إىل أّن الذكاء 9102واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع كال من الدراسات اآلتية: دراسة )العجمي، 
اللغوي جاء يف املرتبة الثانية يف كتاب التاريخ اإلسالمي للصف احلادي عشر األديب يف دولة الكويت. ودراسة 

لذكاء اللغوي حصل على نسبة متدنية يف كتاب التاريخ للصف الثامن األساسي يف (، واليت أظهرت أنَّ ا9102)اجلبوري،
(، واليت توصلت إىل أنَّ الذكاء الطبيعي حاز على املرتبة 9102األردن مقارنة بالذكاءات األخرى. ودراسة ) خلف، وكطفان، 

(، واليت أظهرت أنَّ كتاب الرياضيات 9102األوىل يف كتاب علم األحياء للصف الرابع العلمي يف العراق. ودراسة )إسحاق،
(، واليت أشارت 9102للصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية قد أمهل مؤشرات الذكاء اللغوي. ودراسة )احلسيين، 

 تعددة. ودراسةإىل أنَّ كتاب لغيت اخلالدة للمرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية قد افتقر ألغلب أمناط الذكاءات امل
(Karamustafaoğlu, 2010)  اليت أشارت إىل أنَّ الذكاء املوسيقي والذكاء احلركي ظهرا بأعلى نسبة يف األنشطة اليت

 .طورها الطلبة املعلمون ملواضيع العلوم والتكنولوجيا يف كلية الرتبية جبامعة أماسيا الرتكية
 

"كيف تتوزع أنواع الذكاءات املتعددة على دروس كتاب األدب  عرض نتائج سؤال الدراسة الثاني والذي ينص على
  "والنصوص املقرر على طلبة الصف الثاين الثانوي؟

ولإلجابة على ذلك قام الباحثون بتحليل حمتوى كل درس من دروس كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي جبزأيه 
وتدريباُتا، حيث مت رصد تكرار مؤشرات الذكاءات املتعددة يف كل فكرة  ( درًسا مع أسئلتها55األول والثاين، والبالغ عددها )

 :صرحية وضمنية يف حمتوى كل درس على ِحَدة، وإجياد النسب املئوية هلا. واجلدول اآليت يوضح نتائج حتليل اجلزء األول
 األول ب األدب والنصوص اجلزء( يوضح التكرارات والنسب املئوية ملؤشرات الذكاءات املتعددة يف دروس كتا5جدول رقم )

الذكاء  الذكاء الذاتي الذكاء الطبيعي
 االجتماعي

الذكاء 
 الموسيقي

الذكاء  الذكاء الحركي
 المكاني

الذكاء 
 المنطقي

 الذكاءات المتعددة الذكاء اللغوي
 

 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % الدروس 
 العصر العباسي 12 22 2 02 - - - - - - - - - - - -
الشعر يف العصر  2 22 5 52 - - - - - - - - - - - -

 العباسي األول
من شعر احلكمة لبشار  59 57 9 4 - - - - 12 21 7 13 3 5 - -

 بن برد
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يف مدح آل البيت  22 53 14 17 5 6 - - 8 10 10 12 - - 2 2
 لدعبل اخلزاعي

 فتح الفتوح أليب متام 46 87 6 11 - - - - 0 2 - - - - - -
 وصف الربيع أليب متام 24 28 13 15 - - 1 1 17 20 14 16 2 2 15 18
 يف الزهد أليب العتاهية 20 67 8 27 - - - - 2 6 - - - - - -
وصف إيوان كسرى  22 76 - - 7 12 - - 4 7 - - - - 5 5

 للبحرتي
غربة وشوق للعباس بن  20 26 12 15 - - 2 3 23 29 14 18 6 8 1 1

 األحنف
 دمة رثاء البن الرومي 22 72 8 12 - - - - 7 11 - - 5 5 - -
 النثر يف العصر العباسي 11 69 5 31 - - - - - - - - - - - -

 األول
خطبة أليب جعفر  92 71 7 18 - - - - 4 11 - - - - - -

 املنصور
ق البن وصف صدي 92 66 - - - - - - 5 11 6 14 4 9 - -

 املقفع
 قاضي البصرة للجاحظ 92 75 4 13 - - - - 4 13 - - - - - -

 

 حمتوى يف املتعددة الذكاءات ملؤشرات املئوية والنسب بالتكرارت، واملتعلق ،(5) رقم السابق اجلدول من يتضح
 للذكاء انتك املتعددة كاءاتالذ  ملؤشرات تكرار أعلى أنَّ  األول اجلزء الثانوي الثاين للصف والنصوص األدب كتاب دروس
 من كال نصيب من تكرار أدىن كان بينما ،(%29) وبنسبة تكرارًا،( 22) بواقع( الرومي البن رثاء دمعة) درس يف اللغوي
 وشوق غربة) درس يف الطبيعي والذكاء ،(%0) وبنسبة ،(واحد تكرار) بواقع( متام أليب الربيع وصف) درس يف احلركي الذكاء
 وصف) درس يف إالَّ  احلركي اجلسمي الذكاء مؤشرات تشاهد ومل( %0) ونسبة ،(واحد تكرار) بواقع( األحنف بن للعباس
 إيوان وصف) درس يف إالَّ  البصري املكاين الذكاء مؤشرات وأيًضا ،(األحنف بن للعباس وشوق غربة) ودرس ،(متام أليب الربيع

