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 امللخص :

كتدداب   الددذكاا الميددوي المت ددمنة  دد  مؤشددراتهددد ت هددذد الدراسددة إلدد  التعددر  عمدد  
)النظدام الصصدم ف  د  المممكدة  القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثدانويمقرر التطبيقات ل

مدن مد ل أسدموح تحميدل ، وقدد اسدتمدمت الباحثدة المدنلج الوصدص  التحميمد  العربية السعودية
 المحتوى، لإلجابة عن أسئمة الدراسة ،و تمثمت أداة الدراسة    قائمة بمؤشرات الذكاا الميوي
التد  يجددح أن تتددو ر  دد  كتدداب   التطبيقددات لمقدرر )القددرااة والتواصددل الميددوي ف لمصدد  الثالددث 

ثدة مدن القائمدة التد  تدم الثانوي )النظام الصصم ف ، وبطاقة تحميل المحتوى الت   اشتقتلا الباح
التوصددل اليلددا ،وقددد توصددمت الباحثددة إلدد  أربعددة مجددا ت رئيسددة لمؤشددرات الددذكاا الميددوي وهدد  
تعزيددز الحصدديمة الميويددة مددن المصددردات، تعزيددز جانددح التددذوق الميددوي، تشددجي  ملددارات الحددوار 

حثددة إلدد  أن توصددمت البا مؤشددرا  رعيددا ، وقددد 42ثددم اشددتقت منلددا  واإللقدداا ، ملددارات الكتابددة،
ف مؤشرا توزعت    الكتابين بصدورة متبايندة ،  كدان أعمد  المؤشدرات 422قد ت من ) الكتاح 

ف مددرة، وبنسددبة 79تشددجي  ملددارات الحددوار واإللقدداا ، حيددث بمدده عدددد تكراراهددا ) تكددرارًا  مؤشددر  
% مددن مجمددوع تكددرارات المؤشددرات الكمدد ، تميلددا   ملددارات الكتابددة   وبمدده عدددد تكراراتلددا 83
% مدددن مجمدددوع التكدددرارات الكمددد ، أمدددا المؤشدددرات التددد  احتمدددت المرتبدددة 8422ف، وبنسدددبة 38)

ف تكدددرارًا، أي بنسدددبة 24وق الميدددوي   وكدددان عددددد تكراراتلدددا )الثالثدددة  لددد    تعزيدددز جاندددح التدددذ
 % من المجموع الكم  لتكرارات المؤشرات42222

أما أقل المؤشرات تكدرارًا  كاندت   تعزيدز الحصديمة الميويدة مدن المصدردات   حيدث وردت 
 % من مجموع تكرارات المؤشرات الكم 2  7224ف مرة    جمي  وحدات الكتابين، وبنسبة 48)

 تلتم بالذكاا الميوي ،قد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات الت  من شأنلا أن  و 
  وتعزز تنميته لدى ط ح المراحل التعميمية وماصة المرحمة الثانوية 2

 تحميل المحتوى دد كتح القرااة د  الذكاا الميوي الكممات المصتاحية: 
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Indicators of Linguistic Intelligence Implied in the Reading and 

Linguistic Communication Syllabus for the Secondary Level (Term 

System) 

 

Abstract 

This study aims at identifying the indicators of linguistic intelligence 

implied in the activities books of reading and linguistic communication of the 

level three secondary syllabus (term system) in Saudi Arabia. The researcher 

used the analytical descriptive approach which involves content analysis in 

order to answer the study questions. The tools of the study consisted of a list of 

indicators of linguistic intelligence that should be impeded in the activities 

books of reading and linguistic communication for the level three secondary 

syllabus (term system) and a card of the content analysis that was derived from 

this list. The researcher found out that the main four domains of the indicators 

of linguistic intelligence are reinforcing vocabulary, reinforcing linguistic 

appreciation, encouraging conversation and elocution skills, and encouraging 

writing skills. From these four main domains, 21 subsidiary indicators were 

derived. Moreover, the research found 255 indicators in the two books that 

were distributed differently. The most frequent indicator was (encouraging the 

conversation and elocution skills) which was repeated 97 times, reaching 38% 

of the indicators’ total frequency. The next indicator was (encouraging writing 

skills) with 83 repetitions and 32.5% of the total frequency. The third indicator 

was (reinforcing linguistic appreciation) with 52 repetitions and 20.4% of the 

total.  The least frequent indicator was (reinforcing vocabulary) with 23 

repetitions and 9.2% of the total. This research offers recommendations related 

to increasing the interest in linguistic intelligence and improving it for students 

through their education, especially the secondary level. 

Key words: Content analysis, reading books, linguistic intelligence.   
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 :املكدمة
الكتاح المدرس  ركنا أساسا من أركان العممية التعميمية،  حيث يقوم  بمساعدة يعد 

المدرس والطالح    أداا الملام المطموبة منلما    المدرسة، كما أنه دليل إرشادي لممعمم 
   حيث يوجله لطرق التدريس ولعممية التقويم ، ويوجله نحو األهدا  والمصاهيم والقيم الت 

 ف2 2247وعدود من أهم عناصر المنلج2)العامر،  يون بالكتاح المدرس وقد اهتم التربو 
تطوير المناهج  رورة   قد أصبح  والتقدم المعر   المتسارع ،  نظرًا لمتطور العمم و 
المممكة العربية السعودية    اهتمت وزارة التربية والتعميم وقد  ة،التعميمي األنظمة رلتطو 

ممثمة    اإلدارة العامة لممناهج بتطوير مناهج المواد الدراسية  قامت بتطوير المناهج حيث 
ومن  ،   ممتم  مراحل التعميم العام من م ل المشروع الشامل لتطوير المناهج الدراسية

لمممكة العربية السعودية مقررات المية    يت باهتمام وزارة التربية والتعميم ظالمقررات الت  ح
 2   الثانوية المرحمة ومنلال الدراسية ،    جمي  المراح العربية 
وتعد ملارات المية  قنوات اتصال ليوية تنم  ملارات الط ح ، وتدربلم عم  التكي   

م  مجتمعاتلم و  يمكن أن يكتسبوها إ     البيئة التعممية الت  تو ر للم التدرح عم  
الميوية )جمل والصيصل ،  ملارات المية والتواصل م  اآلمرين ، والكش  عن استعداداتلم

 .ف4222

( أٌ تًُُخ  يهبساد انهغخ عًهُخ رهُُخ تستبج إنً 3122وَشي ) انعُبصشح، 

يًبسسخ وتذسَت ، كًب أَهب ال تكتست إال َتُدخ يشوس انطالة ثخجشاد يسذدح فٍ انكتت 

 وانًمشساد.

عم  فعم  أنه يجح أن تركز المناهج الدراسية 4222ويؤكد)جروان والعبادي،   
المتعددة ، بحيث تحتوي عم  أنشطة   ا تجاهات الحديثة    التعميم ومنلا الذكااات
 عم  التصاعل معلا 2  وتدريبات تتوا ق م  ذكااات  الط ح وتحمسلم

وقد صن  هاورد جاردنر الذكااات إل  سبعة أنواع وه : الذكاا الميوي ، والذكاا  
الريا    المنطق ، والذكاا المكان  ،الذكاا الموسيق  ، الذكاا ا جتماع  ، الذكاا الحرك ، 

 ف42282الذكاا الشمص )جابر
  يجح أن ويكتسح الذكاا الميوي أهميته البالية    كونه أحد أهم الذكااات الت     

ملارات ا تصال يتميز بلا الط ح    جمي  المراحل الدراسية ،حيث يعد هو المسؤول عن 
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كما أنه يمكنلم من إتقان المقررات األمرى ، ويساعدهم عم  ا عتزاز  والتصكير عندهم 
 المرحمة الثانوية 2    اإلس مية والعربية2 ومصوصا ط حوا حتصاظ بلويتلم 

ل روري تنمية الذكاا الميوي لدى المتعمم    جمي  المقررات لذا أصبح من ا  
الدراسية ، وماصة    كتح المية العربية الت  حظيت باهتمام المطورين ، حيث تحولت من 
منلج المواد الدراسية المنصصمة إل  منلج التكامل    مادة دراسية واحدة )وزارة التربية 

 ف22432والتعميم، 
دراسات عديدة لتحميل محتوى كثير من الكتح الدراسية الممتمصة وقد قام الباحثون ب  

    وا متييرات متعددة ، وذلك ألن أسموح تحميل المحتوى أسموح دقيق ومنظم يعتمد عم  
ف، ومن المعايير الت  4222القياس الكم  بدون النظر    غرض الكاتح أو المؤل )طعيمة، 

لذكااات المتعددة ، وذلك ألنلا تركز عم  حل حمل الباحثون الكتح الدراسية     وئلا ا
 ف42272والمزندار،  المشك ت واإلنتاج واإلبداع )عصانة

وبما أن ،والذكاا الميوي أحد أنواع الذكااات الت  تناوللا الباحثون بالدراسة والتحميل   
من المية وحدة واحدة  إن كتح المية العربية يجح أن تربط  نون المية و روعلا ببع لا 

 ف 42292استماع إل  تحدث إل  قرااة إل  كتابة) أبو زهرة ، 
وقد أوصت عدد من الدراسات بت مين مؤشرات الذكااات المتعددة    الكتح والمقررات 

 ف42292ف و) الطوالبة ، 4222الميوي ) الشبول، الموالدة، الدراسية ومن  منلا الذكاا 
يمانا من الباحثة بأن الذكاا الميوي من   أهم الذكااات الت  يجح أن يتدرح عميلا  وا 

أنواع الذكااات ، واهتمام باستجابة ل هتمام العالم  المتزايد  الط ح    المرحمة الثانوية ،و
     2جاات هذد الدراسة التربويين بت مينلا    الكتح الدراسية لجمي  المراحل الدراسية2

 مظهلة الدراسة:

رة، لما للا من دور  اعل    تنمية ملارات لكتح المية العربية أهمية كبي  
التواصل عند الط ح، حيث تمكنلم من  لم المواد الدراسية األمرى ، كما أنلا تحا ظ عم  

التطوير الذي  ف2و  يمص  أن 4223البري، سايح ، والسرور، هوية األمة العربية وتراثلا )
قدمته وزارة التعميم    المممكة العربية السعودية لمناهج المية العربية    جمي  المراحل 
التعميمية يحتاج إل  تقويم مستمر ، لتقديم التيذية الراجعة وتو يح نقاط ال ع  لتيييرها ، 

