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 بناء معٌار محكً للذكاء اللغوي لدى تالمذة المرحلة االبتدابٌة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 :المقدمة 

تبٌن  ماهٌة المدخالت  إذ، التعلٌمٌة فً مسارها الصحٌح  والبرامجضع العملٌات المهمة التً تتعد عملٌة التقوٌم من العملٌات 

 وإعطاءهالمتحققة من غٌرها ،محاولة بعد ذلك وصف السلوك التعلٌمً الحقٌقً  األهدافالتعلٌمٌة وتتابع العملٌات التعلٌمٌة وكمٌة 

 . معٌارٌة  أوقٌما محكٌة 

"من الدراسات الرابدة فً مجال تقوٌم سلوك  بناء معٌار محكً للذكاء اللغوي لدى تالمذة المرحلة االبتدابٌةوتعد هذه الدراسة " 

ٌن فً علم النفس ضوع الذي ظل ٌطرق من قبل المتخصصراسات التً تناولت هذا الموأوابل الدالمتعلمٌن اللغوي ، بل قد تكون من 

النظرٌة والتطبٌقٌة التً تعتمد التجارب العلمٌة على مسابل  األصوللعلوم التربوٌة بشكل عام ٌقتصر على البحث فً التربوي وا

دون  األخرىالعلمٌة  األمورالصوتٌة وتشرٌحها الفسلجً وغٌر ذلك من  واألجهزةالفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن وصعوبات النطق 

مراحل  أخر إلى األطفالمراحل التعلٌم للفرد من رٌاض  أياللغوي  اإلنتاجمن مرحلة  األخٌرةالمراحل التالٌة للمرحلة  إلىالتطرق 

 . التعلٌم 

 أالعتدالًمسار الذكاء اللغوي وان كان ٌخضع لمنحنى التوزٌع  إنبالتعلٌم اللغوي  والمتخصصٌنمن المالحظ لدى كل المهتمٌن  إذ

ٌحظى بهذه الفرصة لعدم الوقوف على المستوى الحقٌقً الذي ٌمثل  ال أوه اللغوي ، الكثٌر منهم ال ٌصحح مسار تعلٌم إن إالالعام 

دافعٌة المتعلمٌن نحو تصحٌح مسارهم التعلٌمً نحو  إلثارةالقٌاس هً فً حقٌقتها وسابل  أدواتكل  إن ذكاءه اللغوي ، وال ٌخفى

 المسار الصحٌح ومعالجة نقاط الضعف ومعالجة الصعوبات التً تواجههم .

الربٌسة ومهارتها  األربعحددت معاٌٌر للمهارات اللغوٌة  إذلغوي ، النفس  جدٌدة للبحث إضافاتالدراسة الحالٌة  أضافتولقد 

 التحدث واالستماع ( .) القراءة والكتابة والفرعٌة 

) معٌار الذكاء اللغوي ( فً استعمالها وتطبٌقها  األداةٌتوسم الباحث من العاملٌن فً هذا المجال الحٌوي االستفادة من هذه  وإذ

جدٌدة فً هذا المبحث المهم من المباحث اللغوٌة ،  أبوابفتح  إلىمنها بشكل ٌإدى  اإلفادةالتطبٌق العلمً السلٌم لتكون 

علمٌا بغٌة خدمة لغة  وأسلمهاالنتابج  أدق إلىالبحث العلمً الدقٌقة للوصول  وأدواتفً رفد الحركة العلنٌة بالوسابل  ستمرارواال

الصعوبات وتذلٌل العقبات ، ثم الكشف المبكر عن الطاقات  ومعالجة، ثم االرتقاء بمستوٌات المتعلمٌن اللغوٌة  أوالالقران الكرٌم 

تاهت الكثٌر من هذه  إذٌن ، ٌؤملون رعاٌتهم العلمٌة من قبل المتخصصاللغوي لدى المتعلمٌن الذٌن  بداعاإلاللغوٌة وعناصر 

العلمٌة الدقٌقة للكشف المبكر عن المواهب  األدواتلغٌاب  إالالمواهب والطاقات فً طرٌق التعلٌم المدرسً الطوٌل ال لشًء 

الكبٌرة التً تمثلها ،  لألهمٌةرٌق تفعٌل دور حركة القٌاس والتقوٌم العلمً بشكل علمً سلٌم عن طولتحدٌد العقبات التعلٌمٌة 

  عناصر المنهج الحدٌث .  أركانمن بٌن  أهمٌة األكثرلم تكن الركن  إنالمنهج الحدٌث الفاعل ،  أركانبعدها ركن من 
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 ملخص البحث :

ودراساتهم . وفً  ألبحاثهمالذي اوجب علٌهم جعله محورا  األمروالتربوٌون ،  العلماءلقد شغل موضوع الذكاء اللغوي بشكل عام 

عملٌة تحدٌده وقٌاسه لدى  أنمجال التعلٌم ٌبقى الذكاء اللغوي واحدا من محاوره الربٌسة وٌشغل حٌزا كبٌرا فً دراسته . اال 

ظلت منحسرة فً اختبارات الذكاء والقدرات اللغوٌة . لذا تعد هذه الدراسة من الدراسات  األولىال سٌما فً مراحل التعلٌم  المتعلمٌن

( وكذلك لمهاراتها الربٌسة ) االستماع والحدٌث والقراءة والكتابة  األربعالرابدة فً هذا المجال . اذ حددت معاٌٌر للمهارات اللغوٌة 

الفرعٌة والثانوٌة لتكون هذه المعاٌٌر فً متناول الباحثٌن والمربٌن لتمكنهم من معالجة الضعف العام فً التعلٌم اللغوي وعدم 

المهارات  إتقانالذكاء اللغوي المحدود من ذوي الذكاء اللغوي العالً بغٌة معالجة الذٌن ٌعانون من ضعف فً  ذويتشخٌص 

 .المقابل توجٌه اصحاب الذكاء اللغوي العالً لالستفادة من ذكابهم فً حٌاتهم التعلٌمٌة واالبداعٌة اللغوٌة وب

ٌهدف البحث الحالً الى بناء معٌار محكً لقٌاس الذكاء اللغوي لدى المتعلمٌن فً المرحلة االبتدابٌة . اذ تحدد البحث بتالمذة       

وبالمهارات االربع الربٌسة والفرعٌة والثانوٌة . ولما كان المعٌار من اكثر ادوات  3123 - 3122هذه المرحلة للعام الدراسً 

( خبٌرا وتم اعتماد  21لبحثه ، وبعد اتمامه تم عرضه على )  أداةوادقها اعتمده الباحث  السماتالتقوٌم استخداما فً الكشف عن 

 % ( من اراء الخبراء المحكمٌن على كل فقرة . 11نسبة ) 

مهارات ربٌسة شملت كل مهارة على مهارات فرعٌة وضمت كل مهارة فرعٌة على عدد من المهارات  أربعشمل المعٌار       

 : األتًالثانوٌة وكانت على النحو 

( مهارات ثانوٌة ، ومهارة )  7( اربع مهارات فرعٌة فكانت ) مهارة تفسٌر المفردات تضم )  5مهارة القراءة وضمت )  - 2

( احد عشرة مهارة ثانوٌة ، و مهارة )  22( اربع مهارات ثانوٌة ، ومهارة ) الفهم ( ضمت )  5المفردات ( ضمت )  تحلٌل

 ( ست عشرة مهارة ثانوٌة . 27التً ضمت ) القراءة لغرض الدراسة ( 

 ( مهارة فرعٌة . 41مهارة الكتابة والتً ضمت )  - 3

( ست عشرة مهارة ثانوٌة  27التً ضمت ) بالمهارات العامة ت فرعٌة تمثلت ( مهارا 7مهارة االستماع والتً ضنت )  - 4

( اربع عشرة مهارة ثانوٌة ،  25( ثالث مهارات ثانوٌة بٌنما ضمت ) المهارات الخاصة ( )  4ومهارة ) التصنٌف ( التً ضمت ) 