 اجلزء لثانويا الثاين للصف والنصوص األدب كتاب يف( زاعياخل لدعبل البيت آل مدخل يف) ودرس ،(للبحرتي كسرى
 .األول

 

 األدب كتاب سدرو  يف املتعددة الذكاءات أمناط ملؤشرات املئوية والنسب التكرارات، رصد بعملية الباحثون قام كما
 عملية نتائج يوضح اآليت لاجلدو و  الضمنية، والِفكر الصرحيية، الِفكر يف واملضمنة الثاين، اجلزء الثانوي الثاين للصف والنصوص

 :الثاين اجلزء حتليل
 الثاين جلزءا والنصوص األدب كتاب دروس يف املتعددة الذكاءات ملؤشرات املئوية والنسب التكرارات يوضح( 2) رقم جدول

الذكاء  الذكاء الذاتي الذكاء الطبيعي
 االجتماعي

الذكاء 
 الموسيقي

الذكاء  الذكاء الحركي
 المكاني

 الذكاء
 المنطقي

 الذكاءات المتعددة الذكاء اللغوي
 

 تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % الدروس 
 العصر العباسي الثاين 10 25 2 52 - - - - - - - - - - - -
اجتاهات الشعر يف  05 25 02 55 - - - - - - - - - - - -

 العصر العباسي الثاين
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قنصد وصيد لعلي بن  52 69 - - 4 8 - - 9 17 - - - - 5 6
 اجلهم

يف املدح أليب الطيب  52 71 - - - - - - 14 29 - - - - - -
 املتنيب

فخر وعتاب أليب  92 64 - - - - - - 12 27 - - 4 9 - -
 الطيب املتنيب

عزة أسري أليب فراس  52 70 - - - - - - 10 19 - - 6 11 - -
 احلمداين

فلسفة ورثاء أليب العالء  30 57 6 10 - - - - 15 22 - - - - 9 2
 املعري

وجد وشوق البن  34 31 15 14 3 3 1 1 24 22 20 18 8 7 4 4
 الفارض

الصَّب مىت إليب احلسن  59 68 - - 2 4 - - 13 28 - - - - - -
 القريواين

من كتاب أدب الكاتب  92 74 9 5 - - - - 8 21 - - - - - -
 بةالبن قتي

املقامة البغدادية  24 26 12 13 1 1 2 2 27 92 17 19 7 8 9 9
 للهمذاين

حترير بيت املقدس  16 42 3 8 - - - - 19 50 - - - - - -
 للقاضي الفاضل

 العصر األندلسي 09 21 2 21 - - - - - - - - - - - -
الشعر يف العصر  - - - - - - - - - - 9 51 - - 9 51

 األندلسي
 املوشحات األندلسية 2 64 5 36 - - - - - - - - - - - 
 لوعة فراق البن زيدون 41 22 3 5 6 01 - - 8 05 - - 9 5 - -

وصف اجلبل البن  19 17 12 11 9 8 3 3 26 24 19 17 7 6 15 14
 خفاجة

موشحة جادك العيث  55 42 4 5 11 12 - - 23 31 - - 9 5 5 4
للسان الدين بن 

 اخلطيب
من العقد الفريد البن  95 62 2 16 - - - - 8 22 - - - - - -

 عبدربه
 

 كتاب يف املتعددة الذكاءات ملؤشرات املئوية والنسب بالتكرارت، واملتعلق ،(2) رقم السابق اجلدول من يتضح
 درس يف اللغوي ءاللذك كانت املتعددة الذكاءات ملؤشرات تكرار أعلى أنَّ  الثاين اجلزء الثانوي الثاين للصف والنصوص األدب

 ااملكاين الذكاء من كال نصيب من تكرار أدىن كان بينما ،(%22) وبنسبة تكرارًا،( 20) بواقع زيدون، البن فراق لوعة
 وجد درس يف احلركي اجلسمي والذكاء ،(.%0) ونسبة ،(واحد تكرار) بواقع للهمذاين البغدادية املقامة درس يف البصري
 تشري( 2)رقم واجلدول( 5)رقم اجلدول يف املضمنة النتيجة وهذا(. %0) ونسبة ،(واحد تكرار) بواقع الفارض، البن وشوق

  .الثاينو  األول جبزأيه والنصوص األدب كتاب دروس بني متساوٍ  بشكل تتوزع مل املتعددة الذكاءات مؤشرات أنَّ  إىل
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 كتاب دروس يف عشوائي بشكل تعددةامل الذكاءات أمناط مؤشرات توزيع وراء يقف الذي السبب الباحثون ويعزو
 الثانوي، الثاين لصفل والنصوص األدب كتاب تأليف فريق أنّ  إىل والثاين األول جبزأيه الثانوي الثاين للصف والنصوص األدب
 كمهارات اللغوية ملهاراتا على أساسي بشكل ركزوا اليمنية اجلمهورية يف الثانوية املرحلة يف العربية اللغة مناهج وثيقة ومعدي
 العصر يف األدب اريخبت واإلملام الشعرية، النصوص وحفظ الفنية، والصور البالغية األساليب وإدراك والصامتة، اجلهرية القراءة

 لذهنية،ا والتخيالت والناقد، اإلبداعي التفكري كمهارات األخرى واألنشطة املهارات حساب على واألندلسي، العباسي
 اليت األنشطة إمهال إىل إضافة والذايت، التعاوين التعلم مهارات وتنمية والرتاكيب، اجلمل بني فواالختال التشابه واكتشاف