والتواصل الميوي ونقاط والقوة لتعزيزها ، وتحتل كتح التطبيقات والتدريبات لمقررات القرااة 
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مكانة ملمة    مناهج المرحمة الثانوية ، لما للا  من  دور كبير    تحقيق أهدا  المقررات 
ومن الطبيع  أن عدم ت مينلا لمؤشرات الذكااات  ، وتنمية ملارات الط ح الميوية ،

المتعددة وماصة الذكاا الميوي ، ستكون له آثار سمبية عم  المتعممين وعم  العممية 
 التعميمية ككل2

ونتيجة لمبرة الباحثة الطويمة    التعميم الجامع  وم حظتلا لبعض القصور     
ملارات الطالبات الميوية ، ولما لمذكاا الميوي من أهمية لمط ح وماصة ط ح المرحمة 

،وانط قا من نتائج بعض الدراسات الت  توصمت إل  تدن  مستوى الذكاا الميوي عند  الثانوية
ف 4242ف  )شلبو ، الص يل ،  4242ف )الجيم ،  4222) العموان ،كدراسة  ط حال

يمانا بدور كتح التطبيقات والتدريبات    تنمية الذكاا الميوي  واستجابة لتو  صيات بعض ،وا 
 2امت الباحثة بلذد الدراسة ق ،الدراسات التربوية 

الميوي المت منة      مشكمة الدراسة    التعر  عم  مؤشرات الذكاا ت تحددوقد 
كتاب  التطبيقات  لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي)النظام الصصم ف    

يمكن صياغة مشكمة و المممكة العربية السعودية، و كيصية توزيعلا عم  وحدات الكتابين 2 
 الدراسة بالتساؤل الرئيس التال :
)النظام  واصل الميوي لمص  الثالث الثانويالقرااة والتمقرر  كي  يمكن تحميل محتوى

 ،     وا مؤشرات الذكاا الميوي؟    الصصم ف    المممكة العربية السعودية
 ويتصرع من هذا السؤال األسئمة الصرعية التالية :

القرااة والتواصل الميوي /ما مؤشرات الذكاا الميوي الت  ينبي  أن يت منلا  محتوى مقرر 2
 ؟  )النظام الصصم ف    المممكة العربية السعودية انويلمص  الثالث الث

القرااة والتواصل الميوي لمص  مقرر  / ما درجة توا ر مؤشرات الذكاا الميوي    محتوى4
  ؟ )النظام الصصم ف    المممكة العربية السعودية الثالث الثانوي

القرااة والتواصل / هل يوجد امت      نسح مؤشرات الذكاا الميوي    محتوى مقرر 8
 ؟   )النظام الصصم ف    المممكة العربية السعودية الميوي لمص  الثالث الثانوي
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 -أيداف الدراسة : 

 -تلد  الدراسة إل  ما يم  :
القرااة تقديم قائمة  بمؤشرات الذكاا الميوي الت  ينبي  أن يت منلا محتوى مقرر  •

 2 )النظام الصصم ف    المممكة العربية السعودية والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي
القرااة والتواصل الميوي معر ة  درجة توا ر مؤشرات الذكاا الميوي     محتوى مقرر  •

 2  )النظام الصصم ف    المممكة العربية السعودية لمص  الثالث الثانوي
القرااة مقرر التحقق من وجود ا مت      نسح مؤشرات الذكاا الميوي    محتوى  •

 2   )النظام الصصم ف    المممكة العربية السعودية والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي
 -أينية الدراسة :

 تستمد الدراسة أهميتلا من المو وع الذي تتناوله أ  وهو الذكاا الميوي 2 •
أول دراسة تستلد  محتوى كتح  القرااة  –   حدود عمم الباحثة –تعد هذد الدراسة  •

والتواصل الميوي لممرحمة  الثانوية    المممكة العربية السعودية      وا مؤشرات 
 الذكاا الميوي  2 

قد تسلم هذد الدراسة    تعزيز ا هتمام بمؤشرات الذكاا الميوي    بقية المقررات  •
     ة2 الدراسي

 -حمددات الدراسة : 

 تم تنصيذ الدراسة     وا الحدود اآلتية:   
 مؤشرات الذكاا الميوي  2    بعض 
القرااة والتواصل الميوي لمص  محتوى كتاب  التطبيقات لمصصمين األول والثان  لمقرر  •

 ف 2 2222/4227) )النظام الصصم ف    المممكة العربية السعودية الثالث الثانوي
      2 2222 – 2222تم تطبيق الدراسة    العام الدراس    •
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 -مهًج الدراسة : 

وظصت هذد الدراسة المنلج الوصص  التحميم ، الذي يركز    وص  الظاهرة من   
ف    الرصد 4224م ل أسموح تحميل المحتوى، ويقصد بتحميل المحتوى كما أشار )العسا ، 

ممتارة ، سواا أكانت كممة أم مو وعا أم مصردة أم شمصية التكراري المنظم لوحدة التحميل ال
أم وحدة قياس أم زمن   وهو المنلج المناسح لمعر ة مدى توا ر  مؤشرات الذكاا الميوي    

القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي)النظام الصصم ف    كتاب  التطبيقات لمقرر 
 ا عن طريق حساح معدل تكرارها2     ،وكش  جوانبلالمممكة العربية السعودية

 -أدوات الدراسة :

 لإلجابة عن أسئمة الدراسة قامت الباحثة بإعداد: :  
القرااة قائمة بمؤشرات الذكاا الميوي والت  ينبي  توا رها     كتاب  التطبيقات لمقرر  •

 2   السعودية)النظام الصصم ف    المممكة العربية  والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي
بطاقة تحميل المحتوى مشتقة من القائمة الت  تم التوصل اليلا ، والت  سيتم تحميل  •

)النظام  القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانويمحتوى   كتاب  التطبيقات لمقرر 
  ، )      وئلا  ف 2الصصم ف    المممكة العربية السعودية

 -مصطلحات الدراسة :

 ــ    الذناء اللغوي  :  

هو الذكاا الذي يجعل  الصرد يتعامل بسلولة م  المية، وصاحح هذا الذكاا يسلل   
عميه إنتاج المية ،ويحس  بالصروق الميوية بين الكممات، ويكون هذا الذكاا وا حا عند 

 ف 2   2008الكتاح والشعراا، المطباا )ابراهيم، 
تناول المية وأصواتلا ومعانيلا واستمداماتلا بشكل  ف  بأنه4222ويعر ه )السمطان ،  

 صحيح 2
ف بأنه القدرة عم  استمدام الكممات بصاعمية والبراعة 4227ويعر ه)عصانة و مزندار)  

   تركيح الجمل، ونطق األصوات وتعر  معان  األلصاظ ، حيث يشمل جمي  القدرات الميوية 
 من محادثة واستماع وقرااة وكتابة2
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 مؤشرات الذكاا الميوي  تعر لا الباحثة إجرائيا بأنلا:  أما
كل ما ورد    كتاب  التطبيقات لمقرر)القرااة والتواصل الميوي ف لمص  الثالث    

الثانوي )النظام الصصم ف ، من أنشطة أو تدريبات أو توجيلات تحث الط ح عم  التعامل م  
والمعان  بصورة  اعمة، ويندرج تحت المؤشرات المية ، ومعالجة األلصاظ والتراكيح واألصوات 

تعزيز الحصيمة الميوية من المصردات، تعزيز جانح التذوق الميوي، تشجي  )الرئيسة األربعة 
 ملارات الحوار واإللقاا ، ملارات الكتابةف 2

 اإلطار الهظزي للدراسة :

 : الذناء  
يعد الذكاا صصة وليس شيئًا ممموسا    الحقيقة،  لو مجرد مصطمح ابتكرد اإلنسان  

ليعبر به عن صصة معينة لمسموك الذي يتصاعل به الصرد م  العالم المارج  ) أبو حماد 
مف2 أما من الناحية السموكية أو النصسية  المقصود بالذكاا نمط السموك الذي يحددد 4222،

 ف42242ارات  2)السيد،نوع معين من ا متب
والذكاا يمتم  من شمص آلمر مما يبرز المعن  الحقيق  لمصروق الصردية بين 

 ف42222األشماص والصصة المتصردة الت  يتميز بلا شمص عن آمر )األلص  ،
ف إل  تعري  بينيه لمذكاا بأنه قدرة الصرد عم  الصلم وا بتكار 4223يشير )عامر،  و

 و لم المشك ت والتصكير    حملا2 
والذكااات موجودة  لدى جمي  األ راد ولكنلم  يتصاوتون    درجتلا، مما يجعل مصلوم 

 ف 42222أللص ،الذكاا أكثر وظيصية و يمكن لنا م حظته    الحياة اليومية بعدة طرق 2)ا
وقد  حظ جاردنر أن هناك أ رادا يمتمكون قدرات عقمية عالية لكن درجاتلم متوسطة  
   امتبارات الذكاا، وبالتال  تيقن جاردنر أن الذكاا مكون من ذكااات متعددة وكل ذكاا 

المصظ  ، الذكاا المنطق  الذكاا الميوي  -يعمل مستقً   عن اآلمر والذكااات ه  :
،  الذكاا المكان  والبصري ، الذكاا البدن  الحرك ، الذكاا الموسيق  ،  الذكاا  الريا 

 ا جتماع  ، الذكاا الشمص  2
ورغم أن ا عتقاد السائد هو أن الذكاا يستمر م  اإلنسان طوال حياته ، وأن الت ميذ 

تتعدل د،  إ  أن الذين يمتمكون قدرات ذكائية  ائقة تبق  ثابتة لديلم و  يمكن أن تتيير أو 
النظرة الحديثة لمذكاا كما أو حلا جاردنر    كتابه) أطر العقلف     يمكن أن توص  عم  
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أنلا كمية ثابتة يمكن قياسلا ، وعميه  إنه يمكن  زيادة الذكاا وتنميته بالتدريح والتعمم 
Gardner,1991) أكد )ف2 وعميه  قدGardner ،4228 فعم   رورة إعادة هيكمة

ررات والمناهج وت مينلا أنواعا من الذكااات، وذلك بتو ير عدد من األنشطة التعميمية المق
 الت  تناسح امت  ات الط ح2

