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 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

القسم : االرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 طرائق تدريس عامةالتخصص :

ضرغام سامي عبد  اسم الطالب:

 االمير

أ.م.د عبد الزهرة  اسم المشرف:

 لفته البدران

  الدكتوراةالشهادة :

 األدبي الخامس أثر برنامج تعليمي وفق نظرية الذكاء الناجح في التحصيل وتنمية التفكير التحليلي لدى طالب الصف

 ييدف البحث الحالي إلى:  

 لطالب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص. بناء برنامج تعميمي وفق نظرية الذكاء الناجح لستيرنبرغ  .1
 تعرُّف أثر البرنامج التعميمي في تحصيل طاّلب الصف الخامس األدبي في مادة األدب و النصوص. .2
الثاني والثالث ولتحقيق ىدفي البحث  تعرُّف أثر البرنامج التعميمي في تنمية التفكير التحميمي لدى طالب الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص. .3

واجرى الباحث ( طالبًا من طالب الصف الخامس األدبي في تمك المدرسة.06وقد بمغت عينة البحث ككل ) اختار الباحث عشوائيًا إعدادية الثورة لمبنين
الباحث بنفسو ، والثاني اختبار التفكير  تكافؤا احصائيا بين مجموعتي البحث في متغيرات عدة ، اَما أداة البحث فكانت اختبارين االول تحصيمي اعده

النتيجة  التحميمي وقد طبق الباحث اداتي البحث عمى عينة البحث بعد انتياء مدة التجربة ، واستعمل الوسائل االحصائية المالئمة ، وقد توصل الى
بعديين ، وقد اوصى الباحث باستعمال البرنامج التعميمي االتية وىي ، تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة  باالختبارين المذكورين ال

 . في تدريس مادة االدب والنصوص في الصف الخامس االدبي وتدريب مدرسي المغة العربية عمى ىذا البرنامج التعميمي
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: 

The impact of an educational program in accordance with the theory of successful intelligence collection 
and the development of analytical thinking among fifth-grade students literary 

Current research aims to:      

1. build an educational program in accordance with the theory of successful intelligence lsternbergh for fifth graders in 

literature and literary texts. 

2. know the effect tutorial collection of fifth graders in literature and literary texts. 

3. know the effect tutorial on developing analytical thinking among students in moral literature fifth and texts. In order to 

achieve the goals of the second and third search researcher randomly chooses junior high boys revolution have reached 

the search sample as a whole (60) students from fifth graders at that school. literary and researcher statistically equal 

between the two groups of search in several variables, either search tool was the first tests competence evaluation 

prepared by the researcher himself, and the second test analytical thinking and the researcher has applied the sample 

search tools search after the experiment, and use appropriate statistical methods, and has reached the 

following conclusion is, the pilot group The control group in tests mentioned the remoteness, the researcher has 

recommended using the tutorial in teaching literature and texts in the fifth grade literature and Arabic 