 مل ألهنم وذلك اليوم؛ مناهج يف تضمينها ينبغي اليت املهارات من وغريها والشعرية، النثرية اإلبداعية الكتابات على تشجع
 املناهج تأليف يف لتدريسيةا واسرتاتيجياُتا مبادئها من االستفادة جيب ةونفسي تربوية كنظرية املتعددة الذكاءات نظرية يعتمدوا
 الذكاءات واعأن مؤشرات مع تتشابه ذاك أو الدرس هذا يف مؤشرات من وماورد خباصة، العربية اللغة ومناهج بعامة، الدراسية
 نظريات، إىل عودت وهناك هنا من متنوعة ونفسية تربوية، واجتاهات أفكار، عن عبارة هي وإمنا ذلك، هبا املراد يكن مل املتعددة

 والتذوق النظم، نظريةو  واإلبداعي، الناقد والتفكري الذهين، كالعصف أخرى، ونفسية تربوية ومناذج واسرتاتيجيات، واجتاهات،
 .وغريها واالستقراء، واالستنتاج التعاوين، والتعليم واألسلوبية، األدبية، النصوص وحتليل األديب،

 

 بطريقة موزعة املتعددة الذكاءات أنّ  بينت واليت ،(9102 العجمي،) دراسة مع متوافقة النتيجة هذه جاءت وقد
 واليت ،(9102 إسحاق،) ودراسة. الكويت دولة يف األديب عشر احلادي للصف اإلسالمي التاريخ كتاب حمتوى يف عشوائية
 اململكة يف الثانوي األول للصف الرياضيات كتاب وحدات ىعل عشوائي بشكل موزعة املتعددة الذكاءات أمناط أنّ  وجدت
 الرتبية بكت يف املتعددة للذكاءات العشوائي التوزيع إىل أشارات واليت ،(9102 واخلوالدة، الشبول،) ودراسة. السعودية العربية

  .األردن يف الثانوية للمرحلة اإلسالمية
 

 األدب ابكت حمتوى يف املتعددة الذكاءات أنواع توازن درجة ما" على ينص والذي الثالث الدراسة سؤال نتائج عرض
 "الثانوي؟ الثاين الصف طلبة على املقرر والنصوص
 األدب تابك حمتوى يف املتعددة الذكاءات ملؤشرات املئوية والنسب التكرارات، برصد الباحثون قام ذلك على ولإلجابة

  :اآليت جلدولا ذلك يوضح كما والثاين، األول جبزأيه والنصوص
 والنصوص األدب كتاب يف املئوية ونسبها املتعددة الذكاءات مؤشرات تكرارات توازن درجة يوضح( 2) رقم جدول

 كتاب األدب والنصوص أنواع الذكاءات م
 "الجزء األول"

 كتاب األدب والنصوص
 "الجزء الثاني"

مجموع التكرارات في الجزء األول 
 والجزء الثاني

 الرتبة 

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية كراراتالت
 0 %55 259 %22 229 %52 521 الذكاء اللفظي/ اللغوي  0
 5 %00 022 %01 22 %05 22 الذكاء املنطقي/ الرياضي  9
 2 %0.5 2 %0 2 %0.45 5 الذكاء اجلسمي/ احلركي 5
 9 %02 515 %95 902 %05 22 الذكاء املوسيقي/ اإليقاعي 2
 2 %5 22 %2 52 %9 09 الذكاء البصري/ املكاين 5
 2 %2 012 %2 52 %2 50 الذكاء االجتماعي 2
 2 %5 52 %2 52 %5 02 الذكاء الشخصي/ الذايت 2
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 5 %5.5 52 %5 50 %2 92 الذكاء الطبيعي/ البيئي 2
  %011 0202 %011 225 %011 225 اجملموع

 

( أنَّ أعلى تكرار يف كتاب األدب والنصوص جبزأيه األول والثاين كان ملؤشرات 2السابق رقم ) يتضح من اجلدول
( تكرارًا، وبنسبة 515( ويليه الذكاء ااملوسيقي/ اإليقاعي بواقع )%55( تكرارًا، وبنسبة )259الذكاء اللغوي/ اللفظي بواقع )

( تكرارات، 012(، والذكاء االجتماعي بواقع )%00ا، وبنسبة )( تكرارً 022(، مث الذكاء املنطقي/ الرياضي بواقع )02%)
( 52(، والذكاء الشخصي/ الذايت بواقع )%5.5(تكرارًا، ونسبة )52الذكاء الطبيعي/ البيئي بواقع ) (، يلي ذلك%2ونسبة )

ألخرية الذكاء اجلسمي/ ( بينما حل يف املرتبة ا%5(، ونسبة )22(، والذكاء البصري/ املكاين بواقع )%5تكرارًا، ونسبة )
(. ويتضح من هذه النتيجة أنَّ مؤشرات الذكاءات املتعددة اآلتية )اللغوي، %1.5( تكرارات، وما نسبته )2احلركي بواقع)

واملنطقي، واملوسيقي، والطبيعي، والذايت، والبصري، واالجتماعي، واجلسمي احلركي( قد ضمنت يف كتاب األدب والنصوص 
ب وي جبزيئه األول والثاين، ولكنها مل تكن بدرجة متوازنة وفًقا لنظرية الذكاءات املتعددة اليت تؤكد على وجو للصف الثاين الثان