وبذلك نستنتج  أن الذكاا مرتبط ع ويًا بالقدرة عم  التصكير المجرد والتعمم، و القدرة 
 ف42282عم  حل المشك ت والقدرة عم  التكي  2)عبد الوهاح ،الوليم  ،

 الذناء اللغوي:  

ذكر)سعد  تعد المية نظاما رمزيا يستمدمه الصرد لمتواصل و لم اآلمرين ،و   
ف أنلا وسيمة ملمة لمتصاعل م  اآلمرين بطريقة جيدة ، حيث أنلا أداة رئيسة 4222ومميصة،

 ل تصال ولممارسة األنشطة اليومية2 
ن كل سكان العالم يعر ون التحدث، ويعد الذكاا الميوي أكثر أنواع  الذكاا انتشارا، أل   

والكثير منلم يعر ون القرااة والكتابة  ، وهو أ  ل أشكال الذكاا، حيث أن األ راد الذين 
 ف2 4222يممكون الثروة الميوية  يتصصون بالجاذبية  )هيب ، 

والذكاا الميوي هو ذكاا الكممات الذي يتميز به الصرد من م ل سلوله تعاممه م  
 ف 42222والقرااة والكتابة والتحدث ورواية القصص )محمد،المية 

ويتكون الذكاا الميوي من عدد من العناصر والتراكيح والمعار   و المعان   ، وهو 
قدرة ماصة  يمتمكلا الصرد كتركيح الجمل، ومعر ة معان  الكممات، والتعبير الشصل  والتعبير 

 ف 2  4222الكتاب   )العمران، 
والعنصر األهم    الذكاا الميوي هو القدرة عم  استمدام المية تحريريا أو شصليا 

 ف2   4222لتحقيق أهدا  عممية كالتعميم واألمبار والتسمية واإلقناع  )جاردنر،
 عالقة العنلية التعلينية  بالذناء اللغوي:     

جمي  عناصر العممية يعد هذا الذكاا من أهم أنواع الذكااات لما له من دور كبير     
التعميمية ، وذلك ألن المية ه  أداة التواصل الرئيسة ، لذا  إن عم  المنلج أن يزيد من 

  رص تنميته لدى الط ح    جمي  المراحل الدراسية2  
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وتعد الصعوبات    تعمم  المية من أول  الع مات الت  يمكن م حظتلا عم  الطالح، 
القدرات يؤثر سمبًا عم  مستوى الذكاا2 )سكر، لذا  إن أي نقص    تطور هذد 

  ف42222غانم،
ف أن  ع  الذكاا الميوي عند التمميذ يؤثر عم  نمود النصس  4228ويرى)أحمد،

 السميم ، وبالتال   ع  تحصيمه الدراس  وملاراته    التواصل ا جتماع 2
ر من ف أن معامل الذكاا الميوي يشكل أكث4222و ذكر )كو اليك و أولسن،  

 %من النجاح     التعميم التقميدي 32
ف بعض استراتيجيات التدريس الت  تنم  الذكاا الميوي ، 4224وقد طرح)آرمسترونج،

 مثل السرد القصص ، والعص  الذهن  ، والتسجيل الصوت ، وكتابة اليوميات ، والنشر2
ركز عم  ملاراتلا فعم  أن تألي  كتح المية العربية يجح أن ي4227)اللاشم  وعطية،  وأكد

 األرب  ، وأن تكون لية الكتح المدرسية لية دقيقة ووا حة2
ف أن الكتاح المدرس  مسؤول عن تنمية الذكاا الميوي 4222وذكر)حسن ،  

والملارات الميوية ،ألن الكتاح ي زم الطالح طوال يومه الدراس  ، ويمثل المصدر األساس  
 ربويين ا هتمام به منذ بداية المراحل التعميمية لمطصل 2 عم  الت لذلك  إنلتنمية الصكر لديه، 

 قياض الذناء اللغوي:  

 يمكن قياس هذا الذكاا عند الط ح من م ل عدد من المؤشرات:  
(Beth&Philip,2006:ف  
 ا هتمام باأللصاظ أكثر من المشاعر والصور2 -
 ا ستمتاع بالمناقشات وتبادل اآلراا2 -
 الكتح 2ا ستمتاع بقرااة  -
 ا ستمتاع بكتابة التقارير والمذكرات2 -
 ق اا بعض الوقت    ممارسة األلعاح الك مية2 -
  حح الشعر والقصص القصيرة والروايات2 -
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 -اسرتاتيجيات تدريص الذناء اللغوي :

 يمكن استمدام عدة استراتيجيات لتدريس الذكاا الميوي  وتنميته منلا : 
  -الكصة :

المعمم  لمساعدته    نقل األ كار والمصاهيم واألهدا  التعميمية يمكن أن يستمدملا  
 األساسية بشكل مباشر لمت ميذ2

  -العصف الذيين :

 يمكن أن يستمدمه المعمم لحث الت ميذ عم  تألي  قصة أو مطبة  2  
 -التشجيل الصوتي :

تواصل  ، يمكن أن يستمدمه المعمم لمساعدة الت ميذ عم  ملاراتلم المصظية    ال 
 والتعبير عن المشاعر  2

 -نتابة اليوميات :

 وهو تسجيل  يوميات الت ميذ بشكل مستمر 2  
  ف2 4228وه  نشر كتابات الت ميذ    مج ت الصصل أو المدرسة  2 )جابر، -النشر:

 الدراسات الشابكة : 

تم تصني   يت من هذا الصصل عر ا لمدراسات ذات الصمة بمو وع الدراسة الحالية ، وقد
 هذد الدراسات إل  ث ثة محاور عم  النحو التال  :

 احملور األول : دراسات تهاولت تهنية الذناء اللغوي : 

ف هد ت إل  التعر  عم   اعمية الطرائ  الميوية    تنمية 4223دراسة )الجبوري،
سم الباحث الذكاا الميوي لدى ط ح الص  الثان  المتوسط    مادة المية العربية  ، وقد ق

عينته إل  مجموعتين )تجريبية و ابطةف وقام بإعداد امتبار لقياس الذكاا الميوي لديلم، 
وقد توصل إل  تصوق المجموعة التجريبية الت  درست باستمدام الطرائ  الميوية    نتائج 

 ا متبار البعدي ، وتصوقلا عم  المجموعة ال ابطة 2 
هد ت إل  التعر  عم   اعمية برنامج قائم ف 4222دراسة )اللاشم  و المحارمة، 

عم  المنح  التواصم     تحسين الذكاا الميوي لدى طالبات المرحمة األساسية العميا    
األردن ،وقد قسم الباحثان العينة إل  مجموعتين)تجريبية و ابطةف واعتمدا مقياس آر 

 ن المجموعتين 2  مسترونج لمذكاا الميوي ،وتوصمت الدراسة إل  عدم وجود  روق بي
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ف هد ت إل  التعر  عم  أثر مشاهدة البرامج اإلع مية 4228دراسة)بدح والعنزي،
   تنمية الذكاا الميوي لدى الطمبة الموهوبين من وجلة نظر أولياا األمور، وقد توصمت 

ل : الدراسة إل  أن الط ح تأثروا بالبرامج الكرتونية وتصوقوا    المجا ت التالية عم  التوا
التوظي  الميوي ، ثم المجال الميوي ا جتماع ، ثم التصكير الميوي الناقد ، ثم التصكير 

 اإلبداع 2
 احملور الجاني: دراسات تهاولت  التعزف على الذناء اللغوي عهد الطالب :

ف هد ت إل  التعر  عم  الذكاا الميوي عند الطالبات وع قته 4223دراسة)جعصر،   
ف طالبة    مدارس حوطة سدير 22، وطبقت الباحثة دراستلا عم  )بالتحصيل الدراس 

بالمممكة العربية السعودية ،وتوصمت الدراسة إل  أن الذكاا الميوي ميزة وراثية ويمكن أن 
 يكتسح من البيئة ، كما أن هناك ع قة بين الذكاا الميوي والتحصيل الدراس 2 

ف هد ت إل  التعر  عم  الذكاا الميوي 4222دراسة)بن  ياسين، عبدالعزيز ،والمومن  ،   -
والروح  لدى طمبة جامعة البمقاا     وا بعض المتييرات ، وقد أعد الباحثون مقياسين 

ف طالبا وطالبة  من 22أحدهما لمذكاا الميوي واآلمر لمذكاا الروح  وتم تطبيقلما عم  )
ية ، والريا يات ، والمية اإلنجميزيةف وقد توصل الباحثون إل  ارتصاع شعح )المية العرب

درجات الط ح    المقياسين     كل من شعبت  المية العربية والمية اإلنجميزية ، بينما 
كانت منمص ة لدى ط ح شعبة الريا يات ، كما توصل الباحثون إل  وجود  رق دال 

 اإلنجميزية2  إحصائيا يعزى إل  التمصص لصالح المية
ف هد ت إل  التعر  عم  الذكاا الميوي لدى طمبة المرحمة 4222دراسة )سكر وغانم،  -

اإلعدادية تبعا لمتييري الجنس والتمصص، و توصمت الدراسة إل  أن العينة تتمت  بدرجة 
 متوسطة من الذكاا ، وأن هناك  روقا لصالح اإلناث ، ولصالح تمصص المسار األدب 2

 جالح : دراسات تهاولت مؤطزات الذناء اللغوي يف املكزرات الدراسية  :   احملور ال

ف هد ت إل  معر ة مدى توا ر مؤشرات  4242دراسة)الحباشنة، الربابعة، وعباس،
الذكاا الميوي    كتاح المستوى الثالث من سمسمة العربية لمناطقين بييرها    الجامعة 

ا    الكتاح الثالث من السمسمة ، وقد توصمت الدراسة مؤشر  82األردنية ، وقد حمل الباحثون 
إل  توا ر مؤشرات  الذكاا الميوي    كتاح المستوى الثالث من سمسمة العربية لمناطقين 

 % 2   92بييرها بنسبة 
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ف هد ت إل  الكش  عن درجة توا ر مؤشرات الذكاا 4223دراسة )الشيبان ،     
الميوي    األنشطة الميوية لدروس القرااة    كتاح المية العربية لمص  الساب  بسمطنة 
عمان ، وقد توصمت الدراسة إل  توا ر المؤشرات    أنشطة القرااة بنسح ممتمصة ، وأن 

يز الممزون المصظ ف ثم )تشجي  التذوق الميويف ثم ) تشجي  أعم  نسبة توا ر كانت    )تعز 
 2  ملارات الحوارف وانعدم مؤشر ) األلعاح الميويةف 