( اربع  5حكم على صدق المحتوى ( فقد ضمت ) خمس مهارات ثانوٌة ، ومهارة ) ال ( 6ومهارة ) تقوٌم المسموع ( ضنت ) 

 ( فقد ضمت مهارتٌن ثانوٌتٌن فقط . أالستنتاجًمهارات ثانوٌة ، ومهارة ) التفكٌر 

 ( ثمان عشرة مهارة فرعٌة .  21مهارة الحدٌث فقد تمثلت ب)  - 5

 ار . وتجدر االشارة الى ان الباحث قد استفاد من المصادر والخبراء فً تحدٌد فقرات المعٌ

حركة علمٌة تقوٌمٌة تشخٌصٌة  إلحداثوٌدعو الباحث المعلمٌن والتربوٌٌن والباحثٌن لالستفادة من هذا المعٌار واالنطالق معه 

      تطوٌرٌة لمسار الذكاء اللغوي الهمٌته فً تحدٌد الذكاء العام ودوره فً خلق شخصٌة المبدعٌن فً شتى العلوم .
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 :مشكلة البحث : األولالفصل 

 إن، وقد الحظ ذلك جلّ المهتمٌن فً تعلٌم اللغة ، بل  األولىفً مراحل التعلٌم  سٌماال ٌنكر احد تعثر المتعلمٌن فً تعلم اللغة ال 

اغلبهم ) المتعلمٌن ( ال ٌظهرون  إناكتساب المهارات اللغوٌة والتمكن منها بات من المهمات الصعبة على المتعلمٌن. فضال عن 

صعوبة  أكثر األمرسنجد  فإنناالكشف عن مظاهر الذكاء اللغوي عند المتعلمٌن  أرادنا إذا أماوالرقً اللغوي .  اإلبداعمظاهر  أدنى

 وتمكنهم من اللغة . انهموإتقتعلمهم  أمرمن 

دراسات  إنتحصٌال . علما  األكثرذكاء هم  األكثر إنعلى  وأكدتالذكاء والتحصٌل اللغوي العام ، لقد ربطت دراسات عدٌدة بٌن 

منهما  أٌالم تنكر العالقة االرتباطٌة بٌنهما بل توقفت عند معرفة ) السبب والنتٌجة ( فقد ٌكون  إذه المسالة ذتوقفت عند ه أخرى

  .( 2777) صلٌبٌا ،(  3121   ، ألزغلول. ) أٌضاالنتٌجة ، وقد ٌصح العكس  واألخرالسبب 

الذي  األمرتحدٌد مفهومه ،  أوولقد ظل موضوع الذكاء اللغوي موضع نقاش طوٌل بٌن العلماء لعدم وجود اتفاق تام على طبٌعته 

  فس اللغوي وكتب التربٌة والمناهج .جعل هذا الموضوع ٌحتل مساحات كبٌرة من مإلفات علم الن

وصغار المتعلمٌن لها عالقات كثٌرة ، فهً تتصل بالعوامل الوراثٌة والبٌبٌة والعوامل المكتسبة والبرامج  األطفالمسالة ذكاء  إن

على  األخرى. وان مسالة ثبات الذكاء بمرور الزمن هً المكثفة والظروف المحددة ، كاالجتماعٌة واالقتصادٌة والنفسٌة وغٌرها 

بعضهم ٌرى انه من الممكن  إن إالالذكاء ثابت نسبٌا  إنوتتصل بالعوامل ذاتها ، فمن العلماء من ٌرى  األهمٌةدرجة كبٌرة من 

 ( .  2711ات التعلٌمٌة ) الشٌخ ، زٌادة هذه النسبة كنتٌجة للتراكم

مسار  أيتعلٌمهم البد من تحدٌد مسار قدراتهم العقلٌة والمهارٌة الصحٌحة ،  أوللصحٌح للمتعلمٌن ولتحدٌد المسار التعلٌمً ا 

المعارف  أنواعفً تحصٌل  أهمٌة األكثربعده العامل  التعلٌمًمن الذكاء اللغوي فً بداٌة المسار  أهمٌة أكثرذكابهم . ولٌس شًء 

 لتعلٌمً السلٌم . المسار ا إلكمالالمهارات الالزمة  أنواعواكتساب 

والتعلٌمٌة ) القضاة ، واالطمبنان للمتعلم فً بداٌة تعلمه ، وهو شعور ضروري لصحة الطفل النفسٌة  األماناللغة مصدر  إن

اللغوي وان التباٌن  اإلنتاجن مهارة الفهم قبل مهارة تكو إذ، اللغوي  واإلنتاجالطفل للغة ٌعتمد مهارتً الفهم  إتقان( ، وان  3117

بٌن كمٌة المنتوج اللغوي تفسر من خالل معرفة العوامل التً تإثر فً عملٌة التطور اللغوي لدى المتعلم الصغٌر ال سٌما عوامل 

 الصغٌر على للنشًلذا فان عملٌة التعلٌم اللغوي  ( . 3117امل الذكاء ) النواٌسة ،ع أهمٌة واألكثرولعل  األعضاءالبٌبة وسالمة 

 إلىالمعقدة  إلىالجمل البسٌطة  إلىمنذ تعلم الكلمات  أي األولى ،وٌجب االهتمام بها بشكل كبٌر منذ مراحلها  األهمٌةقدر كبٌر من 

تكون  األطفالإا للمرحلة االبتدابٌة من مرحلة رٌاض األطفال والمتعلمٌن اللذٌن لم ٌتهٌااللغة . لذا فان  إنتاج إلىالتراكٌب اللغوٌة 

حت لهم بؤقرانهم اللذٌن أتٌفً مسٌرتهم الدراسٌة مقارنة  إخفاقهم إلىمرحلة التعلٌم االبتدابً صدمة قد تإدي  إلىانتقالهم عملٌة 

 ( . 3121، )التمٌمً قبل التعلٌم االبتدابً  أوال األطفالرصة التعلم فً رٌاض ف

وتعلمها مراحل متتابعة وتمر بعملٌات عقلٌة معقدة ، وعلى كثرة الدراسات التً تناولت هذه  وإنتاجهامراحل اكتساب اللغة  إن

فً مسار تعلم اللغة السلٌم بشكل كبٌر فضال عن  وأثرهاتم تناول مسالة الذكاء اللغوي ٌانه وفً تعلم اللغة العربٌة لم  إالالمظاهر 

السلوك بمسار التعلم على وفق المالحظ  أواللغة  تعلمعلى  أثرهتبحث فً  أو تحدد معٌارا له أوبناء معاٌٌر ومقاٌٌس تحدد نسبته 

الباحث بناء معٌار للذكاء اللغوي خاص باللغة العربٌة فً مرحلة  قاس على هذه المقاٌٌس ، لذا ارتؤىالم أوعلى هذه المعاٌٌر 

لقٌاس الذكاء اللغوي لمتعلمً المرحلة االبتدابٌة فً  عٌار ٌعد أول) التعلٌم االبتدابً ( وهو بحسب علم الباحث  األولىالتعلٌم 

 .  أٌضاالعراق و وقد ٌكون الكالم صادقا فً البلدان العربٌة 

 البحث :  أهمٌة

 واأللفاظوالكلمات تمثل نظاما متكامال من مجموعة من الرموز  إذدون غٌره ،  باإلنساناجتماعٌة تختص  إنسانٌةتعد اللغة ظاهرة 

السابقة لالستفادة من تجاربهم وٌتواصل بها مع  األجٌالمعبرا عّما ٌفكر به ، وباللغة ٌتواصل مع  اآلخرٌنبها ٌتواصل الفرد مع 

 جلدته . ألبناءالالحقة لنقل المنجزات الحضارٌة  األجٌال
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ٌتمثل بالٌات  اإلنسانهمة من وسابل التخاطب البشري وسبٌل من سبل التفاهم بٌنهم ، وهً استعداد فطري لدى واللغة وسٌلة م

 3121، ) النواٌسة  األمممن  رف علٌها الناس فٌما بٌنهم فً امةٌتعا أنماطثم هً مكتسبة تتمثل فً  أوال لألصواتاللغوي  اإلنتاج

 .( 2713) الحمدانً ، ( 

هذه  إنومعانً ثم من قواعد تنظم ذلك كله على  وألفاظومقاطع  أصواتالمعارف اللغوٌة من  أنواعمن  تتؤلفواللغة قدرة ذهنٌة 

 ( . 3117والترتوري ،  القضاةاالستعداد الفطري )  كآلٌةالقدرة تكتسب مع الوقت ولٌست فطرٌة 

القران الكرٌم ، وهً لغة حٌة متجددة تمتلك قابلٌة التجدد والتطور واللغة العربٌة لغة كرٌمة مصونة بحفظ الهً مقدس تكفل به 

 ولها القدرة على استٌعاب كل جدٌد وحدٌث . 