 .توازن أنواع الذكاءات املتعددة يف املنهاج املدرسي
 

ويرجع الباحثون اخللل يف عدم توازن الذكاءات املتعددة يف حمتوى كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي 
زأيه األول والثاين إىل أنَّ فريق تأليف كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي مل يعتمد معيار توازن أنواع الذكاءات جب

املتعددة يف حمتوى كتاب األدب والنصوص؛ ألنَّ نظرية الذكاءات املتعددة غري معتمدة أصاًل كنظرية تربوية ونفسية يُرتكز على 
الدراسية يف اجلمهورية اليمنية، األمر الذي جعل مؤشرات هذه الذكاءات تبدو غري متوازنة يف حمتوى  مبادئها يف تأليف املناهج 

كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي؛ ألنَّ ماورد، ومت تصنيفه على أنَّه مؤشر من مؤشرات الذكاءات املتعددة مل 
ا هو عبارة عن آراء واجتاهات بعض  تنتمى إىل مدارس فكرية، وتربوية ونفسية أخرى تتشابه يف يكن املقصود منه ذلك، وإمنَّ

  .آرائها مع ما تدعو إليه نظرية الذكاءات املتعددة
 

(، واليت بينت أنَّ الذكاءات 9191وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع كال من الدراسات اآلتية: دراسة ) الصويركي، 
سني، وكساب، عربية للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية. ودراسة )حاملتعددة مل تضمن بطريقة متوازنة يف كتب اللغة ال

(، واليت توصلت إىل أنَّ مؤشرات الذكاءات املتعددة مل تتوزع بشكل متوازن يف حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية يف العراق. 9102
تاسع عددة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصف ال(، واليت اكتشفت وجود خلل يف توازن الذكاءات املت9102دراسة )املدهون، 

اليت أظهرت أنَّ الذكاءات املتعددة مل يتم تضمينها بشكٍل  (Al-Omari & et al., 2016) األساسي يف غزة. ودراسة
(، واليت أظهرت عدم توازن مؤشرات الذكاءات 9102متوازن يف أنشطة كتب اللغة اإلجنليزية يف األردن. ودراسة )احلريب، 

 .ملتعددة يف منهج الرتبية الفنية املقرر على تالميذ الصف األول االبتدائي يف اململكة العربية السعوديةا
 

 نتائج الدراسة
 :توصلت الدراسة احلالية إىل النتائج اآلتية
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ثاين بنسب لتضمني الذكاءات املتعددة الثمانية يف حمتوى كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي جبزأيه األول وا .1
 .متفاوتة

( يف حمتوى كتاب األدب والنصوص للصف الثاين %55تربع الذكاء اللغوي على املرتبة األوىل وبنسبة عالية بلغت ) .2
 .الثانوي جبزأيه األول والثاين

 لتوزعت الذكاءات املتعددة الثمانية على حمتوى دروس كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي جبزأيه األو  .3
 .والثاين بشكل عشوائي

كانت درجة توازن الذكاءات املتعددة يف كتاب األدب والنصوص للصف الثاين الثانوي جبزأيه األول والثاين خمتلة وغري  .4
 .مقبولة

 

 التوصيات
 :يوصي الباحثون باآليت

رية تربوية نفسية جيب اليمنية كنظينبغي تبين نظرية الذكاءات املتعددة يف وثيقة إعداد املناهج الدراسية يف اجلمهورية  .1
 .االستفادة منها يف تأليف املناهج الدراسية بعامة، ومناهج اللغة العربية خباصة

إعادة النظر يف حمتوى كتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة الصف الثاين الثانوي، وتنظيمه مبا يتوافق مع خصائص  .2
 .واحتياجات املتعلمني وأمناط ذكاءاُتم

تضمني مؤشرات الذكاءات املتعددة يف حمتوى كتاب األدب والنصوص املقرر على طلبة الصف الثاين الثانوي، وتوزيعها  .3
  .بشكل متوازن

تضمني الذكاءات املتعددة، واسرتاتيجياُتا التدريسية يف مقررات طرائق التدريس يف كليات الرتبية، مع مناذج تطبيقية  .4
 .الصفية لكيفية تطبيقها يف املواقف

  .تضمني برامج التدريب أثناء اخلدمة لالسرتاتيجيات، واألساليب، واألنشطة القائمة على نظرية الذكاءات املتعددة .5
 .تعريف موجهي ومعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية بنظرية الذكاءات املتعددة، وتطبيقاُتا الرتبوية .6
ى  لكشف عن مدى تضمني أمناط الذكاءات املتعددة يف كتب فروع اللغة العربية األخر إجراء دراسات حتليلية، وتقوميية ل .7

 .كالنحو، والقراءة، والبالغة، والنقد
 

  قائمة المراجع
 

مدى تضمني الذكاءات املتعددة يف مناهج العلوم باحللقة األخرية من التعليم األساسي يف (. 9102أبو زيد، أمة الكرمي طه )
 .022-022(، 2(، عدد)55. جملة كلية الرتبية، جامعة أسيوط، جملد)اجلمهورية اليمنية

 .حتليل حمتوى كتب اللغة اإلجنليزية للمرحلة األساسية الدنيا يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة(. 9102أبو شيخه، هبه حسني )
 .رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم الرتبوية، جامعة القدس، فلسطني
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(، 02. جملة الدراسات الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني، جملد)صورة املرأة يف املناهج الفلسطينية(. 9112إسراء)أبو عياش، 
 .22-22(، 25عدد)