ف هد ت الدراسة إل  معر ة درجة ت مين 4223دراسة) البري، سايج، والسرور ،  
كتاح المية العربية لمص  الثامن األساس     األردن لملارات الذكاا الميوي والذكاا 

ف ملارة ليوية    الكتاح عينة الدراسة ،    223 جتماع  ، وتوصمت الدراسة إل  وجود )ا
ف ملارة ،كما توصمت إل  أن ملارة) القدرة 223الذكاا ا جتماع  ) حين بمه عدد ملارات

حازت عم  أعم  تكرار، ثم ملارة)القدرة عم  إدراك الصروق بين   )عم  التواصل م  اآلمرين
 2الكمماتف

 عالقة الدراسة احلالية بالدراسات الشابكة : 

من م ل استعراض الباحثة لمدراسات السابقة الت  تناولت الذكاا الميوي يمكن   
 استم ص النقاط التالية:  

 دد اهتمت جمي  الدراسات السابقة بالذكاا الميوي بشكل عام  2 
والمتوسطة  والجامعية  قد طبقت  دد توزعت عينات الدراسات السابقة عم  المراحل ا بتدائية

ف 4223ف و)جعصر،4222ف و)اللاشم  والمحارمة،4228دراسة  كل من )بدح والعنزي،
ف عم   ط ح المرحمة ا بتدائية،  4223ف و)البري وسايح والسرور، 4223و)الشيبان ، 

ف عم   ط ح 4222ف و )سكر وغانم، 4223   حين طبقت دراسة كل من )الجبوري،
ف  قد طبقت عم  الط ح غير 4242المتوسطة ، أما دراسة  )الحباشنة والربايعة، المرحمة

ف عم   4222بن  ياسين، عبدالعزيز،  والمومن  ، الناطقين بالمية العربية، ودراسة)
 ط ح المرحمة الجامعية2

  دد تنوعت أدوات  ومنلج الدراسة    الدراسات السابقة  قد اعتمدت  دراسات المحورين الثان
والثالث عم  الدراسات الوصصية واستمدمت قوائم  بمؤشرات الذكاا الميوي و بطاقات 
لتحميل المحتوى ومقياسا لمذكاا الميوي ، بينما اعتمدت  دراسات  المحور األول عم  

 2  الدراسات التجريبية واستمدمت البرامج التدريبية 
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 اوجٌ االتفام :

سات السابقة     مجال البحث الذي يلتم بالذكاا تتصق الدراسة الحالية م   جمي  الدرا -
 الميوي2       

دد تتصق الدراسة الحالية م  دراسات المحورين الثان  والثالث    استمدام المنلج  
 الوصص  وأسموح تحميل المحتوى لتحقيق أهدا لا 2

 الميوي2تتصق الدراسة الحالية م  دراسات المحور الثالث    ا هتمام بمؤشرات الذكاا  -
ف     4223ف ودراسة)البري، 4223تتصق الدراسة الحالية م  دراسات كل من )الشيبان ،  -

 تحميل محتوى كتح القرااة2
 أوجٌ االختالف :

 تمتم  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة    أنلا :   
 اهتمت بالمرحمة الثانوية2• 
   كتاب  التطبيقات لمقرر)القرااة والتواصل  ركزت عم  مؤشرات الذكاا الميوي المت منة •

الميويف لمص  الثالث الثانوي )النظام الصصم ف بالمممكة العربية السعودية2  والت  لم تتناوللا 
 2  –حسح عمم الباحثة  –الدراسات السابقة    الكتح والمقررات

 أوجٌ استفادة الدراسة احلالية مو الدراسات الشابكة :

 من تصميم أدوات الدراسة 2ا ستصادة  •
 ا ستصادة من  اإلطار النظري لبعض الدراسات 2 •
 امتيار المعالجات اإلحصائية المناسبة2 •

 إجزاءات الدراسة :

 جمتنع الدراسة :

تأل  مجتم  الدراسة، والذي يمثل    الوقت نصسه عينة الدراسة، من كتاب  
لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  لمعام التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي 

 هدددد2 2222دد 2222الدراس  
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 أداة الدراسة :  

طبقت الباحثة أداة بطاقة تحميل محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل 
الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان ، وتم تصميملا عم   وا قائمة 

 ا الميوي للذين الكتابين والت  يندرج تحتلا عدد من المؤشرات الصرعية2 بمؤشرات الذكا
ولتحديد قائمة بمؤشرات الذكاا الميوي ال زم تو رها    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة 
والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  قامت الباحثة بإجراا المطوات 

 التالية:
 يد اهلدف مو إعداد قائنة  مؤطزات الذناء اللغوي :أوال/ حتد 

تلد  القائمة الت  أعدتلا الباحثة إل  تحديد مؤشرات الذكاا الميوي الت  يجح   
القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي ت مينلا    محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر 
لتحميل محتوى  الكتابين     وا بنود وذلك )النظام الصصم ف بالمممكة العربية السعودية، 

 القائمة الت  تم التوصل إليلا 2
 ثانيا/ حتديد مصادر اطتكام قائنة املؤطزات   :   

 استعانت الباحثة    التوصل لمقائمة المبدئية لممؤشرات بالمصادر التالية :  
 بعض الدراسات السابقة  والبحوث الت  تناولت الذكااات المتعددة2 -
 الدراسات السابقة والبحوث الت  تناولت الذكاا الميوي2 بعض د 
  مصائص نمو المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية2 د 
 آراا بعض المتمصصين    مناهج  المية العربية  2 د 

وبذلك توصمت الباحثة إل   مجموعة من مؤشرات الذكاا الميوي وو عتلا    صورة  
 قائمة مبدئية أولية    2

 ثالجا / التأند مو صدم الكائنة :

تم عرض القائمة عم  مجموعة من  المتمصصين    مناهج المية العربية لمتأكد    
 : م حول القائمة المقترحة من حيث  من صدق القائمة و إلبداا آرائلم ومقترحاتلم وم حظاتل

 الصحة الميوية لمد  ت المصظية لممؤشرات 2 -
  ت المصظية لممؤشرات2الصحة العممية لمد  -
 تطوير القائمة المقترحة وتحسينلا بالحذ  أو اإل ا ة أو التعديل2 -
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 وقد أبدى المحكمون آرااهم كما يم  : 
 تعديل بعض المؤشرات الرئيسة مثل دمج ملارة الحوار م  ملارة التحدث2   -
التشجي  عم  حذ  بعض المؤشرات المت منة    القائمة ، مثل المؤشر الصرع  )  -

التعميق عم  الصورةف    ملارات الكتابة، وذلك لوجود المؤشر الصرع  )وص  الصورة ف 
    ملارات  تعزيز جانح التذوق األدب  ، منعا لمتكرار2

إ ا ة بعض المؤشرات لمناسبتلا لمستوى الطالبات    الص  الثالث الثانوي و رتباطلا  -
 شرح المعن  بأسموح الطالح ف2بمو وع الدراسة  مثل مؤشر  )إعادة 

 رابعا/ الكائنة يف صورتًا الهًائية :

بعد إجراا التعدي ت الت  اقترحلا المحكمون عم  القائمة األولية ، أصبحت القائمة   
مؤشرا ف2 و    وا تمك القائمة سيتم تحميل محتوى   42   صورتلا النلائية مكونة من )

والتواصل الميوي  لمص  الثالث الثانوي )النظام الصصم ف القرااة كتاب  التطبيقات لمقرر )
 بالمممكة العربية السعودية2

 ثانيَا : بطاقة حتليل احملتوى :
قامت الباحثة بتصني  مؤشرات الذكاا الميوي الرئيسة والت  حددتلا الباحثة بأربعة  

ميوي، تشجي  مؤشرات  ه  )تعزيز الحصيمة الميوية من المصردات، تعزيز جانح التذوق ال
ملارات الحوار واإللقاا، ملارات الكتابةف وتم تحديد المؤشرات الصرعية والت  تم التوصل إليلا 

 كما يم : ف مؤشرا ، 42وعددها )
 ويظتنل على املؤطزات الفزعية التالية: تعزيز احلصيلة اللغوية مو املفزداتأوال /

 تحديد معن  المصردة -
 توظي  المصردات    جمل -
 الصروق بين الكمماتتو يح  -
 و   عنوان جديد لممو وع -

 ويظتنل على املؤطزات الفزعية التالية: تعزيز جانب التذوم اللغويثانيا/ 

 استمراج بعض ا ساليح الب غية -
 الحكم عم  عبارة م  التعميل  -
 إعادة شرح المعن  بأسموح الطالح -
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 إنشاا جممة مناسبة لمنص تحتوي عم  الميال -
 وص  صورة  -

 ويظتنل على املؤطزات الفزعية التالية: تظجيع مًارات احلوار واإللكاء/ ثالجا 

 التشجي  عم  القرااات المارجية وتوجيه الطالح ال  المكتبة -
 إبداا الرأي    المادة المقرواة وتقييمه -
 توجيه الطالح إللقاا مو وع معين أو إجراا مقاب ت وحوارات -
 التشجي  عم  المناقشة  و اإلقناع  -
 التشجي  عم  المسابقات الميوية -
 سرد القصة  -

 ويظتنل على املؤطزات الفزعية التالية: مًارات الهتابةرابعا / 

 التمميص -
 تدريبات عم  الكتابة الوظيصية -
 تدريبات عم  الكتابة اإلبداعية  -
 اإلم ا -
 المط -
 تطبيق قاعدة نحوية -

ولمتعر  عم  مدى ت مين كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص      
 الثالث الثانوي لمؤشرات الذكاا الميوي ،قامت الباحثة بإجراا المطوات التالية :

تحديد اللد  من التحميل وهو التعر  عم  مدى توا ر مؤشرات الذكاا الميوي     – 2
لقرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي )النظام محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر ا

 الصصم ف2
تحديد وحدة التحميل وه  وحدة المو وع أو الصكرة والت  بناًا عميلا تم إصدار الحكم  -4

 عم  المحتوى    الدراسة الحالية2  
  تحديد وحدة القياس وه  ) التكرار ف كوحدة قياس يمكن من م للا تعداد المؤشرات   – 8

 كل مو وع 2 
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تحديد مستويات التحميل حيث اقتصرت عممية التحميل عم  مستوى واحد يمتص بمدى  -  2
ت مين كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي    هذد الدراسة عم  بعدين 