اللغة  إنفً اللغات ، وال ٌخفى على كلى منصف  اآلدابٌظهر فً مقدار  اإلبداعمٌزة للغات الحٌة الواسعة فان هذا  اإلبداعكان  وإذا

نثرا ، وهذا دٌوان الشعر  أو أرادٌجعل كالمه كله شعرا  إنكان العربً ٌومها ٌستطٌع  إذكله  عاإلبداالعربٌة قد امتلكت ناصٌة 

 .  األخرى األدبٌةفً كل الفنون  األدبًالعربً قد مال الخزابن وحٌر العقول ، فضال عن التراث 

 أبناءفً تفاهم  األساسال ٌخلو مجتمع ما من هذا المظهر، فهً الوسٌلة  إذواللغة ظاهرة اجتماعٌة نفسٌة فً حٌاة البشر ، 

وطموحاتهم ومشاعرهم وبعد ذلك فهم ٌسجلون بها تراثهم  وأمانٌهم أنفسهمالمجتمع الواحد مع بعضهم وٌعبرون من خاللها عن 

 .(  3116 كله حضارتهم .) ابو حشٌش ، لٌكون ذلكو ثقافاتهم  وآدابهم

عن طرٌق  اإلبداعلتحمل قابلٌة  واألدبًكل امة مقوم وجودها ، واحد ركابزها المهمة فهً تنقل التراث الثقافً تعد اللغة عند 

 ( . 3117والفنً ) النواٌسة ،  األدبًالتدوٌن 

 األهمٌةالذي ٌوضح  األمر ،سابل اتصال وتفاهمونظام لغوي مستخدم ك أالفثالثة (  4111من )  أكثرلقد ثبت علمٌا انه نلك  

 ( . 3116حشٌش ،  أبوالكبٌرة للغات بشكل عام ) 

مجموعة من المهارات المتسلسلة المترابطة ، والناتج النهابً لهذه المهارات ٌدل بوضوح على كمٌة العملٌات العقلٌة  إذنفاللغة 

رابط فً المهارات ٌتطلب الذكاء مثلما وهو دون شك ٌبٌن اثر صفة الذكاء فً ذلك كله ، اذ التسلسل والت. اإلنتاجالمستعملة فً هذا 

 ٌلعب كل من الذكاء والذاكرة دورا مهما فً ذلك كله .  إذاللغة والتفكٌر  إنتاجٌتطلبه 

 األحكام أداءبالرموز وتحدد له المفاهٌم والمعانً وتمكنه من  اإلنسانالتفكٌر التً تمد  وأداة اإلنسانًفاللغة نتاج للتطور فً الفكر 

 ( . 3116حشبٌش ،  أبوالتحلٌل والتعلٌل )  وفقا لعملٌات

ال سٌما التفكٌر والذكاء تتضح بشكل اكبر من كمٌة الدراسات التً  األخرىاللغة كملٌة عقلٌة مرتبطة بكل العملٌات العقلٌة  أهمٌة إن

ظهرت اللغة االجتماعٌة ف األخرى التخصصٌةاللغة بالموضوعات  أخرىربطت اللغة بعملٌات التطور والنمو . مثلما ربطت دراسات 

هناك ارتباطا بٌن  إننقف عند دراسات بٌنت  أخرىواللغة االقتصادٌة واللغة السٌاسٌة والعلمٌة وهكذا . هذا من ناحٌة ومن ناحٌة 

اللغة وشكلها بحسب نوعٌة االنفعال كالفرح  إنتاجاختالفا فً ن فهناك  واالنفعالٌةاللفظ التعبٌري وبٌن النواحً الساٌكولوجٌة 

 ( .3116نفعاالت جمٌعا .)ابو حشٌش ، هناك لغة من هذه اال أنوالحزن والغضب والهدوء ، على 

ترتبط بعدد من الخصابص  اإلنسانالعالقة بٌن الذكاء واللغة ، فان الذكاء كصفة موجودة عند  واألدبٌاتومثلما بٌنت الدراسات  

 ( .3121تحصٌل الدراسً ) الزغلول ، ا ال سٌما الدافعٌة واالنجاز واالبتكار والطموح وحل المشكالت والالتً ٌتمتع به

 إلىالعلماء لم ٌتفقوا على شكل هذه العالقة ، فمنهم من ذهب  أنمن عالقتها الوثٌقة بالتفكٌر بالرغم من  أٌضااللغة  أهمٌةتتضح 

شٌبٌن متصلٌن  آخرونلة ومنهم من عدهما منفصلٌن عن بعضهما ، فً عدهما التفكٌر ٌسبق اللغة ومنهم من عكس المسا أن

 نهما بشكل ظاهري . ٌاتصاال وثٌقا بحٌث ال ٌمكن الفصل ب

  األخرفكالهما ٌعتمد على  اللغة   وإنتاجهذه القدرات وضوحا هً القدرة على التفكٌر  وأكثرهابلة ، معرفٌة  واإلنسان ٌمتلك قدرات
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 ( .2714وحل المشكالت ) دافٌدول ،  عقلٌة مختلفة كاالستدالل وتكوٌن المفاهٌم أنشطةالتفكٌر تسمٌة تشمل  أن إذ. 

مرنة بدرجة كبٌرة جدا ، وتعطً  أنها إال وتؤلٌفهااستخدامها  تضبط قوانٌنلها  إن أياللغة واللغات بشكل عام تكون مقننة  إنومع 

والقوانٌن مإهلة الختراع كم  المبادئمن معرفة لغة ما تجعل السٌطرة على مجموعة  أن إذهابلة لالختراع ،  إمكانٌةلمستخدمها 

 إذ واإلبداع( . وهنا ٌدخل عامل الذكاء 2714جمل والعبارات ) دافٌدول ، الالنهاٌة فً بعض اللغات ( من ال إلىهابل ) قد ٌصل 

 إذ،  واإلبداعوعباراتها لٌإلف جدٌدا تصح علٌة صفة االبتكار  ألفاظهاقوانٌن اللغة بقادر على ابتكار عالقات بٌن  أتقنلٌس كل من 

 . واألدبٌحمل سمة الفن  أيكان الجدٌد فنٌا  إذا إالٌحدث  وهذا ما ال التؤثٌرعامل  أٌضا اإلنتاجٌشترط فً هذا 

عد اللغة ملكة ومن ٌعتلً ناصٌتها  إلٌه ابن خلدون من بعٌد ، إذ أشارما  إلى اإلشارةفً اللغة ال بد من  اإلبداعوعند الكالم عن 

 األخرىاللغوي  اإلبداعاالستفادة من التدرٌب واالستفادة من صور  إلىٌشٌر  أنفٌها ثم انه لم ٌنسى  اإلبداعوحده القادر على 

 جدٌدة . إبداعصور  إلىللوصول 

موضوع من الموضوعات بالدراسة والتحلٌل والتجارب مثلما حظً به  أيلم ٌحظ  إذموضوع الذكاء من الموضوعات المهمة ،  إن