مدى تضمني كتاب اللغة العربية للصف األول األساسي (. 9102أبو منديل، أمني سرحي، وأبو عواد، عبدالرمحن حممد)
 .051-002(، 0(، عدد)2لسطني لألحباث والدراسات، جملد). جملة جامعة فلتدريبات الوعي الصويت

جملة   .حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي يف ضوء الذكاءات املتعددة(. 9102إسحاق، حسن بن عبداهلل)
 .222-220(، 5(، عدد)92كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية، جملد)

  .. عّمان: دار األيام للنشر والتوزيعمي والقياسالتقو (. 9102اإلمام، مصطفى حممد، وآخرون )
درجة تضمني كتاب اللغة العربية للصف الثامن األساسي يف األردن ملهارات الذكاء اللغوي (. 9102الربي، قاسم، وآخرون )

 .220-225(، 021جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر، العدد) والذكاء االجتماعي" دراسة حتليلية"
للنشر  . ترمجة حممد أمني املفيت، القاهرة: دار الفجر(. تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويين0222وم، وآخرون)بنيامني، بل

 .والتوزيع
حتليل حمتوى كتاب التاريخ للصف الثامن األساسي يف األردن يف ضوء نظرية الذكاءات (. 9102اجلبوري، سعد حبيب)

 .ة العلوم الرتبوية، جامعة آل البيت، األردن. رسالة ماجستري غري منشورة، كلياملتعددة
حتليل حمتوى منهج الرتبية الفنية للصف األول االبتدائي يف ضوء اسرتاتيجية الذكاءات (. 9102احلريب، أماين بنت حممد)

  .. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرىاملتعددة
حتليل حمتوى كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي يف ضوء أمناط الذكاءات  (.9102احلريب، هاين بن رزان اللقماين)

 .050-050(، 912. جملة القراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس، عدد)املتعددة
لعراق ا حتليل حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية يف(. 9102حسني، ظاهر عبداحلميد، وكساب، زينب حممد)

 .009-20(، 2. جملة األطروحة للعلوم اإلنسانية، عدد)يف ضوء الذكاءات املتعددة
ة ماجستري . رسالتقومي كتاب لغيت اخلالدة للمرحلة املتوسطة يف ضوء الذكاءات املتعددة(. 9102احلسيين، حيىي بن سلمان)

 .غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة طيبة، اململكة العربية السعودية
ة حبوث جامعة . جملدراسة حتليلية لكتايب اللغة العربية للصف التاسع األساسي يف اليمن(. 9112احلكيمي، جليلة حممد )

 .999-025(، 05تعز: سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية والتطبيقية. عدد )
ة رابع العلمي على وفق نظريحتليل حمتوى كتاب علم األحياء للصف ال(. 9102خلف، كرمي بالسم، وكطفان، والء داخل )

(، 0(، عدد )02. جملة القادسية يف اآلداب والعلوم الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة القادسية، جملد )الذكاءات املتعددة
901-992. 

يا جالقيم املتضمنة يف كتب علوم املرحلة اإلعدادية يف ضوء الثورة العلمية واملعرفية والتكنولو (. 9110رسالن، صربي باسط)
املعاصرة "دراسة حتليلية" املؤمتر العلمي الثالث عشر" مناهج التعليم والثورة التكنولوجية املعاصر" اجلمعية املصرية 

 .029-095، كلية الرتبية، جامعة عني مشس، للمناهج وطرق التدريس
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ظرية لثانوية يف األردن يف ضوء نحتليل حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة ا(. 9102الشبول، أمساء، واخلوالدة، ناصر)
 .512-925(، 5(، عدد)01. اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، جملد )الذكاءات املتعددة

حتليل حمتوى مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية ؛ املسار العلمي واإلداري يف اململكة العربية (. 9191الصويركي، حممد علي)
 .52-90(، 5(، عدد)2. جملة العلوم الرتبوية والنفسية، جملد )الذكاءات املتعددةالسعودية يف ضوء نظرية 

 .. القاهرة: دار الفكر العريبحتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية(. 9112طعيمة، رشدي أمحد )
األديب والتفكري  قأثر التدريس بطريقة التنقيب احلواري يف حفظ النصوص األدبية والتذو (. 9112العابدي، أمحد جبار راضي)

ية . أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتباإلبداعي يف مادة األدب والنصوص لدى طلبة الصف اخلامس األديب
  .)ابن رشد(، جامعة بغداد

 .حتليل حمتوى كتاب األدب والنصوص للمرحلة اإلعدادية يف ضوء مهارات التفكري األساسية(. 9102العاديل، حممد جاسم )
 .229-255(، 95الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، عدد)جملة 

حتليل حمتوى كتاب التاريخ اإلسالمي للصف احلادي عشر األديب يف دولة الكويت يف (. 9102العجمي، عساف سعد )
 .ردنأل. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم الرتبوية، جامعة آل البيت، اضوء نظرية الذكاءات املتعددة

حتليل حمتوى كتاب املطالعة للصف الثاين املتوسط يف (. 9102العرنوسي، ضياء عويد حريب، واملرشدي، رضا جاسم راضي)
 .21-55(، 5(، العدد)2. جملة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، اجمللد)ضوء الذكاءات املتعددة