 2  )  يت من -هما ) يت من  
 التأكد من صحتلا2 إجراا دراسة تجريبية لألداة بعد تصميملا النلائ  وذلك بلد   -2
لمتحقق من ثبات األداة تم التحقق من ثبات التحميل وذلك بطريقة إعادة التطبيق و يه - 2

قامت الباحثة نصسلا بتحميل كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  
الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان      وا األداة المستمدمة ،ثم قامت الباحثة 

صسلا بعد مرور ث ثة أسابي  بالتحميل مرة أمرى، ثم استمرجت الباحثة معامل ن
 ا تصاق بين التحميمين عن طريق استمدام معامل هولست  التالية:

 معامل ا تصاق =
 األول والثان 2ف = عدد القيم الت  وردت    التحميمين ABحيث أن: )

A2عدد القيم الت  وردت    التحميل األول = 
B 2عدد القيم الت  وردت    التحميل الثان  )بعد مرور اسبوعينف = 

 ف يو ح قيم ثبات التحميل22وظلرت النتائج عم  النحو المبين     جدول رقم )
 1) خذول سلى )

نًؤششاد انزكبء انهغىٌ فٍ كتبثٍ انتطجُمبد  انتكشاساد ويعبيم االتفبق ثٍُ انتسهُهٍُ األول و انثبٍَ

 نًمشس انمشاءح وانتىاصم انهغىٌ نهصف انثبنث انثبَىٌ ثبستخذاو يعبدنخ هىنستً

 انًدبالد
تكشاساد 

 انتسهُم األول

تكشاساد 

انتسهُم 

 انثبٍَ

انفشق ثٍُ 

 انتسهُهٍُ

يعبيم االتفبق 

 ثٍُ انًسههٍُ

تعزَز انسصُهخ انهغىَخ يٍ 

 انًفشداد
34 32 3 32.4 

 31.5 6 54 63 تعزَز خبَت انتزوق انهغىٌ

 34.9 7 32 34 تشدُع يهبساد انسىاس واإلنمبء

 33.9 7 44 94 يهبساد انكتبثخ

 33.6 23 347 366 انًدًىع

%ف وه  درجة 7422السابقة بمه معامل الثبات بين التحميمين ) وبتطبيق المعادلة
ثبات عالية تشير إل  أن بطاقة التحميل تؤدي النتيجة نصسلا أو قريبة منلا رغم امت   

 التحميمين وأنه يمكن الوثوق بلا وتطبيقلا عم  مجتم  البحث كمه2

BA

AB



)(2
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والتحميل الثان  لمؤشرات الذكاا يو ح الصرق بين تكرارات التحميل األول  ف2شكل بيان   رقم )
 التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي  الميوي    كتاب 

 

 
 األساليب اإلحصائية املشتخدمة : 

 استمدمت الباحثة لمحصول عم  نتائج الدراسة األساليح التالية : 
 النسح المئوية والتكرارات2  -2
 الثبات2 معادلة هولست  لحساح معامل -4
 الرسومات البيانية2 -8

 معيار التوافز : 

ولتسليل تصسير النتائج استمدمت الباحثة األسموح التال  لتحديد درجة توا ر مؤشرات 
الذكاا الميوي ال زم تو رها    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث 

 مستويات متساوية المدى كاآلت :الثانوي ، حيث تم تصني  المعيار إل  ث ثة 
 انُسجخ انًئىَخ

 دسخخ انتىافش
 إنً يٍ

 يتىفش ثذسخخ يُخفضخ 44% 1%

 يتىفش ثذسخخ يتىسطخ %77 .%45يٍ 

 يتىفش ثذسخخ عبنُخ %211 %74يٍ 
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 نتائج الدراسة و تفشرييا : 

 نص سؤال الدراسة األول عم : 
يت منلا  محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر ما مؤشرات الذكاا الميوي الت  ينبي  أن  

القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي )النظام الصصم ف    المممكة العربية 
 السعودية  ؟

لإلجابة عم  هذا السؤال تم ا ط ع عم  األدح التربوي والدراسات السابقة ذات الع قة 
اسات المتعمقة بالمرحمة الثانوية ومتطمباتلا بمؤشرات الذكاا الميوي، كما تم ا ط ع عم  الدر 

ومصائص ط ح تمك المرحمة، ثم تم بناا قائمة بمؤشرات الذكاا الميوي الواجح توا رها    
محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي بالمممكة 

 العربية السعودية2  
 ف مجا ت رئيسة لمؤشرات الذكاا الميوي ه : 2تكونت هذد القائمة من )و 

 (    ف مؤشرات  رعية22تعزيز الحصيمة الميوية من المصردات وتحددت 
 (    ف مؤشرات  رعية22تعزيز جانح التذوق الميوي وتحددت 
 (    ف مؤشرات  رعية22تشجي  ملارات الحوار واإللقاا وتحددت 
 ف مؤشرات  رعية22دت    )ملارات الكتابة وتحد 

 ثانيًا: نتائج الدراسة املتعلكة بالشؤال الجاني:

 نص السؤال الصرع  الثان  لمدراسة عم  :
ما درجة توا ر مؤشرات الذكاا الميوي    محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل 

 سعودية ؟  الميوي لمص  الثالث الثانوي )النظام الصصم ف    المممكة العربية ال
لإلجابة عم  هذا السؤال تم  تحميل محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي 
لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  وذلك باستمدام بطاقة تحميل المحتوى     وا 

 ف42قائمة مؤشرات الذكاا الميوي الرئيسة، وجاات النتائج كما يو حلا جدول رقم )
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 (3خذول سلى )

َتبئح تسهُم يستىي كتبثٍ انتطجُمبد نًمشس انمشاءح وانتىاصم انهغىٌ نهصف انثبنث انثبَىٌ نهفصهٍُ 

 األول وانثبٍَ فٍ ضىء يؤششاد انزكبء انهغىٌ

 انًدبالد
 انكهٍ انفصم انثبٍَ انفصم األول

 انتشتُت
 % د % د % د

تعزَز انسصُهخ انهغىَخ يٍ 

 5 3.13 34 6.99 26 4.25 9 انًفشداد

 4 31.5 63 21.3 37 21.3 37 تعزَز خبَت انتزوق انهغىٌ

تشدُع يهبساد انسىاس 

 واإلنمبء
66 32.7 53 27.6 34 49 2 

 3 43.6 94 22 39 32.7 66 يهبساد انكتبثخ

%211 366 54.6 222 67.6 255 انكهٍ   

    3 2 انتشتُت

ف أن مؤشرات الذكاا الميوي تكررت    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة 4يو ح الجدول )
مرةف  ،وتصصيل  422والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  بمقدار )

 ذلك كالتال :
المؤشرات الت  تتعمق بتشجي  ملارات الحوار واإللقاا جاات    المرتبة األول  وتوا رت  - 

%ف، وتعزو الباحثة ذلك ألهمية هذد الملارات    حياة الطالح    83بدرجة متوسطة،)
المرحمة الثانوية وحاجته للا    مواق  متعددة، كما أن المقرر يسم )القرااة والتواصل 

 تم المؤلصون بلذا الجانح وركزوا عميه2   الميوي ف لذلك اه
ف الت  توصمت إل  أن المؤشرات 4223وتتصق هذد النتيجة م  دراسة )الشيبان  ،    

الت  تتعمق بتشجي  ملارات الحوار واإللقاا قد توا رت بنسبة متوسطة ، وتمتم  م   نتيجة 
ات الحوار والتحدث ف الت  توصمت إل  أن مؤشر 4223دراسة )البري، سايح ، والسرور، 

ف  4242توا رت بنسبة مرتصعة، كما تمتم  م  نتيجة دراسة )الحباشنة، الربابعة، وعباس 
 الت  توصمت إل  أن مؤشرات الحوار والتحدث توا رت بنسبة قميمة2  

 وتوا رت بدرجة قميمة المرتبة الثانية   جاات ملارات الكتابة المؤشرات الت  تتعمق ب -
زو الباحثة ذلك لعدم اهتمام المؤلصين بالتواصل الميوي الكتاب  لمط ح ، %ف ،  وتع8422)

 واهتماملم بالتواصل الشصوي2
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البري،  ف و دراسة )4242وتتصق هذد النتيجة م  دراسة )الحباشنة،الربابعة،وعباس،  
ف، حيث توصمت الدراستان إل  أن تكرارات ملارة الكتابة كانت  4223سايح ، والسرور ،

 قميمة2 
و  ف4222تعزيز جانح التذوق الميوي جاات    المرتبة الثالثة ) المؤشرات الت  تتعمق ب -

ص عدم اهتمام مؤلص  الكتابين بجماليات النتوا رت بدرجة قميمة ، وتعزو الباحثة ذلك إل  
وماصة لوجود مقرر الب غة والنقد لمص  الثالث  وتركيزهم عم  ملارات التواصل الميوي،

 الثانوي2
و تتصق هذد النتيجة م  النتيجة الت  توصل للا )الحباشنة ، الربابعة، وعباس،   

حيث حصمت مؤشرات ) تنمية التذوق اإلبداع   ف عم  أقل التكرارات، كما تتصق  ف  4242
حيث حصمت مؤشرات )التذوق اإلبداع   ف ف   4223البري، سايح ، والسرور،  م  دراسة )

 ف الت  توصمت إل  أن نسبة4223عم  أقل التكرارات، إ  أنلا تمتم  م  دراسة )الشيبان  ، 
 توا ر مؤشرات ) التذوق ف كانت مرتصعة2

مرتبة الرابعة تعزيز الحصيمة الميوية من المصردات  جاات    الالمؤشرات الت  تتعمق ب -
 وتعزو الباحثة ذلك إل توا رت بدرجة قميمة ، %ف، و 7224بنسبة مئوية بميت )واألميرة  

 2  عدم اهتمام المؤلصين بلذد الملارات
ف  الت  4242وتمتم  هذد النتيجة م  نتيجة )الحباشنة، الربابعة ،وعباس ،  

ديدةف، كما تمتم  م  دراسة توصمت إل  ارتصاع تكرار مؤشرات )إكساح مصردات ومتراد ات ج
 2)ف الت  توصمت إل  ارتصاع تكرار مؤشرات )تعزيز الممزون المصظ 4223) الشيبان  ، 