موضوع القٌاس النفسً ومٌادٌن  ورت حول الذكاء . وان نشؤةموضوع الذكاء ، فجل الدراسات التً تناولت الفروق الفردٌة تبل

 ( .2711الذكاء بشكل ربٌس ) الشٌخ ، على موضوع  أساساوارتكزت  تطوره اعتمدت

السنوات التالٌة ، ووجدت هذه  إلىمن سن مبكرة  األفرادبشكل كبٌر جدا حول موضوع الذكاء ونسبة ثباته لدى لقد كثرت الدراسات 

هناك  إن أٌضاووجدت  أقوىء ( علٌهم ارتباطا الدراسات انه كلما كان المتعلمٌن اكبر سنا كان لنتابج االختبارات ) اختبارات الذكا

زٌادة نسبة الذكاء لدى  إلىبرامج خاصة قد تإدي  إن أٌضامجاالت ٌمكن تغٌٌر نسبة الذكاء فً بعض الحاالت الفردٌة ، ووجدت 

قد ٌتصف بالثبات النسبً ، وانه نسبته  األفرادالذكاء لدى  إن المتؤخرة. وعموما توصلت معظم الدراسات  أٌضابعض المتعلمٌن 

 ( .2711للتعلٌم المدرسً ) الشٌخ ،  التراكمٌة للتؤثٌراتتتغٌر نتٌجة  أنٌمكن 

ط الذكاء بعدد كبٌر من الخصابص الشخصٌة ال سٌما التحصٌل الدراسً للمتعلمٌن فقد تم مالحظة زٌادة الدافعٌة لدى وٌرتب

من ذوي الذكاء  أعلىٌكون التحصٌل واالنجاز لدٌهم  األذكٌاءاالنجاز والتحصٌل فالمتعلمٌن  المتعلمٌن من ذوي الذكاء المرتفع نحو

 ( .  bernsteinet ,al,1997)  األعلىالذكاء  أصحاببان درجة التحصٌل تشهد ارتفاعا عند  األمر الذي ٌنباالمنخفض ، 

الكبٌر محتوى اختبارات الذكاء ومحتوى اختبارات التحصٌل ،  التداخل إلىالدراسً والذكاء قد تعزى  التحصٌلوجود العالقة بٌن  إن

ال ٌشكل محكا صادقا للتنبإ  الذي قد األمرفٌه ما ٌتعلق بالمهارات والقدرات اللفظٌة والرٌاضٌة وغٌرها ، محتوى كل منها  أن إذ

 .  األكادٌمًبمدى نجاح المتعلمٌن 

 (Mc.cllelland . 1993  . ) 

تنحسر فً رسم برامج  فً الكشف عن مستوى ذكاء المتعلمٌن فً الجانب اللغوي فقط بل ، والالدراسة الحالٌة ال تنحسر  أهمٌة إن

التعلٌم اللغوي ،وان كانت هذه من  وإنجاحٌكون مفٌدا للباحثٌن والمهتمٌن بتعلٌم  اثرابٌة لذوي الذكاء اللغوي وعد المعٌار الذي قد

وهو الكشف عن المتعلمٌن الذٌن  األخرالجانب  إلى نظرنالو  أننا إاللغة السلٌم ورفع مستوى المتعلمٌن . المهمة فً تعلٌم ال األمور

اكتشاف الصعوبات التً ٌعانً منها هإالء المتعلمٌن وقد  إلى األمرال ٌتمتعون بمستوى مقبول من بالذكاء اللغوي ، فقد ٌإدى بنا 

لعملٌات والوظابف العقلٌة والنفسٌة لعملٌات فهم اللغة المكتوبة والمنطوقة نشخص عددا من هذه الصعوبات التً تتعلق با

 إذكالكالم والقراءة والتهجبة وغٌرها ،  األخرىواستخدامها المستقبلً التً تتجلى فً صعوبات السمع والتفكٌر والمهارات اللغوٌة 

  .  أخرىعملٌات بحث وتحلٌل وتشخٌص والتً قد تكون موضوعات لبحوث  إلىالكشف عن هذه الصعوبات ٌحتاج  أنٌخفى من  ال

 لقٌاس الذكاء اللغوي عند المتعلمٌن من تالمذة المرحلة االبتدابٌة محكً بناء معٌار  إلىهدف البحث : ٌهدف البحث الحالً 

 حدود البحث :ٌتحدد البحث الحالً باالتً :

 وي .الحدود البحثٌة : بناء معٌار للذكاء اللغ - أ

 الحدود البشرٌة : تالمذة المرحلة االبتدابٌة . - ب
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 م . 3122الحدود الزمانٌة : عام  - ت

 ) القراءة ، الكتابة ، الحدٌث ، االستماع ( . األربعالحدود العلمٌة : مهارات اللغة العربٌة المتمثلة بالمهارات الربٌسة  - ث

 تحدٌد المصطلحات :

 ( :  Criterionالمعٌار ) 

 أوضاعثقافٌة مشتقة من  أوتكون اجتماعٌة  األطره ذلها درجة معٌنة من الثبات ، وه األطر"مجموعة من  بؤنهعرفه نادر 

 أخرىالمجتمع بجانب اطر علمٌة موضوعٌة تتصل بحقابق لها صٌغة عالمٌة ، وهً قابلة للتطبٌق ، وال تتجاوز لظاهرة دون 

 ( . 2777" )     نادر ، 

 ( . 2777ج " ) عاقل ، النموذ بؤنه " قٌمة ونمط ممثل للجماعة أووعرفه عاقل 

 : بؤنه(  The amarican College Dictionaryوٌعرفة قاموس ) 

 ( . Barnhart C.T edit, p; 55شًء " ) أي" قاعدة ثابتة الختٌار 

لمعرفة الجوانب النوعٌة والكمٌة والذي ٌكون على  أساساحكم ٌتم اختٌاره بوصفه  أنموذج أو"محك  بؤنهوٌعرفه التمٌمً 

 ( . 3116،المناهج الراسٌة ") التمٌمً الحكم لتقوٌم  أوالقرار  إصدار أساسه

 : اإلجرابًالتعرٌف 

 .أو أعلى : مهارات محددة ٌجب التمكن منها بتقدٌر جٌد  بؤنهٌعرف الباحث المعٌار 

 ( : Intelligenceالذكاء )

 " كل ما تقٌسه اختبارات الذكاء "  بؤنهٌعرف الذكاء 

 ( . 2714،ٌاسها مباشرة " ) دافٌدول وانه " القدرة على النشاط العقلً التً ال ٌمكن ق

 : اإلجرابًعرٌف الت    

 . باإلبداعمجموع القدرات المإهلة للفرد لالتصاف : بؤنه إجرابٌاالذكاء الباحث  وٌعرف 

 الذكاء اللغوي :

:ذكاء الكلمات الذي ٌظهر من خالل سهولة التعامل مع اللغة ، والقراءة والكتابة والتحدث   بؤنهالذكاء اللغوي  إبراهٌمٌعرف 

 ( . 3122،  إبراهٌمبالفرق بٌن الكلمات وترتٌبها . ) واإلحساساللغة  إنتاجورواٌة القصص وصاحبه ٌجد سهولة فً 

والمقاطع والمفردات والمعانً اللغوٌة ، وهو ما  لألصوات: الذكاء المتمثل فً حساسٌة الفرد  بؤنه وٌذكره الزغلول وٌشٌر

 ( . 3121، شعراء وغٌرهم .) الزغلول وال األدباءٌوجد لدى 
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 : اإلجرابًالتعرٌف 

 مجموع المهارات اللغوٌة المتقنة المإهلة النتاج اللغة المبدع من المتعلم .:   بؤنه إجرابٌاوٌعرف الباحث الذكاء اللغوي 

 جوانب نظرٌة :

بها  والتمٌٌز والتفكٌر ، وكلها قدرات عقلٌة ٌمتاز والتخٌل( : ٌإدي العقل عملٌات عقلٌة متنوعة كالتذكر  Intelligenceالذكاء ) 

 العقل ، وهً كذلك بمجموعها تشكل الذكاء للفرد . 