 .، القاهرة: مركز الكتاب للنشر0. ط(. املرجع يف تدريس اللغة العربية9112عطا، إبراهيم حممد)
اسرتاتيجيات التعلم بالذكاءات املتعددة وعالقتها ببعض املتغريات لدى (. 9115عفانة، عزو إمساعيل، واخلزندار، نائلة جنيب)

ية املؤمتر العلمي اخلامس عشر"مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة" اجلمع الطلبة املعلمني ختصص رياضيات غزة.
 .252-202(، 9صرية للمناهج وطرق التدريس، جامعة عني مشس، جملد)امل

حتليل األسئلة التقوميية يف مبحث اللغة العربية للصف السابع األساسي يف األردن وفق تصنيف (. 9112احملبوب، شايف فهد)
 .. جملة كلية الرتبية، جامعة االزهربلوم ملستويات األهداف املعرفية

مؤشرات الذكاءات املتعددة املتضمنة يف أنشطة وتدريبات كتاب الرتبية اإلسالمية (. 9102مصطفى) املدهون، إيناس إياد
-. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالميةللصف التاسع األساسي ومدى اكتساب الطلبة هلا

 .غزة
 ضوء وف الثالثة األخرية من التعليم األساسي يف اليمن يف(. تقومي منهج اللغة العربية يف الصف9115ناجي، عبدالواسع علي )

عة . رسالة ماجستري غري منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامالقيم البيئية الالزم تنميتها لدى التالميذ
  .عني مشس

 .دار صفاء للنشر، عمَّان: 9. ط(. حتليل مضمون املناهج املدرسية9102اهلامشي، عبدالرمحن، وعطية، حمسن علي )
 .(. األدب والنصوص والبالغة للصف الثاين الثانوي، اجلزء األول9191وزارة الرتبية والتعليم اليمنية )
 .(. األدب والنصوص والبالغة للصف الثاين الثانوي، اجلزء الثاين9191وزارة الرتبية والتعليم اليمنية )
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دريسية مقرتحة قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة يف تنمية التفكري فاعلية نشاطات ت(. 9102يوسف، أمحد الشواديف حممد)
 .اإلبداعي يف الدراسات االجتماعية ومهارات التفاعل االجتماعي لدى تالميذ الصف السابع من التعليم األساسي

 .222-252(، 55جملة كلية الرتبية، جامعة طنطا، العدد األول )
Al-Omari, T., Bataineh, R., & Smadi, O. (2015). Potential inclusion of multiple intelligences 

in Jordanian EFL textbooks: A content analysis. Bellaterra Journal of Teaching & 
Learning Language & Literature, 8(1), 60-80. 

Christison, M. A. (1998). Applying Multiple Intelligences Theory in Preservice and Inservice 
TEFL Education Programs. In Forum (Vol. 36, No. 2, p. n2). 

Ebel, R. L., & Frisbie, D. A. (1991). Essentials of educational measurement. Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall, New Delhi. 

Gardner, H. E. (2000). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. 
Hachette UK. 

Gardner, H., & Hatch, T. (1990). Multiple Intelligences Go to School: Educational 
Implications of the Theory of Multiple Intelligences. Technical Report No. 4, pp, 4-
10. 

Jado, S. M. A. (2015). The Level of Multiple Intelligences in Arabic Language Textbooks for 
Grades from (1-4) in Jordan in Light of Gardner’s Theory. Creative Education, 6(14), 
1558-1572. 

Karamustafaoğlu, S. (2010). Evaluating the Science Activities Based On Multiple Intelligence 
Theory. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 7(1), 3-12. 

Taase, Y. (2012). Multiple Intelligences Theory and Iranian Textbooks: An Analysis. Journal 
of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 16(1), 73-82. 

 

 بالباحثين التعريف
 

 .كلنتان املاليزية باجلامعة دكتوراه طالب ،أنعم عبدالقوي
 ثانية كلغة العربية ةاللغ تعليم جمال يف متخصص كلنتان، املاليزية معةاجلا مشارك أستاذ ،عبدالغني بن الزمان قمر الدكتور

 .واللغويات
 .كلنتان املاليزية اجلامعة مساعد أستاذ ،عبدالرحمن بن أحمد الدكتور
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 الدراسة مالحق
 

 .0ملحق
 املتعددة الذكاءات مؤشرات قائمة صالحية مدى على احملكمني السادة أمساء

الدرجة  االسم م
 العلمية 

 مكان العمل التخصص

مناهج وطرائق تدريس اللغة  أستاذ دكتور إياد إبراهيم عبدالجوادأ.د/  0
 العربية

ى جامعة األقص -كلية الرتبية 
 فلسطني –

عبير بنت مسلم أ.د/  0
 الصاعدي

جامعة أم  -كلية الرتبية  تربية فنية  أستاذ مشارك
 السعودية –القرى 

مناهج وطرائق تدريس اللغة  أستاذ مساعد  مكي فرحان كريمد/  3
 العربية

جامعة  -كلية الرتبية 
 العراق –القادسية 

غة مناهج وطرائق تدريس الل مدرس صالح هادي شرومد/  2
 العربية

 وزارة الرتبية العراقية 

تعز  –املعهد العايل للمعلمني  القياس والتقومي الرتبوي مدرس  محمد فائد الشميريأ/  5
 اليمن –

مستشار مادة  عبداهلل سيف العيسائي أ/  2
 اللغة العربية

  اليمن –التوجيه الرتبوي  لغة عربية 

محمد طاهر  قائد أ/  7
 الحميري

 اليمن –التوجيه الرتبوي  لغة عربية  مشرف تربوي

 