ف أن مؤشرات الذكاا الميوي تكررت    كتاح التطبيقات لمقرر 4كما يو ح الجدول )   
لذا %ف وب2222مرة ف بنسبة مئوية  بميت ) 222القرااة والتواصل الميوي لمصصل األول )

يحتل هذا الكتاح المرتبة األول ، بمعن  أن مؤشرات الذكاا الميوي    كتاح التطبيقات لمقرر 
القرااة والتواصل الميوي لمصصل األول متو رة بدرجة متوسطة، وجاا    المرتبة الثانية كتاح 

مئوية  مرةف وبنسبة 222التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمصصل الثان  بتكرار بمه )
%ف وبدرجة توا ر متوسطة2 وعميه  إن درجة توا ر مؤشرات الذكاا الميوي    2822مقدرها )

 كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمصصل األول والثان  جاات متوسطة2
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عم  مدى توا ر مؤشرات الذكاا الميوي    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل  ولموقو 
الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان ، تم تحميل محتوى الكتابين باستمدام 

 بطاقة تحميل المحتوى     وا  مؤشرات الذكاا الميوي الرئيسة، وجاات النتائج كما يم :
 أواًل:  املؤطزات اليت تتعلل بتعزيز احلصيلة اللغوية مو املفزدات

  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  لتحديد مدى ت مين محتوى كتاب  
الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  لممؤشرات الت  تتعمق بتعزيز الحصيمة الميوية من 
المصردات، تم تحميل محتوى الكتابين باستمدام بطاقة تحميل محتوى مؤشرات تعزيز الحصيمة 

 ف82ا جدول )الميوية من المصردات، وجاات النتائج كما يو حل
  (4خذول )  

َتبئح تسهُم يستىي كتبثٍ انتطجُمبد نًمشس انمشاءح وانتىاصم انهغىٌ نهصف انثبنث انثبَىٌ نهفصهٍُ 

 األول وانثبٍَ فٍ ضىء انًؤششاد انتٍ تتعهك ثتعزَز انسصُهخ انهغىَخ يٍ انًفشداد

 و
انًؤششاد انتٍ تتعهك ثتعزَز 

 انسصُهخ انهغىَخ يٍ انًفشداد

 انفصم

 األول
 انًدًىع انفصم انثبٍَ

 انتشتُت

 % د د د
 2 54.9 22 22 1 تسذَذ يعًُ انًفشدح 2

 3 45.9 9 4 6 تىظُف انًفشداد فٍ خًم 3

 4 9.4 3 1 3 تىضُر انفشوق ثٍُ انكهًبد 4

 4 9.4 3 2 2 وضع عُىاٌ خذَذ نهًىضىع 5

 انًدًىع
9 26 34 211%  

45.9%  76.3%     

 ف ما يم :8الجدول )يت ح من    
أن المؤشرات الت  تتعمق بتعزيز الحصيمة الميوية من المصردات    كتاب  التطبيقات   

لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  قد  منت  
%ف، وكذلك  منت بدرجة متوسطة    8223بدرجة متوسطة    الصصل األول بنسبة )

%ف، وقد تم ترتيح المؤشرات الت  تتعمق 2224لثان  حيث بميت نسبة توا رها )الصصل ا
 بتعزيز الحصيمة الميوية من المصردات    الصصمين األول والثان  تنازليًا كالتال :

   تحديد معن  المصردة   عم  المرتبة األول  من بين المؤشرات الت   حصل المؤشر
المصردات المتو رة    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة تتعمق بتعزيز الحصيمة الميوية من 

والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  بنسبة مئوية مقدارها 
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%ف، وهذا يبين تركيز هذين الكتابين عم  هذا المؤشر أكثر من غيرد2 واهتمام 2923)
 المؤلصين بمعر ة الط ح لمعان  المصردات بدقة 2

  المؤشر   توظي  المصردات    جمل   عم  المرتبة الثانية من بين المؤشرات وحصل
الت  تتعمق بتعزيز الحصيمة الميوية من المصردات المتو رة    كتاب  التطبيقات لمقرر 
القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  بنسبة مئوية 

 اهتمام المؤلصين بالتطبيقات العممية وتوظي  المية 2 %ف، وهذا يدل عم 8223مقدارها )
   وحصل المؤشران   تو يح الصروق بين الكممات ، و و   عنوان جديد لممو وع   عم

المرتبة الثالثة من بين المؤشرات الت  تتعمق بتعزيز الحصيمة الميوية من المصردات 
ميوي لمص  الثالث الثانوي المتو رة    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل ال

%ف، وهذا يدل عم  عدم ا هتمام 329لمصصمين األول والثان  بنسبة مئوية مقدارها )
 الب غة والنقد2و بلما ألن الط ح سيطبقونلما    مقرري األدح العرب  

 ثانيًا:  املؤطزات اليت تتعلل بتعزيز جانب التذوم اللغوي
لتحديد مدى ت مين محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي      

لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  لممؤشرات الت  تتعمق بتعزيز جانح التذوق 
الميوي، تم تحميل محتوى الكتابين باستمدام بطاقة تحميل محتوى مؤشرات تعزيز جانح 

 ف22ج كما يو حلا جدول )التذوق الميوي، جاات النتائ
(5خذول )  

َتبئح تسهُم يستىي كتبثٍ انتطجُمبد نًمشس انمشاءح وانتىاصم انهغىٌ نهصف انثبنث انثبَىٌ نهفصهٍُ 

 األول وانثبٍَ فٍ ضىء انًؤششاد انتٍ تتعهك ثتعزَز خبَت انتزوق انهغىٌ

 و
انًؤششاد انتٍ تتعهك ثتعزَز 

 خبَت انتزوق انهغىٌ

 انًدًىع انفصم انثبٍَ انفصم األول
 انتشتُت

 % د د د

 4 36 24 9 6 استخشاج ثعض االسبنُت انجالغُخ 2
 2 55.3 34 3 25 انسكى عهً عجبسح يع انتعهُم 3

إعبدح ششذ انًعًُ ثأسهىة  4

 انطبنت

4 4 25 37.3 3 
إَشبء خًهخ يُبسجخ نهُص تستىٌ  5

 عهً انخُبل

1 2 2 2.33 5 

 5 2.33 2 2 1 وصف صىسح 6

 انًدًىع
37 37 63 211%  

61%  61%     
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 ف ما يم :2يت ح من الجدول )   
أن المؤشرات الت  تتعمق بتعزيز جانح التذوق الميوي    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة  

والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  قد  منت  بدرجة متوسطة    
%ف  لكل  صل، وقد تم ترتيح المؤشرات الت  تتعمق بتعزيز جانح 22كل منلما بنسبة )

    الصصمين األول والثان  تنازليًا كالتال :التذوق الميوي 
   الحكم عم  عبارة م  التعميل   عم  المرتبة األول  من بين المؤشرات  حصل المؤشر

الت  تتعمق بتعزيز جانح التذوق الميوي المتو رة    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة 
بنسبة مئوية مقدارها  والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان 

%ف، وهذا يبين تركيز هذين الكتابين عم  هذا المؤشر أكثر من غيرد، وا هتمام 2224)
صدار األحكام2  بتو يح الطالح لوجلة نظرد وتدريبه عم  النقد وا 

   حصل المؤشر   إعادة شرح المعن  بأسموح الطالح   عم  المرتبة الثانية من بين
يز جانح التذوق الميوي المتو رة    كتاب  التطبيقات لمقرر المؤشرات الت  تتعمق بتعز 

القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  بنسبة مئوية 
 2 %ف2وهذا يبين عدم اهتمام المؤلصين بلذا المؤشر 4227مقدارها )

  الثة من بين حصل المؤشر   استمراج بعض األساليح الب غية   عم  المرتبة الث
المؤشرات الت  تتعمق بتعزيز جانح التذوق الميوي المتو رة    كتاب  التطبيقات لمقرر 
القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  بنسبة مئوية 

لوجود مقرر )الب غة  %ف2 وهذا يبين عدم اهتمام المؤلصين بلذا المؤشر، 42مقدارها )
 ف الذي يتزامن م  مقرر )القرااة والتواصل الميويف لط ح الص  الثالث الثانوي2والنقد 

     حصل المؤشران   إنشاا جممة مناسبة لمنص تحتوي عم  الميال  ، و  وص  صورة
عم  المرتبة الرابعة من بين المؤشرات الت  تتعمق بتعزيز جانح التذوق الميوي المتو رة 

لقرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين    كتاب  التطبيقات لمقرر ا
%ف، وترج  الباحثة هذد النتيجة لعدم اهتمام 2274األول والثان  بنسبة مئوية مقدارها )

 المؤلصين بالنواح  الب غية والجمالية    النصوص2
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 ثالجًا:  املؤطزات اليت تتعلل بتظجيع مًارات احلوار واإللكاء
لتحديد مدى ت مين محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث    

الثانوي لمصصمين األول والثان  لممؤشرات الت  تتعمق بتشجي  ملارات الحوار واإللقاا، تم 
تحميل محتوى الكتابين باستمدام بطاقة تحميل محتوى مؤشرات تشجي  ملارات الحوار 

 ف2اات النتائج كما يو حلا جدول )ج واإللقاا، وقد
 ( 6خذول )  

َتبئح تسهُم يستىي كتبثٍ انتطجُمبد نًمشس انمشاءح وانتىاصم انهغىٌ نهصف انثبنث انثبَىٌ نهفصهٍُ 

 األول وانثبٍَ فٍ ضىء انًؤششاد انتٍ تتعهك ثتشدُع يهبساد انسىاس واإلنمبء

 و
انًؤششاد انتٍ تتعهك ثتشدُع 

 نمبءيهبساد انسىاس واإل

 انًدًىع انفصم انثبٍَ انفصم األول
 انتشتُت

 % د د د

2 
انتشدُع عهً انمشاءاد انخبسخُخ 

 وتىخُه انطبنت انً انًكتجخ
4 9 22 22.4 5 

3 
إثذاء انشأٌ فٍ انًبدح انًمشوءح 

 وتمًُُهب
44 27 53 61.6 2 

4 
تىخُه انطبنت إلنمبء يىضىع يعٍُ 

أو إخشاء يمبثهخ إإخشاءيمبثالد 

 وزىاساد

4 23 26 26.6 4 

 3 33.4 33 7 27 انتشدُع عهً انًُبلشخ  و اإللُبع 5

  1 1 1 1 انتشدُع عهً انًسبثمبد انهغىَخ 6

  1 1 1 1 سشد انمصخ 7

 انًدًىع
66 53 34 211%  

67.4%  54.4%     

 ف ما يم :2يت ح من الجدول )  
أن المؤشرات الت  تتعمق بتشجي  ملارات الحوار واإللقاا    كتاب  التطبيقات   

لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  قد  منت  
%ف، وكذلك  منت بدرجة متوسطة    2229بدرجة متوسطة    الصصل األول بنسبة )

%ف، وقد تم ترتيح المؤشرات الت  تتعمق 2828ها )الصصل الثان  حيث بميت نسبة توا ر 
 بتشجي  ملارات الحوار واإللقاا    الصصمين األول والثان  تنازليًا كالتال :

   إبداا الرأي    المادة المقرواة وتقييملا   عم  المرتبة األول  من بين  حصل المؤشر
المؤشرات الت  تتعمق بتشجي  ملارات الحوار واإللقاا المتو رة    كتاب  التطبيقات 
لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  بنسبة 

 %ف2   2222مئوية مقدارها )
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  لمؤشر   التشجي  عم  المناقشة  و اإلقناع   عم  المرتبة الثانية من بين حصل ا
المؤشرات الت  تتعمق بتشجي  ملارات الحوار واإللقاا المتو رة    كتاب  التطبيقات 
لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  بنسبة 

 2 عيصة  %ف2 وه  نسبة4429مئوية مقدارها )
    حصل المؤشر   توجيه الطالح إللقاا مو وع معين أو إجراا مقاب ت وحوارات   عم

المرتبة الثالثة من بين المؤشرات الت  تتعمق بتشجي  ملارات الحوار واإللقاا المتو رة 
   كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين 

 %ف22222  بنسبة مئوية مقدارها )األول والثان
    حصل المؤشر   التشجي  عم  القرااات المارجية وتوجيه الطالح ال  المكتبة   عم

المرتبة الرابعة من بين المؤشرات الت  تتعمق بتشجي  ملارات الحوار واإللقاا المتو رة 
ي لمصصمين    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانو 

 %ف22282األول والثان  بنسبة مئوية مقدارها )
، وسرد القصةف التشجي  عم  المسابقات الميويةيتم التطرق لممؤشرات  الصرعية ) لم  -

   كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين 
 األول والثان  مطمقًا2

الكتابين عم  هذا المؤشر أكثر من غيرد، وحصوله عم  وبالرغم من  تركيز هذين   
%ف  قميمة جدا ويجح أن 83أعم  المؤشرات تكرارا ، إ  أن الباحثة ترى أن نسبة توا رد )

تكون مرتصعة ألن هذين الكتابين يلتمان بالتواصل الميوي وهذد المؤشرات تساعد    تنمية 
  التواصل الشصوي لدى الط ح2

 رابعًا:  املؤطزات اليت تتعلل مبًارات الهتابة 
لتحديد مدى ت مين محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص     

الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  لممؤشرات الت  تتعمق بملارات الكتابة، تم تحميل 
ارات الكتابة، وقد جاات النتائج محتوى الكتابين باستمدام بطاقة تحميل محتوى مؤشرات مل

 ف22كما يو حلا جدول )
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 (7خذول )

انتطجُمبد  نًمشس  انمشاءح وانتىاصم انهغىٌ نهصف انثبنث انثبَىٌ  َتبئح تسهُم يستىي كتبثٍ

 نهفصهٍُ األول وانثبٍَ فٍ ضىء انًؤششاد انتٍ تتعهك ثًهبساد انكتبثخ

 و
انًؤششاد انتٍ تتعهك ثًهبساد 

 انكتبثخ

 انًدًىع انفصم انثبٍَ األول انفصم
 انتشتُت

 % د د د

 3 42.4 37 4 23 انتهخُص 2

 2 54 43 22 39 تذسَجبد عهً انكتبثخ انىظُفُخ 3

 4 32.4 29 21 9 تذسَجبد عهً انكتبثخ اإلثذاعُخ 4

  1 1 1 1 اإليالء 5

  1 1 1 1 انخط 6

  1 1 1 1 تطجُك لبعذح َسىَخ 7

 انًدًىع
66 39 94 211%  

77.4%  44.4%     

 ما يم : ف2يت ح من الجدول )   
المؤشرات الت  تتعمق بملارات الكتابة    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة  أن   

والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  قد  منت بدرجة متوسطة    
%ف، وكذلك  منت بدرجة متوسطة    الصصل الثان  حيث بميت 2228الصصل األول بنسبة )

ترتيح المؤشرات الت  تتعمق بملارات الكتابة    الصصمين  %ف، وقد تم8829نسبة توا رها )
 األول والثان  تنازليًا كالتال :

   تدريبات عم  الكتابة الوظيصية   عم  المرتبة األول  من بين المؤشرات  حصل المؤشر
الت  تتعمق بملارات الكتابة الم منة    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي 

%ف، وهذا يبين 29ثالث الثانوي لمصصمين األول والثان  بنسبة مئوية مقدارها )لمص  ال
 تركيز هذين الكتابين عم  هذا المؤشر أكثر من غيرد2

   حصل المؤشر   التمميص   عم  المرتبة الثانية من بين المؤشرات الت  تتعمق بملارات
ل الميوي لمص  الثالث الكتابة الم منة    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواص

 %ف82282الثانوي لمصصمين األول والثان  بنسبة مئوية مقدارها )
   حصل المؤشر   تدريبات عم  الكتابة اإلبداعية   عم  المرتبة الثالثة من بين المؤشرات

الت  تتعمق بملارات الكتابة الم منة    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي 
 %ف42292ث الثانوي لمصصمين األول والثان  بنسبة مئوية مقدارها )لمص  الثال
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    لم يتم التطرق لممؤشرات  الصرعية ) اإلم ا ، المط، وتطبيق قاعدة نحوية ف الت  تتعمق
بملارات الكتابة    كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي 

 ًا2لمصصمين األول والثان  مطمق
وبالرغم من  تركيز هذين  الكتابين عم  هذا المؤشر ، وحصوله عم  المرتبة الثانية  

%ف  قميمة جدا ويجح أن  84   تكرار المؤشرات  ، إ  أن الباحثة ترى أن نسبة توا رد )
تكون مرتصعة ألن هذين الكتابين يلتمان بالتواصل الميوي، وهذد المؤشرات تساعد    تنمية 

   الكتاب  لدى الط ح2التواصل 
 ثالجًا: نتائج الدراسة املتعلكة بالشؤال الجالح:

السؤال الصرع  الثالث لمدراسة عم    هل يوجد امت      نسح مؤشرات الذكاا  نص
الميوي    محتوى كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي)النظام 

 الصصم ف    المممكة العربية السعودية ؟  
قرر القرااة والتواصل تم ا ط ع عم  نتائج تحميل المحتوى  لكتاب  التطبيقات لم

الميوي لمص  الثالث الثانوي )النظام الصصم ف    المممكة العربية السعودية وقد تبين لمباحثة 
قصورًا وا حًا    ت مين  الكتابين  لمؤشرات الذكاا الميوي المحددة مسبقا، وتباينا    

 توا رها كما يو ح ذلك الجدول التال 2
 (4خذول )

 جبٍَ فٍ تىافش يؤششاد انزكبء انهغىٌ تجعبً نهًىضىعبد فٍ انًمشسَىضر يذي وخىد ت

 انشتجخ انُسجخ انًئىَخ انتكشاس انًدبالد و

 5 3.13 34 تعزَز انسصُهخ انهغىَخ يٍ انًفشداد 2

 4 31.5 63 تعزَز خبَت انتزوق انهغىٌ 3

 2 49 34 تشدُع يهبساد انسىاس واإلنمبء 4

 3 43.6 94 يهبساد انكتبثخ 5

  %211 366 انًدًىع

و    وا قائمة مؤشرات الذكاا الميوي  –كشصت عممية تحميل محتوى الكتابين    
 ف ما يم :2عن النتائج المو حة    الجدول ) –الرئيسة المطموبة )أداة الدراسةف 

أن كتاب  التطبيقات لمقرر القرااة والتواصل الميوي لمص  الثالث الثانوي)النظام 
ف مؤشرا توزعت عم  مؤشرات الذكاا 422المممكة العربية السعودية قد ت من )الصصم ف    

 الميوي األربعة الت  احتوتلا قائمة المؤشرات الرئيسة، وأن أعم  المؤشرات تكرارًا  كانت  
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% من مجموع 83ف مرة، وبنسبة 79تشجي  ملارات الحوار واإللقاا ، حيث بمه عدد تكراراها )
% 8422ف، وبنسبة 38كم ، تميلا   ملارات الكتابة   وبمه عدد تكراراتلا )تكرارات المؤشرات ال

من مجموع التكرارات الكم ، أما المؤشرات الت  احتمت المرتبة الثالثة  ل    تعزيز جانح 
% من المجموع الكم  4222ف تكرارًا، أي بنسبة 24التذوق الميوي   وكان عدد تكراراتلا )

 لتكرارات المؤشرات2
قل المؤشرات تكرارًا  كانت   تعزيز الحصيمة الميوية من المصردات   حيث وردت أما أ

 % من مجموع تكرارات المؤشرات الكم 72242ف مرة    جمي  وحدات الكتاح، وبنسبة 48)
ومن النتائج السابقة يمكن القول أن المؤشرات توزعت عم  وحدات كتاب  التطبيقات  

لمص  الثالث الثانوي)النظام الصصم ف    المممكة العربية مقرر القرااة والتواصل الميوي ل
 2السعودية بصورة متباينة

 :واملكرتحات التوصيات

 ا هتمام  بمؤشرات الذكاا الميوي عند التمطيط  لمناهج المية العربية 2 -
 القيام بمزيد من الدراسات لمكش  عن مؤشرات الذكاا الميوي    مقررات أمرى 2 -
إيجاد التوازن    ت مين مؤشرات الذكاا الميوي    كتح  المية العربية    جمي  المراحل  -

 الدراسية2
توزي  مؤشرات الذكاا الميوي بطريقة متسمسمة ومترابطة بين الصصو  الث ثة لممرحمة  -

 الثانوية2
 ا هتمام بتصميم أنشطة تعميمية تساعد عم  تنمية الذكاا الميوي 2 -

 تدريس الذكاا الميوي وأساليح برامج إعداد المعممين    كميات التربية طرق ددد  ت مين
 2  ومؤشراته
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 املزاجع

 أواًل: املزاجع العزبية:

( :  الذكاءات  المتعددة لدى طمبة مدارس المتميزيف وأقرانيـ ٨٠٠٢إبراىيـ، نبيؿ رفيؽ محمد ) -
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  نظرية الذكاءات المتعددة . جمعية بحوث تطوير المناىج ، المركز القومي لمبحوث: مصر.