، ثم الوقوف على ( كمفهوم البد من الوقوف على وجهة النظر القدٌمة والحدٌثة للذكاء  Intelligenceولكً نتعرف  على الذكاء ) 

 تعرٌفات الذكاء عبر الدراسات القدٌمة والحدٌثة .

 مفهوم الذكاء قدٌما وحدٌثا :

عند تعرضهم الختبار القدرة العقلٌة . وهذا  األفرادالذكاء فً السابق كان عبارة عن رقم كمً ٌعبر عن توافر هذه القدرة لدى 

ٌم وكثٌرا من عملٌات التعل األسرةٌستهان به من العوامل التً تإثر فً هذه الملكة ، منها البٌبة ودور  سوف ٌلغً عددا ال بالتؤكٌد

 ( . 3121 وفل ،والتعلم الذاتً ) ن

 11111النظرة الحدٌثة للذكاء فهً نظرة تشمل عادات العقل النشطة والفعالة وتهتم بجزبٌات عملٌة التفكٌر وهٌاكل لمعرفة  أما

  self –regulationفً التنظٌم الذاتً ) تطبٌق مهاراتهم  إلىتنمٌة قدراتهم على التفكٌر ٌمٌلون  إلىاللذٌن ٌمٌلون  فاألفراد

تنمٌة  إلىالذٌن ٌمٌلون  األفراد أي( عند مواجهتهم لصعوبات التعلم . كذلك فهم   Metacognationر فوق المعرفً ) (والتفكٌ

 task  ) تحلٌل المهمات التً تواجههم ) إلىعند مواجهتهم للصعوبات  ى الذكاء وعلى التفكٌر ، فهم   ٌلجؤ ونقدراتهم عل

auglysisالعمل لحل المشكلة  أيملهم هذا وكل ذلك لمواجهة الصعوبات الجدٌدة التً تواجههم وقد ٌتبعون استراجٌات جدٌدة فً ع

 ( . 3121، )نوفل 

وجدت قضاٌا لم ٌتفق العلماء علٌها  إذظر التً اعتمدها العلماء فً تفسٌرهم للذكاء ، التعرٌفات للذكاء تبعا لوجهات النولقد تعددت 

فً تفسٌرهم له ، مثل اثر الوراثة فً الذكاء واالكتساب وعدد القدرات التً ٌشتملها الذكاء ن وما الذي ٌإثر فً القدرة العقلٌة 

 وسمة الذكاء وكٌنونته .

 : اآلتٌة الذكاء ٌشمل القدرات إنتعدد النظرات للذكاء لم ٌمنع العلماء من االتفاق على  إنعلى 

 القدرة على التعلم المستمر واالستفادة من التعلم السابق فً التعلم الالحق . -2

 القدرة على معالجة وحل المشكالت بتوظٌف الخبرات . -3

 بالطرق الفعالة . واالستجابةالقدرة على التكٌٌف بحسب المواقف المختلفة  -4

 ( . 3121، ) الزغلول  لٌس له تمثٌل مادي محسوس .على التفكٌر المجرد باستخدام الرموز والمفاهٌم لما  القدرة -5

 نظرٌات الذكاء : 

انتباههم الشدٌد  وأثارتالعلماء بشكل خاص  إلٌهافضول الناس بشكل عام والتفت  أثارتالتً  األولى الظواهرتعد ظاهرة الذكاء من 

الوقت الحاضر . ولعل ابرز النظرٌات التً فسرت الذكاء  إلىالتً تفسر الذكاء منذ القدم  واآلراءلذا تعددت النظرٌات قدٌما وحدٌثا . 

 هً :
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 نظرٌة العاملٌن :

ٌة العقل األنشطةشاط العقلً ٌتكون من عاملٌن هما ) عامل عام ٌشترك فً جمٌع إن الن(  2737- 2715حدد سبٌرمان فً المدة ) 

ٌمتلكون  األذكٌاء إن( وملخص النظرٌة هً   sطبٌعة خاصة العامل ) بنشاط عقلً من ارتباطه( وعامل خاص ٌكون   G) العامل

، وهذا  Sفً كمٌة العامل  األفرادذكاء ٌمتلكون كمٌة اقل من هذا العامل . وفً نفس الوقت ٌتباٌن  واألقل Gكمٌة كبٌرة من العامل 

شعٌرة ،  أبو فً اللغة وهكذا ) غباري و أذكىٌكون  األخربعضهم  أنفً الرٌاضٌات مثال فً حٌن  اذكًبعضهم  أن إلىٌإدي 

 ( .2777( )نشواتً ،  3111

 

 نظرٌة ثورنداٌك : 

ٌة لالذكاء ٌنتج عن عدد كبٌر من القدرات العق إنرفض ثورنداٌك ما ٌسمى بالقدرة العقلٌة العامة ) عامل الذكاء العام ( قرر  أنبعد 

( والً تتكون لدى الفرد نتٌجة الخبرات التً ٌمر بها .  Neural bondsد على الوصالت العصبٌة ) المترابطة ، وهً بدورها تعتم

 مختلفة من الذكاء هً :  أنواعوٌقرر بعد ذلك بوجود ثالثة 

 ( :  conceret or Mechanicanical  Intelligence) المٌكانٌكً ( ) الذكاء المادي  -2

 المجردة كالرموز . األشٌاء وٌظهر فً المهارات الٌدوٌة و األشٌاءوهو القدرة على معالجة 

 ( :  Intelligence   Abstractالذكاء  المجرد ) -3

 المجردة .  واألموروفهم المعانً والرموز  األفكاروهو القدرة على معالجة 

 (  Intelligence  Social   الذكاء االجتماعً ) -4

 ( . 2771) عاقل ،(  3121، ٌفٌة التعامل معهم ) نوفل وك األفرادعلى فهم  وهو القدرة

 قدرات متعددة ولٌست قدرة واحدة (  األساسٌةنظرٌة ثرستون )القدرات العقلٌة 

 (Primary Mental Abilies ; Many Not one   ) 

سبٌرمان لم ٌفسر الذكاء التفسٌر الصحٌح وان  إنم  2741( عام  Louis .Thurstonلوٌس ثرستون )  األمرٌكًالعالم  أعلن

 هً : أولٌةالذكاء ٌفسر فً سبع قدرات عقلٌة  إنالذكاء ال ٌفسره عامل واحد . واعتقد 

 ( :وٌتم التعرف علٌها بقٌاسها باختبارات المعلومات العامة والمفردات .  Verbal comprehensionاالستٌعاب العقلً ) -2

 .(  Verbal Fluencyالطالقة اللفظٌة )  -3

 من خالل االختبارات اللفظٌة وٌشترط فٌها السرعة فً االنجاز . أٌضاوٌتم التعرف على هذه القدرة 

 .(  Inductive Reasoningاالستدالل االستقرابً )  -4

 المتسلسالت .   إكمالس التشابه بٌن الحقابق واختبارات تقٌس وٌقاس باختبارات معٌنة تقٌ

  . ( spatial Visualizationالتصور المكانً ) الفراغً ( )  -5

 فً الذهن األشٌاء( لصور  Rotationsتعاقبات )  أوعملٌات تدوٌر  إجراءوٌقاس باختبارات تتطلب 

 ( وتقاس عن طرٌق الحساب واختبارات معٌنة لحل المشكالت فً الرٌاضٌات . Number)  األعداد -6
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 صور وتذكر المعلومات .لا( وتقاس من خالل اختبارات  Memoryالذاكرة )  -7

 أو األسماء أوالصور  أزواجالفروق البسٌطة فً  إدراك( وتقاس باختبارات  Speed perceptual)  اإلدراكٌةالسرعة  -7

 . األعداد

 (   Thory  Hierachical Modelsالهرمٌة )  نظرٌة النماذج

  G( ان العامل العام للذكاء  2772ٌرى ) دٌموند كاتل  إذبنظرٌة الذكاء السٌال والذكاء المتبلور  أحٌاناوقد تسمى هذه النظرٌة 