 .0ملحق
 والثاين األول اجلزء الثانوي الثاين للصف والنصوص األدب كتاب حمتوى حتليل عملية يف املشاركني السادة أمساء

الدرجة  التخصص مكان العمل
 العلمية

 م االسم

أسماء خليفة حامد د/   أستاذ مساعد طرائق تدريس الدراسات اإلسالمية  األردن –جامعة الريموك 
 الشبول

0 

 0 حسين علي رهيفأ/  مدرس طرائق تدريس اللغة العربية  وزارة الرتبية العراقية

رضا جاسم راضي د/  أستاذ مساعد  طرائق تدريس اللغة العربية  العراق –جامعة بابل 
 المرشدي

3 
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عضو جلنة البحوث يف 
 وزارة الرتبية العراقية

مستشار مادة  لغة عربية  ليمنا -التوجيه الرتبوي 
 اللغة العربية

 2 عبداهلل سيف العيسائيأ/ 

 

3ملحق . 
 املتعددة الذكاءات مؤشرات بطاقة

 م / اللفظيمؤشرات الذكاء اللغوي

 0 شجيع الطلبة على احلوار والنقاش للحصول على املعرفة.ت

 9 مات اجلديدة.تشجيع الطلبة على االستعانة باملعاجم العربية لفهم الكل

 5 حتفيز الطلبة على ارجتال التحدث.

 2 توافر أنشطة تساعد على االرجتال واإللقاء السليم.

 5 تشجيع الطلبة على القراءة اجلهرية املعربة.

 2 توافر أنشطة كتابة الروايات والقصص والقصائد الشعرية.

 2 حتفيز الطلبة على عرض املعىن بلغتهم اخلاصة.

 2 فنون اللغوية من قصة وأمثال وألغاز يف تقدمي احملتوى.توظيف ال

 2 تشجيع الطلبة بالرجوع إىل املصادر اإلضافية من كتب وجمالت ومواقع إلكرتونية إلثراء موضوعات الدروس.

 01 توافر أنشطة وأمثلة لغوية متعلقة بالبناء واإلعراب.

 00 متكني الطلبة من إدراك األساليب البالغية.

 09 فر أنشطة احلفظ واالستظهار.توا

 05 توافر معاين الكلمات.

 02 توافر أضداد الكلمات.

 05 توافر أنشطة عرض املعىن بأكثر من طريقة.

 02 تشجيع الطلبة على إدراك الفرق بني الكلمات يف اإليقاع والرتتيب.

 02 توافر أنشطة تعلم مفردات جديدة.

 02 كلمات.توافر أنشطة استخدام أو توظيف ال

 02 حتفيز الطلبة على التذوق األديب للنصوص الشعرية والنثرية.

 91 تدريب الطلبة على القراءة الصامتة.

 90 طلب شرح املفهوم لفظًيا.
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 م الرياضي /مؤشرات الذكاء المنطقي

 0 تشجيع الطلبة على مناقشة دالالت الصور الفنية. 

 9 ملقارنة، التصنيف، التمييز، الربط.تنمية مهارات التفكري املنطقي: ا

 5 حتفيز الطلبة على النقد البناء ملوضوعات الدروس.

 2 توافر أنشطة قائمة على التحليل.

 5 توافر تدريبات لوضع تسلسل منطقي ألحداث موضوع معني.

 2 تشجيع الطلبة على الربط بني املسببات والنتائج.

 2 طلب التمييز بني احلقيقة واخليال.

 2 حتفيز الطلبة على التفكري االستقرائي واالستنباطي.

 2 تدريب الطلبة على فهم العالقات بني أجزاء املوضوع وإدراكها.

 01 توافر أنشطة تنبأ مبا حيدث الحًقا.

 00 توافر أنشطة متييز املتشابه واملختلف.

 09 توافر أنشطة استبدال احلروف باألرقام والرموز.

 05 متيز بني أنواع املقدمات.توافر أنشطة 
 

 م المكاني /مؤشرات الذكاء البصري

 0 تشجيع الطلبة على مجع صور تتعلق مبوضوع الدرس.

 9 توافر أنشطة تدرب الطلبة على رسم صور ملختلف مراحل قصة مت قراءُتا.

 5 توافر صور كافية تعرب عن حمتوى موضوع الدرس.

 2 الذهنية.تشجيع الطلبة على التخيالت 

 5 تدريب الطلبة على أنشطة اخلارطة الذهنية.

 2 توافر أنشطة مدعومة بالصور والرسومات.

 2 طلب اكتشاف االختالف والتشابه بني اجلمل والكلمات.

 2 والصور واللوحات املتعلقة مبوضوع الدرس. CDتوجيه الطلبة ملشاهدة أقراص احلاسوب 

 2 الطلبة التعليق عليها.توافر بعض الصور اليت يطلب من 

 01 تدريب الطلبة على حتديد األجزاء الفرعية والرئيسة من املوضوع أو القصة.

 00 عرض أنشطة بلعبة املتاهات.
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 م مؤشرات الذكاء االجتماعي
 

 0 تنمية مهارات التعلم التعاوين بني الطلبة.

 9 توافر أنشطة كتابة قصة بالتبادل.

 5 وعات املرتبطة بالواقع االجتماعي.الرتكيز على املوض

 2 توافر أنشطة التعلم باألقران.

 5 توافر أنشطة مناقشات مجاعية.