لذكاء . المكتب الجامعي الحديث، (:  الوضع الراىف في بحوث ا٨٠٠2أحمد ، مدثر سميـ) -
  االسكندرية.

ـ( : مناىج رياض األطفاؿ ، مكتبة الرشد ، المممكة العربية السعودية ،  ٨٠22األلفي ، أمينو ،  ) - 
 . 2ط

تضميف كتاب المغة (: درجة تضميف  ٨٠2٢البري، قاسـ، سايح، تياويؿ ، السرور ،ممدوح    )  -
في األردف لميارات الذكاء المغوي والذكاء االجتماعي)دراسة العربية لمصؼ الثامف األساسي 

 . 2، الجزء 2٢٠تحميمية(،مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد
( :فاعمية الطرائؼ المغوية في تنمية الذكاء المغوي لدى طالب الصؼ ٨٠2٢الجبوري، فتحي طو) -

 .  2، العدد22مية التربية األساسية ، المجمدالثاني المتوسط  في مادة المغة العربية ، مجمة أبحاث ك
( .مستوى الذكاءات المتعددة وعالقة كؿ منيما بالتحصيؿ الدراسي ٨٠٨٠الجيمي، الشيخ األميف ) -

 المممكة العربية السعودية –محافظة الرس –لدى عينة مف طمبة كمية العمـو واآلداب بجامعة القصيـ 
 . 22، العدد  22الجامعي ، المجمد  ،المجمة العربية لضماف جودة التعميـ

(: مؤشرات الذكاء المغوى المتضمنة في ٨٠٨٠الحباشنة، قتيبة، الربابعة، ابراىيـ ، عباس، عبدالحميـ) -
سمسمة العربية لمناطقيف بغيرىا: الكتاب الثالث أنموذجا ، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في 

 .2ع  2٠التعميـ العالي/ مج 
 (:  الذكاءات المتعددة والتذوؽ األدبي. عماف: دار المنيجية.٨٠22اني ،حمزة ىاشـ)السمط -
ـ(  : الذكاء عند الطفؿ )الجزء األوؿ ( ، دار التعميـ الجامعي ٨٠2٨السيد ، إبراىيـ جابر ،  )  –

  لمطباعة والنشر والتوزيع  ، مصر.
التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية ( .تحميؿ محتوى كتب ٨٠22الشبوؿ ،أسماء و الخوالدة، ناصر) -

 . 2، العدد2٠في األردف في ضوء نظرية الذكاءات ، المجمة األردنية في العمـو التربوية ، المجمد
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(:درجة توافر مؤشرات الذكاء المغوي في األنشطة المغوية لدروس ٨٠2٢الشيباني، زينب صالح ) -
ساسي بسمطنة عماف، رسالة ماجستير، جامعة القراءة في كتاب المغة العربية لمصؼ السابع األ

 السمطاف قابوس ، كمية التربية، عماف. 
( . تحميؿ محتوى كتاب التاريخ لمصؼ العاشر األساسي في ضوء الذكاءات ٨٠٠2الطوالبة، ىادي) -

المتعددة وقياس أثر وحدة مطورة في ذكاءات الطمبة وتحصيميـ ، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 موؾ.جامعة الير 

(  . تقويـ عمميات تطوير المناىج الدراسية في التعميـ العاـ لمبنيف في 22٨1العامر، إبراىيـ ) -
 المممكة العربية السعودية في ضوء االتجاىات التربوية الحديثة والخبرات العالمية المعاصرة. 

 : دار العبيكاف. ( : المدخؿ إلى البحث في العمـو السموكية ، الرياض٨٠2٨العساؼ ،صالح حمد ) -
.( .تحديػد الػذكاءات المفضمػة لػدى طمبػة الصفيػف الرابػع والثامػف األساسييف  ٨٠2٠العمػواف، أحمػد.) -

 . ٨، العدد  22وفقػا  لنظرية الػذكاءات المتعػددة، دراسػات  العمػـو التربويػة، المجمد 
في المرحمة الجامعية وفقا لمنوع    بحرينييف( .  الذكاءات المتعددة لمطمبة ال٨٠٠2العمراف، جيياف ) -

 2العدد  2المجمد  –، كمية التربية بجامعة البحريف  ،  مجمة العمـو التربوية والنفسية  والتخصص 
 سبتمبر  .

 ( . التفكير السابر واإلبداعي ، األردف : دار أسامة لمنشر والتوزيع.٨٠22العياصرة، وليد رفيؽ) -
فاعمية برنامج قائـ عمى المنحى التواصمي في ( : ٨٠22، ومحارمة، سياـ) الياشمي، عبدالرحمف -

، مجمة جامعة الشارقة لمعمـو  تحسيف الذكاء المغوي لدى طالبات المرحمة األساسية العميا في األردف
 . 2، العدد 2٨اإلنسانية واالجتماعية ، المجمد 

محتوى مناىج المغة العربية ، عماف ،  (: تحميؿ٨٠٠1الياشمي، عبدالرحمف ، وعطية، محسف عمي) -
  دار الصفاء.

( : أثر مشاىدة البرامج التعميمية في تنمية الذكاء المغوي لدى ٨٠22بدح، محمد ، والعنزي، محمد) -
الطمبة الموىوبيف مف وجية نظر أولياء األمور في المممكة العربية السعودية ، مجمة جرش لمبحوث 

 والدراسات.
(:مستوى الذكاء المغوي ٨٠22مد فوزي، المومني، فخري فالح والعبدالعزيز ، أمجد)بني ياسيف، مح -

والروحي لدى طمبة جامعة البمقاء في ضوء بعض المتغيرات ، مجمة التربية ، جامعة األزىر، العدد 
 . 2، الجزء 221

ر الفكر العربي، تنمية وتعميؽ ، دا –( : الذكاءات  المتعددة والفيـ ٨٠٠2جابر، عبدالحميد جابر، ) -
 القاىرة.  
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( : فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة ٨٠2٠جرواف، فتحي، والعبادي، زيف حسف ) - 
في تنمية التفكير اإلبداعي والدافعية لدى أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة  ، مجمة اإلرشاد النفسي، 

 . ٨2القاىرة، العدد  
كاء المغوي وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي )دراسة ميدانية لطالبات (:الذ٨٠2٢جعفر، زينب عباس) -

 .  2٨2الصؼ السادس االبتدائي في حوطة سدير(، مجمة الثقافة والتنمية،العدد
( .ميارات االتصاؿ في المغة العربية ،العيف: دار ٨٠٠2جمؿ، محمد جياد ،الفيصؿ، سمر روحي) -

   .   2الكتاب الجامعي،ط
( . أنشطة تعميمية مقترحة لتنمية الذكاء المغوي في مقرر العمـو لمصؼ ٨٠22)حسف، سناء محمد -

  . ٨، الجزء222الثالث االبتدائي بالمممكة العربية السعودية ، مجمة التربية، جامعة األزىر ،العدد
( : تكامؿ  الذكاءات المتعددة وأساليب التعمـ . االسكندرية : دار ٨٠٠2سعد، مراد وخميفة، وليد) -

 الوفاء.  
( : الذكاء المغوي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية، مجمة ٨٠22سكر، حيدر كريـ ،غانـ، ىمة كريـ) - 

 ،بغداد: جامعة بغداد. 22البحوث التربوية والنفسية، العدد
( . الذكاءات المتعددة وتقييـ الموىبة لدى عينة ٨٠٨٠شيبو ، سامية مختار، الفضيؿ ، نيى حسف ) -

مرحمة الثانوية الموىوبات ، المجمة العممية لجامعة الممؾ فيصؿ ،المجمد )بانتظار مف طالبات ال
 الطباعة(.

( : تحميؿ المحتوى في العمـو اإلنسانية : مفيومو، أسسو ، استخداماتو، مركز ٨٠٠2طعيمة، رشدي ) -
 دراسات الوحدة العربية، لبناف.

 (: ا لذكاءات  ا لمتعددة، القاىرة ، دار السحاب لمنشر والتوزيع. ٨٠٠٢عامر، طارؽ عبدالرؤوؼ) -
ـ( : مقاييس الذكاء والقدرات ٨٠22الو ليمي،  إسماعيؿ حسف ، )  –عبد الوىاب ، صالح شريؼ - 

 .2مكتبة الرشد ، المممكة العربية السعودية ، ط–العقمية 
 ٨( : التدريس الصفي بالذكاءات  المتعددة، ط٨٠٠1ار، نائمة نجيب)عفانة، عزو إسماعيؿ، و خزند -

 ، عماف ، دار المسيرة . 
( : الذكاء المتعدد في القرف الحادي و العشريف، ترجمة عبد الحكـ احمد   ٨٠٠2اوارد )ھكاردنر،  -

 الخزامي، دار الفجر لمنشر، عماف. 
اوز التوقعات ،دليؿ المعمـ لتطبيؽ أبحاث ( :تج٨٠٠2كوفاليؾ، سوزاف ج ،أولسف، كارديف د .) -

الدماغ في غرفة الصؼ ، الكتاب األوؿ، ترجمة مدارس الظيراف األىمية ، الدماـ : دار الكتاب 
 التربوي لمنشر والتوزيع  . 

 .   2( : الذكاء المتعدد ،دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، ط٨٠22محمد ، نبيؿ رفيؽ، ) -
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( وثيقة منيج المغة العربية لممرحمتيف االبتدائية والمتوسطة في التعميـ 22٨٢التربية والتعميـ ) وزارة  -
 التطوير التربوي )بدوف رقـ نشر(.العاـ . الرياض : مركز 

أنواع الذكاء اإلنساني  أعمدة الذكاء  السبعة، مجمة العمـو –( : الذكاء المتعدد  ٨٠٠2ىيبي، احمد ) -
 . 22، العدد  21سية ، التربوية والنف
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