) الذكاء  األولٌتكون من عاملٌن وعدهما عاملٌن مساعدٌن للعامل العام . وهذٌن العاملٌن ٌمثالن نوعٌن من الذكاء ٌسمى 

العامل الثانً فاسماه ) الذكاء  أما. السٌال ( وهو ذكاء فطري ٌشمل قدرات االستدالل السرٌع والمجرد ) الذكاء غٌر اللفظً ( 

 ( . 3111، اء اللفظً ( ) غباري المعرفة والمفردات التراكمٌة ) الذك المتبلور ( وهذا مكتسب وٌشمل

 

 نظرٌة جلفور :

الذكاء هو عملٌة  إنوالمتعدد القدرات والذي ٌعتمد وٌفترض  األبعادجٌلفورد صٌاغة نموذجه للتكوٌن العقلً الثالثً  أعادلقد 

 . األبعادمعالجة للمعلومات ، وتنه طاقة نوعٌة تعكس مدة كفاٌة الوظابف العقلٌة لدى الفرد وان النشاط العقلً متعدد 

تصنٌفات فرعٌة هً ) المحتوى البصري ، المحتوى الرمزي ، محتوى المعانً ،  أربعة) المحتوى ( وٌضم  األولالبعد 

 المحتوى السلوكً ( .

 ، التقوٌم ( . ألتقاربً اإلنتاج،  ألتباعدي اإلنتاجالثانً :وٌحتوي خمس عملٌات هً ) المعرفة ، الذاكرة ،  البعد

 (  3111،ريلنظم والتحوالت والتضمٌنات .) غباالنواتج ( وٌشمل الوحدات والفبات والعالقات وا (البعد الثالث 

 نظرٌة تطور التفكٌر المنطقً :

الذكاء  أن( ان الذكاء ٌتطور للتفاعل الذي ٌحصل بٌن العوامل الوراثٌة والعوامل البٌبٌة وٌعتقد  Jean piaget) ٌقرر بٌاجٌه 

 Adaptationوالتكٌٌف ) (  Organizationهما التنظٌم )  أساسٌتٌنهو القدرة على التفكٌر المنطقً . وٌركز على عملٌتٌن 

 هما : ( . وهذا التكٌٌف ٌتم عبر عملٌتٌن ٌقوم بهما الفرد

 استٌعاب الجدٌد من المعلومات فً البناء المعرفً للفرد . أي(  Assimilationالتمثٌل )  - أ

 تغٌٌر ما فً البناء المعرفً لٌتكٌف مع الخبرات الجدٌدة . أي(  Accommodationالموابمة )  - ب

 (  3121،  ) نوفل 

 ( : The Triaching of Intelligenceنظرٌة الذكاء الثالثً ) 

نتجاهل القدرات العقلٌة المهمة ،  وإنناال نقٌس فعال الذكاء  فإنناعندما نقٌس الذكاء بواسطة االختبارات  أنناادعى ستٌرنبرغ  إذ

 وعلٌه حدد الذكاء بثالثة محاور ربٌسة هً : 

 الذكاء وعالقته بالمكونات العقلٌة للفرد . - أ

 الذكاء والخبرة الشخصٌة للفرد . - ب

 اعً الثقافً للفرد .تماالج الذكاء وعالقته بالسٌاق - ت

اء العلمً ( ) والذك اإلبداعًللذكاء هً الذكاء التحلٌلً والذكاء  أصلٌة أشكالهناك ثالثة  إنوبعد ذلك افترض ستٌرنبرغ 

 (  3111، غباري 
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 (   cancet of Multiple Intelligenceالذكاء المتعدد ) 

 أنواعمواقف ثقافٌة .وحدد  أوق نتاجات ذات قٌمة ضمن موقف أو خلت ل المشكال: القدرة على ح بؤنهلقد عرف جاردنر الذكاء 

 الذكاء باالتً :

باللغة المكتوبة والمنطوقة والقدرة على تعلمها  اإلحساس(وهو  Linguistice Intelligenceالذكاء اللغوي )  -2

 واستخدامها وتوظٌفها .

 إلى( وهو القدرة على تحلٌل المشكالت استنادا  Logical-Mathenatical Intelligenceٌاضً ) رالذكاء المنطقً ال -3

 وحل المسابل الحسابٌة والهندسٌة . األعدادوالتعامل مع  منطق والقدرة على التخمٌن الرٌاضًال

 وإدراكوهو القدرة على التصور الفراغً البصري وتنسٌق الصور المكانٌة ، Spatial Intelligence) الذكاء المكانً )  -4

 التخٌل الخصب . أساسهالفنً الذي  اإلبداع أٌضا، ومن ضمنه  األبعادالصور الثالثٌة 

( وٌعنً القدرة على استعمال المهارات الحسٌة Bodilt – Kinestheetic Intelligence الحركً )  –الذكاء البدنً  -5

 والتنسٌق بٌن العقل والجسم . الحركٌة

 المختلفة . واإلٌقاعات واأللحان( وهو القدرة على التعرف على النبرات  Musical Intelligenceالذكاء الموسٌقً )  -6

ومشاعرهم  وأمزجتهم اآلخرٌننواٌا  إدراك( وٌقصد به القدرة على Interpersonal Intelligence الذكاء االجتماعً )  -7

 والتمٌٌز بٌنها .

 ( وٌقصد به القدرة على فهم الشخص لذاته . Intelligenceالذكاء الشخصً ) -7

 ( وٌقصد به القدرة على تحدٌد وتصنٌف الموجودات الطبٌعٌة . Naturalist Intelligenceالذكاء الطبٌعً )  -1

دٌانات (وٌقصد به قدرة الفرد على تصور قضاٌا الموت والحٌاة وال Existence Intelligence)  الذكاء الوجودي -7

 ( . 3117،  ( ) ٌوسف 3121والتفكٌر بالكون ) نوفل ، 

البحث ) معٌار الذكاء اللغوي ( بحسب الخطوات العلمٌة ، لٌتم  أداةتحقٌق الهدف من الدراسة البد من بناء  وألجل

 إصدار أوالحكم  إصدار ٌتم على وفق ذلكللمتعلمٌن فً الذكاء اللغوي ل ًالمحك الحقٌق أومستوى الاالستعانة به لتحدٌد 

 القرارات بشان المستوى الحقٌقً لذكاء المتعلمٌن اللغوي .

 إلٌهادقة النتابج التً ٌتم التوصل لسهولة استعماله وسهولة تطبٌقه و لتقوٌم استخداماا أدوات أكثروٌعد ) المعٌار ( من 

 عند استعماله . واإلمكانٌاتبتطبٌقه فضال عن االقتصادٌة فً الوقت 

 : األداةصدق 

الصدق  إنك ذلعند استخراجها ، بنتابجهاالبحث العلمً عند استعمالها البد من التحقق من صدقها ،لٌتم الوثوق  أدوات أن

. وان  لألداةبحسب المناسبة  أنواعهاالصدق عدٌدة ، تستعمل  وأنواعتماما .  لقٌاسهما وضعت  األداةتقٌس  أنٌعنً 

الصدق للتحقق منها فً الدراسة الحالٌة هو الصدق الظاهري ، الذي ٌعد احد المإشرات المناسبة لمعٌار  أنواعانسب 

ض المعٌار على مجموعة من التدرٌسٌٌن والخبراء والمتخصصٌن فً علوم اللغة الذكاء اللغوي ، وتم ذلك من خالل عر

(  من المحكمٌن لتحدٌد سالمة  31تم عرض المعٌار على )  إذ العربٌة وطرابق تدرٌسها والعلوم التربوٌة والنفسٌة .

 فقرات المعٌار ) الملحق فً نهاٌة الدراسة ( . 