 2 تشجيع الطلبة على القيام مبسؤولياُتم جتاه البيئة املدرسية واجملتمع.

 2 االهتمام بنجنازات اجملتمع اليمين واجملتمعات األخرى.

 2 دة التفاعل االجتماعي.توافر عبارات النصح واملشورة لزيا

 2 تنمية القدرة على احلوار املتمدن واحرتام الرأي والرأي اآلخر.

 01 إصدار األحكام على الشخصيات.

 00 تشجيع الطلبة على تبين مبدأ النقد البناء.

 09 تنمية اإلحساس بالتعاطف مع األخرين.

 05 واالقناع. تشجيع الطلبة على تقمص دور القائد يف التواصل والتنظيم

 02 تنمية القدرة على فهم أمزجة األخرين ونواياهم ومشاعرهم.

 05 تشجيع الطلبة على إجادة أمناط التواصل اللغوي االجتماعي مع األخرين.
 

 م / البيئيمؤشرات الذكاء الطبيعي
 

 0 تشجيع الطلبة على اإلحساس بالبيئة واالهتمام هبا.

 9 ة واألحاديث النبوية املتعلقة بالبيئة.االهتمام باآليات القرآني

 5 تشجيع التعلم يف ضوء الطبيعة عن طريق تنظيم زيارات إىل احلدائق واملتاحف والصحاري والشواطئ.

 2 توافر أنشطة تذوق نكهات وأطعمة من البيئة التقليدية.

 5 مساعدة الطلبة على فهم التأثريات البيئية.

 2 العبارات املناسبة ملوقف ما.تدريب الطلبة على استخدام 

 2 توافر أنشطة حماكاة ملشهد ما من البيئة احمللية.

 2 توافر أنشطة كتابة مقال، أو إيراد أمثلة أو حكم أو قصص من البيئة احمليطة.

 2 وصف التغريات اليت حتدث يف البيئة والطبيعة.



اليمنية اجلمهورية يف الثانوي الثاين للصف والنصوص األدب كتاب يف ملتعددةا الذكاءات تضمني مدى  

88 

 01 تشجيع الطلبة على تأمل الطبيعة إلدراك القدرة اإلهلية.

 00 توجيه الطلبة إىل استخدام املستهلكات البيئية واالستفادة منها.

 09 توافر أنشطة إبداعية ككتابة مقاطع شعرية أو نثرية تصف بعض مظاهر الطبيعة كاملطر والسحب واملزروعات. 
 

 م / اإليقاعيمؤشرات الذكاء الموسيقي

 0 توافر أناشيد للتعبري عن موضوع أو موقف ما.

 9 وافر أنشطة إنشاد مجاعي.ت

 5 توافر أنشطة التعبري عن احملتوى باستخدام اإليقاع الصويت.

 2 تدريب الطلبة على اإللقاء بصوت حسن.

 5 توافر أنشطة تعرب عن قصة أو قصيدة باستخدام اإليقاع املوسيقي.

 2 توجيه الطلبة إىل إكمال اجلمل بكلمات هلا نفس اإليقاع املوسيقي والوزن.

 2 تشجيع الطلبة على قراءة وإلقاء األبيات الشعرية بنيقاع موسيقي معني.

 2 اكساب الطلبة القدرة على متييز الصفات املتعلقة باألصوات.

 2 تدريب الطلبة على تنويع نربات الصوت أثناء القراءة واإللقاء.

 01 إدراك تأثري التنغيم املوسيقي على املعىن.
 

 م الذاتي خصي/الش مؤشرات الذكاء
 

 0 توافر أنشطة كتابة يوميات.

 9 إعطاء الطلبة فرصة للكتابة عن خطوات إعداد شيء ما.

 5 توافر أنشطة تتوافق مع هوايات الطلبة.

 2 إتاحة الفرصة للطلبة للتعبري عن مشاعرهم وأحاسيسهم.

 5 إعطاء الطلبة فرصة للتعبري عن )ماذا تفعل؟(.

 2 للكتابة عن أماهلم وطموحاُتم املستقبلية. إعطاء الطلبة فرصة

 2 إتاحة الفرصة أمام الطلبة إلبداء وجهات نظرهم.

 2 توجيه الطلبة حنو ربط ما يتعلمونه بواقع حياُتم.

 2 توافر أنشطة كتابة عن أشياء يتقنها الطلبة ويرتاحون هلا.

 01 توافر أنشطة حتريرية تبدأ بذاتية الطلبة.
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 م الحركي الجسمي/ كاءمؤشرات الذ 

 0 توافر أنشطة للتعبري اجلسدي عن معاين املفردات.

 9 تشجيع الطلبة على متثيل قصة أو مسرحية مرتبطة مبوضوع الدرس.

 5 توافر أنشطة لعمل يدوي باستخدام أدوات وخامات معينة.

 2 تدريب الطلبة على الكتابة واإلمالء من خالل التعبريات اجلسدية.

 5 افر أنشطة متثيل صامت ملوضوع الدرس باستخدام احلركات.تو 

 2 تشجيع الطلبة على حماكاة حركات املدرس أثناء قراءة النصوص الشعرية والنثرية.

 2 توافر أنشطة نصية لتمثيل املعىن بتعابري الوجه وإشارات اليدين ونربة الصوت.

 2 ها(سد أو األطراف مثل )حركة الشاعر أثناء إلقاء القصيدة وغري تشجيع الطلبة على التعبري عن األفكار باستخدام اجل

 


