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 مستخلص الدراسة
 تعلم يف ةاملتعدد الذكاءات نظ يا  لى قائم تعليمي ب انمجهدفت هذه الدراسةةةةةا كش الن ةةةةة              
 اثنيا. لغا   الع بيا متعلمات لدى اللغا قوا د
  لى لدراسةةةةةةاا  يرا ا ةةةةةةتملتولتحقيق  هداف الدراسةةةةةةاد اسةةةةةةت دمت الشاه ا املريج  ةةةةةةش  الت  ي   ف     

متعلما للغا الع بيا  (21) جممو ا كل يف ال الشات و دد الت  يشيا  واجملمو ا الضةةاب ا اجملمو ا: جممو تني
 يف مدارس جواه  ال ايض العامليا. لغا  اثنيا م  املستوى املتقدم

ا  لى نظ يةةةا الةةةذكةةةاءات امل  ةةةدت الشةةةاه ةةةا وقةةةد       ا قةةةائمةةة  ا تعليميةةة  جملمو ةةةا تعةةةددة ط ت شيقةةة   لى اب انجمةةة 
داة الدراسةةةةةا: )ار تشار  شيا  وقامت بتدريس اجملمو ا الضةةةةةاب ا قل  يقا التقليديا املتشعا  كما   دت الت  ي

 را الدراسا )الضاب ا والت  يشيا(.التحصيلي(د لت شيق  ت شيق ا قشلي ا وبعداي   لى  ي

حا الدراسةةةةةا  والتنكد م   ةةةةة   وحتليليا كهصةةةةةائي ا ل جابا  لى تسةةةةةا رتوبعد مجع بياانت الدراسةةةةةا      
 :كش نتائج  مهياالدراسا ف وضيا  تو لت 

( بني متوس ات درجات  ف اد اجملمو ا الت  يشيا 0.0.ف وق ذات درلا كهصةائيا  رد مسةتوى ) وجود -2
 –اسم الفا ل  –األفعال اخلمسا  –األمساء اخلمسةا واجملمو ا الضةاب ا يف تعلم القوا د اللغويا املسةتيدفا )

 .مو ا الت  يشيالصاحل متعلمات اجمل اثنيا  لغا   الع بيا اللغا متعلمات لدى ( يف القياس الشعدياسم املفعول

 الةةذي  هةةد ةة  اللانمج التعليمي القةةائم  لى نظ يةةا الةةذكةةاءات املتعةةددة يف)م بع كيتةةا( ه م األ   النشري  -1
 .التقليديا للم مو ا الضاب االلغويا املستيدفا  مقارنا قل  يقا تعلم القوا د 

 تو يات  مهيا:الشاه ا  قدمتويف ضوء هذه الرتائج      

تعلمي توظي  الةذكاءات املتعددة يف تصةةةةةةةةةةةةةةميم املراهج واملواد التعليميا يف تعليم اللغا الع بيا لغا  اثنيا مل -2
 اللغا الع بيا لغا  اثنيا.

 تعددة املترو ا  وبصةةةفات   ةةةحاا الذكاءات املتعددةك داد دليل كر ةةةادي اسةةةااتي يات الذكاءات امل -1
 ملعلمي اللغا الع بيا لغا اثنيا.

سةةةةييل العمليا برظ يا الذكاءات املتعددة  ولت للمعلمنيد لتشصةةةةريهم وترميا و ييم  قد الدورات التدريشيا -3
 .منياع الذكاءات لدى املتعلويف ت  يص  نو   التعليميا  وارستفادة م  ذلك كل  يف الدرس

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع

 ه الشكر والتقدير

 و ملخص الدراسة ابللغة العربية

 ز ملخص الدراسة ابللغة اإلجنليزية

 ط فهرس املوضوعات

 ن فهرس اجلداول

 ع فهرس األشكال

 ف املالحقفهرس 

 99-9 املقدمة

 8 الدراسا موضوع:  ور

 3 اثنيا:  مهيا الدراسا

 5 اثل ا:  هداف الدراسا

 6 رابعا: م نلا الدراسا

 6 الدراسا. امسا:  سئلا 

 7 سادسا: ف وض الدراسا.



 الصفحة املوضوع

 2 : هدود الدراساسابعا

 2 : مص لحات الدراسااثمرا

 الفصل األول:

 الدراسات السابقة.أوال: 

 اثنًيا: اإلطار النظري.

98-79 

 85 -94 أوال: الدراسات السابقة.

القائما  لى نظ يا الذكاءات املتعددة الدراسات السابقا املبحث األول: 
 املتعلقا بتعليم اللغا األم.

93 

القائما  لى نظ يا الذكاءات املتعددة الدراسات السابقا املبحث الثاين: 
 بتعليم اللغا األجرشيا.املتعلقا 

92 

 84 التعليق  لى الدراسات السابقا.املبحث الثالث: 

 79-86 اثنًيا: اإلطار النظري.

 57-86 املبحث األول: نظرية الذكاءات املتعددة.

 86 مفيوم الذكاء ون نة الرظ ايت هول . -2

 Gardner. 49)مفيوم نظ يا الذكاءات املتعددة  رد )جاردن    -1

 38 .األساس الرظ ي لرظ يا الذكاءات املتعددة -3



 الصفحة املوضوع

 36 والتفنري. العالقا بني اللغا والذكاء والعمليات املع فيا -4

 31   . القا نظ يا الذكاءات املتعددة قلتعلم اللغوي -0

 59 .تدريس الذكاءات املتعددة كسااتي يات -6

 79-52 املبحث الثاين: قواعد اللغة العربية

 52 ماهيا القوا د أوال:

 79-69 .تدريس القوا د يف اللغا الع بيا اثنيا:

 69 .تدريس القوا د يف اللغا الع بيا  مهيا -2

 64 اللغا الع بيا. قوا د هداف تدريس  -1

 65 مدا ل تدريس قوا د اللغا الع بيا. -3

 61  عوقت تدريس قوا د اللغا الع بيا. -4

 الفصل الثاين: 

 .إجراءات الدراسة

78-952 

 74 .مريج الدراسا أواًل:

 76 .جمتمع الدراسا والعيرا اثنًيا:

 21 ت شيق ار تشار املصور لقياس القدرات العقليا. اثلثًا:



 الصفحة املوضوع

 938-23 .تصميم اللانمج التعليمي املقاح رابًعا:

 23 براء اللانمج التعليمي. -2

 13 الت  با ارست ال يا لللانمج. -1

 15 الصورة الريائيا لللانمج. -3

 931 ت شيق اللانمج  لى  يرا الدراسا. -4

 938 .الدراسا اة دتصميم  خامًسا:

 938 براء ار تشار. -2

 937 الت  با ارست ال يا لال تشار. -1

 959 الصورة الريائيا لال تشار. -3

 956 ار تشار  لى  يرا الدراسا. ت شيق -4

 952 .املعاجلا اإلهصائيا سادًسا:

 الفصل الثالث: 

 وتفسريها عرض النتائج ومناقشتها

951-924 

 969 يف ضوء  سئلا الدراسا وف وضيا. الرتائجوتفسري مراق ا  ور : 



 الصفحة املوضوع

 928 مراق ا وتفسري الرتائج يف ضوء الدراسات السابقا واإلطار الرظ ي. اثني ا: 

 921-923 اخلامتة

 925 .نتائج الدراسامل ص  ور: 

 922 اثني ا: تو يات الدراسا.

 921 اثل  ا: مقاهات الدراسا.

 814-911 مراجع الدراسة 

 846-813 مالحق الدراسة

 
 