 المحكمٌن مإشرا على صدق وصحة كل فقرة فً المعٌار . اءآر% ( من  11وتم اعتماد نسبة اتفاق ) 

من  األولٌةكانت بصورتها  أنهاالخبراء تتكون من )   ( فقرة ، فً حٌن  بآراء األخذوكانت صورة المعٌار النهابٌة بحسب 

 ( فقرة منها . 23( فقرة وتم تعدٌل )  1تم حذف )  إذ)   ( فقرة ، 

 محاور ربٌسة هً المهارات اللغوٌة الربٌسة : أربعواشتمل المعٌار 

 مهرة القراءة . -2

 مهارة الكتابة . -3

 مهارة الحدٌث . -4

 مهارة االستماع . -5
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 بعد الخبرة قبل الخبرة المحاور  ت

 32 36 مهارة القراءة  2

 41 47 مهارة الكتابة  3

 55 57 مهارة الحدٌث  4

 21 33 مهارة االستماع  5

 

 معٌار الذكاء اللغوي المحكً بصٌغته النهابٌة : ٌؤتًوفٌما 

 معٌار الذكاء اللغوي المحكً لتالمذة المرحلة االبتدابٌة *

هذا المعٌار للكشف عن مستوى الذكاء الحقٌقً للمتعلمٌن فً مرحلة التعلٌم العام ) المرحلة االبتدابٌة ( وٌمكن  إعدادتم 

المقٌاس الثالثً بحسب المرحلة التً ٌتم  أوالمقٌاس الرباعً  أوٌعتمد المقٌاس الخماسً  إنلمن ٌستعمل هذا المعٌار 

لغوٌا فً مرحلة من  التً ٌعتمدونها لعد المتعلم ذكٌاالخبراء فً تحدٌد درجة الذكاء  رأيبحسب  أوتطبٌق المقٌاس بها 

 المراحل .

 فقرات المعٌار  ت
 

  بدرجةالفقرة متحققة 

 ضعٌف متوسط  جٌد  جٌد جدا  امتٌاز 

       

       

       

       

 

 مهارة القراءة : - األولالمحور 

 مهارة تفسٌر المفردات . - أ

 . األفكار البارزة فً المقرإتحدٌد  -2

 الربٌسة والتفاصٌل الداعمة للنص . األفكارالتفرٌق بٌن  -3

 والمعلومات . األفكارتصنٌف  -4

 . األفكارفهم العالقات القابمة بٌن  -5

 فهم استخدام المختصرات . -6

 بعبارات موجزة . األفكارتسجٌل  -7

 تنوٌع السرعة فً القراءة بما ٌناسب النص . -7

 مهارة تفسٌر المفردات . –ب 

 معرفة استخدام المصطلحات فً المكتوب . -2

 المكتوبة .معرفة تحلٌل التراكٌب اللغوٌة  -3

 القدرة على توضٌح المكتوب . -4

 القدرة على استخدام مرادفات تدل على المكتوب . -5

 مهارة الفهم . –ت 

 معرفة تفاصٌل المقرإ . -2

 الربٌسة فً المقرإ . األفكارتحدٌد  -3
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 وفق التسلسل المنطقً . األفكارترتٌب  -4

 تتبع التوجٌهات والتعلٌمات فً المقرإ . -5

 تحدٌد العالقات السببٌة فً المقرإ . -6

 االستدالل واالستنتاج فً المقرإ . إدراك -7

 تعمٌمات ونتابج على المقرإ . إطالق -7

 الكاتب . أسلوبالتعرف على  -1

 معرفة موضوع المقرإ . -7

 تحدٌد صفات وخصابص المقرإ . -21

 تحدٌد الغرض من المقرإ . -22

 مهارة القراءة لغرض الدراسة . –ث 

 جدولة القراءة بحسب الوقت . -2

 تحدٌد الغرض من القراءة . -3

 من الفهارس . اإلفادة -4

 تحدٌد المصطلحات . -5

 . المصطلحات بحسب صعوبتها تصنٌف -6

 من المجالت والقصص المقرإة . اإلفادة -7

 منها . لإلفادةتنظٌم المعلومات المقرإة  -7

 . إلٌهااستعمال القراءة الجهرٌة عند الحاجة  -1

 . إلٌهاعند الحاجة  صامتة استعمال القراءة ال -7

 . إلٌهاعند الحاجة  سمعٌةاستعمال القراءة ال -21

 المحور الثانً : مهارة الكتابة :

 الكتابة بوضوح . -2

 مات ( .بتناسق ) الفصل بٌن الكلالكتابة  -3

 نظافة قرطاس الكتابة . -4

 السرعة المناسبة للمرحلة العمرٌة . -5

 من الذاكرة . الكتابة -6

 التفرٌق بٌن التاء المربوطة والتاء المبسوطة . -7

 التمٌٌز بٌن همزة الوصل وهمزة القطع . -7

 القدرة على الكتابة الوظٌفٌة . -1

 القدرة على االختصار . -7

 تحدٌد المعنى المكتوب .القدرة على  -21

 القدرة على حسن استعمال المحسنات اللفظٌة . -22

 القدرة على استعمال الرموز والمختصرات فً الكتابة . -23

 المكتوبة بوضوح . األفكار إظهارالقدرة على  -24

 المالبمة للمعنى . األلفاظاختٌار  القدرة على -25

 القدرة على اظفاء العاطفة على المكتوب . -26

 فً الكتابة . األفكارالقدرة على تسلسل  -27

 فً الكتابة . األفكارالقدرة على ربط  -27

 الكتابة . أثناءالمبتذلة  األلفاظاالبتعاد عن  -21

 القدرة على ربط فقرات الموضوع الواحد . -27
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 الكتابة . ءأثناعالمات الترقٌم  مراعاةالقدرة على  -31

 صورة . بؤجملالخط  إظهارالقدرة على  -32

 عند الكتابة . اإلمالبً الخطؤالقدرة على اجتناب  -33

 النحوي عند الكتابة . الخطؤالقدرة على تجنب  -34

 عند الكتابة . الربٌسة والثانوٌة األفكارالقدرة على التفرٌق بٌن  -35

 القدرة على التخلص من الحشو الزابد . -36

 . اإلمالبٌةالقدرة على رسم الحروف بشكل صحٌح بحسب القواعد  -37

 . اإلمالبٌةكتابة الجمل بشكل صحٌح بحسب القواعد  -37

 االستقامة بالخط . -31

 ترتٌب الكتابة . -37

 المحو والحذف . اثؤرفة المكتوب من نظا -41

 مهارة االستماع . المحور الثالث :          

 المهارات العامة : - أ

 مكان االستماع المالبم .القدرة على اختٌار  -2

 القدرة على التركٌز واالنتباه واالستمرار فٌه لمتابعة الحدث . -3

 القدرة على فهم التراكٌب اللغوٌة . -4

 . واألشخاص األحداثقدرة التعرف  على  -5

 قدرة التمٌٌز بٌن المادة الربٌسة والمادة الثانوٌة . -6

 القدرة على التلخٌص العقلً . -7

 ابج .القدرة على استخالص النت -7

 . اإلصغاءحسن  -1

 االنتباه الجٌد . -7

 على المتكلم . اإلقبال -21

 بلطف . الرأي إبداء القدرة على -22

 تدوٌن المالحظات عند االستماع . القدرة على -23

 القدرة على تعرف صفات المتكلم . القدرة على -24

 . المتكلمفهم مظاهر التنغٌم عند  القدرة على -25

 فهم معانً الكلمات من التنغٌم . القدرة على -26

 وصف مشاعر المتكلم . القدرة على -27

 مهارة التصنٌف : - ب

 الصوتٌة للمتكلم . اإلشاراتفهم  القدرة على -2

 تشخٌص الكلمات غٌر المناسبة عند المتكلم . القدرة على -3

 .التنبإ بالنتابج من االستماع  القدرة على -4

 المهارات الخاصة : - ت

 . األصواتالقدرة على التعرف على  -2

 . األصواتالقدرة على التمٌٌز بٌن  -3

 القدرة على تعلم اللغة عن طرٌق السماع . -4

 زٌادة الثروة اللغوٌة عن طرٌق السماع . -5

 الربٌسة من الثانوٌة . األفكارالقدرة على استخالص  -6

 . أرابهالقدرة على مشاركة المتحدث فً  -7
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 كتابة . أوشفوٌا  إلٌهالقدرة على نقل ما استمع  -7

