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مستخلص الدراسة
هدفت هذه الدراسة ةةا كش الن ة ة
قوا د اللغا لدى متعلمات الع بيا لغا اثنيا.

ب انمج تعليمي قائم لى نظ يا الذكاءات املتعددة يف تعلم

ولتحقيق هداف الدراس ة ةةاد اس ة ةةت دمت الشاه ا املريج ة ةةش الت ي فا ة ةةتملت يرا الدراس ة ةةا لى
جممو تني :اجملمو ا الضةةاب ا واجملمو ا الت يشيا و دد ال الشات يف كل جممو ا ( )21متعلما للغا الع بيا
لغا اثنيا م املستوى املتقدم يف مدارس جواه ال ايض العامليا.
وقةةد ةةدت الشةةاه ةةا ب انجم ةا تعليمي ةا ق ةةائم ةا لى نظ ي ةةا الةةذكةةاءات املتعةةددة ط ت شيق ة لى اجملمو ةةا
الت يشيا وقامت بتدريس اجملمو ا الضة ةةاب ا قل يقا التقليديا املتشعا كما دت داة الدراسة ةةا( :ار تشار
التحصيلي)د لت شيق ت شيقا قشليا وبعداي لى يرا الدراسا (الضاب ا والت يشيا).
وبعد مجع بياانت الدراس ة ةةا وحتليليا كهص ة ةةائيا ل جابا لى تس ة ةةا رت الدراس ة ةةا والتنكد م
ف وضيا تو لت الدراسا كش نتائج مهيا:

ة ة ةحا

 -2وجود ف وق ذات درلا كهصةائيا رد مسةتوى ( ).0.0بني متوس ات درجات ف اد اجملمو ا الت يشيا
واجملمو ا الضةاب ا يف تعلم القوا د اللغويا املسةتيدفا (األمساء اخلمسةا – األفعال اخلمسا – اسم الفا ل –
اسم املفعول) يف القياس الشعدي لدى متعلمات اللغا الع بيا لغا اثنيا لصاحل متعلمات اجملمو ا الت يشيا.
 -1ه م األ النشري (م بع كيتةةا) الةةذي هةةد ة اللانمج التعليمي القةةائم لى نظ يةةا الةةذكةةاءات املتعةةددة يف
تعلم القوا د اللغويا املستيدفا مقارنا قل يقا التقليديا للم مو ا الضاب ا.
ويف ضوء هذه الرتائج قدمت الشاه ا تو يات مهيا:
 -2توظي الةذكاءات املتعددة يف تصة ة ة ة ة ة ةةميم املراهج واملواد التعليميا يف تعليم اللغا الع بيا لغا اثنيا ملتعلمي
اللغا الع بيا لغا اثنيا.
 -1ك داد دليل كر ةةادي اس ةااتي يات الذكاءات املتعددة املترو ا وبصةةفات ةةحاا الذكاءات املتعددة
ملعلمي اللغا الع بيا لغا اثنيا.
 -3قد الدورات التدريشيا للمعلمنيد لتشص ةةريهم وترميا و ييم برظ يا الذكاءات املتعددة ولتس ةةييل العمليا
التعليميا وارستفادة م ذلك كل يف الدرس ويف ت يص نواع الذكاءات لدى املتعلمني.

Abstract

The aim of this study was to reveal the impact an instructional
program based on the theory of multiple inteligences in learning grammar of
female's learners of Arabic as a second language.
To achieve this goals, the researcher used the Semi-empirical study,
and the study sample included two groups: control group and experimental
group, and the number of female students in each group (12) female learners
of Arabic as a second language of the advanced level in Gwaher, al Riyadh
international School.
the researcher prepared an instructional program based on the theory of
multiple intelligences on the sample of the experimental study and prepared
a tool for study (Achievement test) to apply (pre-post application and post
application) on two samples of control and experimental study.
And then collect its data and analyze it statistically using statistical
methods such as the calculation of arithmetical averages and standard
deviations, (T-Test) was also used for related samples and independent
samples to show the significant differences between the averages. It was also
found the value of eta square to reveal the effect size of the independent
variable in the dependent variable, to answer the questions of the study and
ensure the validity of its hypotheses.
The results of the study showed the following:
1- There are statistically significant differences at level of (0.05) between the
scores of the experimental group and the control group in learning the rules
of the target language, in the post- test, in favor for experimental group.
2- Size of effect of the educational program based on the theory of multiple
intelligences in learning grammar which aims at this study.

In light of these results, the researcher recommended:
1- Employing multiple intelligences in curriculum design and instructional
materials in teaching Arabic language to learners of Arabic as a second
language.
2- As well as preparation a guide of the strategies of multiple intelligences
divers and the characteristics of multiple intelligences for teachers of
Arabic as a second language.
3- Hold training courses for teachers, enlighten them, and develop
awareness of the theory of multiple intelligences and to facilitate the
instructional process and benefit from all of this in the lesson and in
diagnosing the types of intelligences of the learners.
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