 هدف المتكلم . إدراكالقدرة على  -1

 معانً الكلمات وتذكرها . إدراكالقدرة على  -7

 القدرة على فهم معانً الكلمات من السٌاق . -21
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 م . 3122.  األردنعمان . .دار صفاء للنشر والتوزٌع .  2، ج  2، ط ، نبٌل رفٌق محمد . الذكاء المتعدد  إبراهٌم* 

* أبو حشٌش ،عبد العزٌز .و نبٌل عبد الهادي . خالد عبد الكرٌم  بسندي.مهارات فً اللغة والتفكٌر ، دار المسٌرة ، الطبعة الثانٌة 

 م . 3116، عمان ، األردن ، 
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 م . 3117، األردن

المكتبة الوطنٌة ، دار الكتب والوثابق ، 3، ج  األطفالسلسلة قراءات ،قراءات فً الطفولة ورٌاض  * التمٌمً .عواد جاسم محمد ،

 م . 3121ببغداد ، 

الوطنٌة ، دار الكتب والوثابق  ،المكتبة 4، ج  األطفالسلسلة قراءات ،قراءات فً الطفولة ورٌاض  ، -------------------------* 

 م . 3121ببغداد ، 

 م ز 2713* الحمدانً . موفق ، اللغة وعلم النفس ، مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ، 

،  األردن، دار المسٌرة ، للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان ،  3علم النفس التربوي ، ط  مبادئ،  عبد الرحٌمعماد  . ألزغلول* 
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 م . 2714ومحمود عمر ونجٌب خزام ، 

 م . 3117،  األردن،  الترتوري . محمد ، علم النفس التربوي النظرٌة والتطبٌق ، دار حامد ، عمان القضاة . محمد و* 

،عمان  3دار المسٌرة ،ط مهارات فً اللغة والتفكٌر   . خالد عبدالكرٌم ، * عبد الهادي .نبٌل ، وابو حشٌش . عبدالعزٌز ، وبسندي

 م .3116االردن ن 

 م .  2777،  األردن، علم النفس التربوي ،دار الفرقان ، عمان ،  عبد المجٌد* نشواتً .
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 م .3121، 
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 م .2777اللبنانً ، بٌروت ،  صلٌبا . جمٌل ، علم النفس ، دار الكتاب* 
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 *Bernstein , D. A, Roy, E ,J ,Srull . T.k . & Wickens , C , D ,1977 . Psychology . Houghton Mifflin 

Company .  

* Mc Cellelland,D.C.1993 .Intellegence is not the best predictor of  job berformance . Current 

Directions psychological Science ,2 ,5-6 . 
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 المعٌار بناء  أتمامالخبراء الذٌن استعان بهم الباحث فً  أسماءملحق 
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االنسانٌة التربٌة للعلوم  ا.م.د. سلمى مجٌد 24
 /جامعة دٌالى
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التربٌة للعلوم االنسانٌة  ا.م.د. عثمان رحمن االركً 26
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التربٌة للعلوم االنسانٌة  ا.م.د. علً متعب جاسم 27
 /جامعة دٌالى

التربٌة للعلوم االنسانٌة  م.د. امٌرة محمود 27
 دٌالى/جامعة 

التربٌة للعلوم االنسانٌة  م.د. هٌفاء حمٌد 21
 /جامعة دٌالى
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 الصورة النهابٌة للمقٌاس 

 رباسة جامعة دٌالى 

 التطوٌر والتعلٌم المستمرمركز 

  

 

 االستاذ الفاضل ....................................... المحترم .

 تحٌة طٌبة :

ٌروم الباحث بناء معٌار محكً للذكاء اللغوي عند تالمذة المرحلة االبتدابٌة وقد ثبت الباحث المهارات الربٌسة والفرعٌة      

دبً اللغوي والتربوي والنفسً . ولٌاخذ المعٌار صٌغته النهابٌة ولٌتصف بالصدق وٌتم باالستفادة من االدبٌات والتراث اال

االستفادة منه علمٌا كادة تقوٌمٌة ٌطمبن لها عند االستخدام البد من ان ٌعرض على مجموعة الخبراء المتخصصٌن ، وعلٌه 

ٌار لتثبٌت ارابكم ومالحظاتكم العلمٌة من اثبات اوحذف ٌرجو الباحث االستعانة بخبرتكم االكادٌمٌة الكبٌرة بعرضه لفقرات المع

 او تعدٌل او اضافة اي فقرة من فقرات المعٌار . شاكرا تعاونكم العلمً المعهود بكم .

 

 

 مالحظة : ٌرجى تثبٌت المالحظات االتٌة :

 اسم الخبٌر :

 اللقب العلمً :

 التخصص العلمً العام والدقٌق :

  مكان العمل
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                                                                                     Abstract : 
     The topic of intelligence in general has been given a great interest by 

Scientists and educationalists , Thus ; they have to make it the core of their 

researches and studies . The linguistic intelligence is still one of the  main 

issues in the field of teaching and it posses a great position in its study . 

But , the process of its specification and measuring for learners has been 

restricted to the testing of intelligence and the linguistic abilities especially 

at the early stage of learning , There fore , this study is considered one of 

the pioneer studies in this field . So , the measures of the four main 

linguistic skills ( listening , speaking , reading and writing ) and their sub 

and minor skills have been specified to be accessible for the teachers and 

researchers and to make them able to remedy the general weakness in the 

linguistic learning and diagnosing those who have limited linguistic 

intelligence from those who have high linguistic intelligence . The purpose 

of this is to remedy those who are suffering from a weakness in improving 

the linguistic skills and in turn , directing those who have high linguistic 

intelligence to get benefil from their intelligence in their learning and 

creative life .                               
     The research aims at constructing a norm-measure for measuring the 

linguistic intelligence for the primary stage learners . The research is 

limited to the pupils of this stage for the academic year 2011 and to the 

main , sub and minor linguistic skills , The researcher has considered this 

measure the instrument of his research a sit is the most widely using one 

in discovering about properities and the most precise evaluation tool . 

After constructing this measure , it has been exposed to a jury member of ( 

18 ) experts and the agreement ratio ( 80% ) of jury,s opinions on each 

item has been adopted .                                                                                

     The measure consists of four main skills . each skill contains sub skills 

and each sub skill includes many minor skills and as follows :          



1- Reading skill consists of ( 4 ) sub skills . vocabulary interpretation 

    skill includes ( 7 ) minor skills . vocabulary analysis skill contains ( 4 )     

sub-skills , understanding skill contains ( 11 ) sub skills and reading        for 

study skill includes ( 10 ) sub-skill . 
2- Writing skill contains ( 30 ) sub-skill . 

3- Listening skill contains ( 6 ) sub-skills that are representative by skills      

that includes ( 16 ) minor skill,( classification skill ) that contains ( 3 )      

minor skills and the ( special skills ) that includes ( 14 ) minor skills        and 

( Listening evaluation skill ) that includes ( 5 ) minor skills and         ( 

content validity judgment skill ) that consists of ( 4 ) minor skills           and ( 

inductive thinking skill ) that includes only ( 2 ) minor skills . 
4- Speaking skill that is representative by ( 18 ) sub-skill. 

     At should be noted that the researcher has got benefit from the 

resources and experts in the specification of the measure,s items .              

     The researcher has recommended the teachers , educationalists and the 

researchers to get benefit from this measure for making developmental , 

evaluative , diagnostic and scientific Movement towards the issue of 

linguistic intelligence for its importance in specifying the general 

intelligence and its role in creating the gifted and brilliant persons and in 

the different sciences .                                                          
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