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تعالى حطد العارفين بفضمو، والطؤمظين بقدرتو، الحطد هلل رب العالطين حطًدا خالًصا لهجيو الكريم، نحطده 
والشاكرين لظعطو، ونصمى ونسمم عمى إمام الطيتدين، والطبعهث رحطة لمعالطين، خاتم األنبياء والطرسمين، سيدنا 

 وعمى آلو وصحبو......... وبعد   دمحم

ل اسـتظا ً  ـْن َمـن  الَشــاَكَرين  ِو ـَه َف  ف اْعبوــْد و  فــ م مـن تطـام اــبر العبـد لربــو، أم يشـبر مــن ( 66)الزمر:آيـةا لقهلـو تعــالى لِ 
األســتا   الطشــرع عمــى ىــحا البحــ  اللميــه أجــرع عمــى يديــو الــظعم، ومــن العرفــام باللطيــه إســداء الشــبر ألســتا  

 والدراســات االســ مية بلامعــة أســيه ، أســتا  الطظــاىر وتــرس تــدريس الميــة العربيــة حدــن عمــران حدــنالــدِتهر/ 
ه والبـاحيين، وأ عـه   يـح، فبـار    فيـو وأفـا  بـو ت ماـرافو ومراجعتـو الدقيقـة لـوىحا البحـ  الكييـر االح  أعطى 
 .ميزام حسظاتو فيأم يلعمو 

ــد الهىــاب ىاشــم ســيدالفاضــه الــدِتهر/ ألســتا   وتقــدير   اــبر  كطــا أتهجــو ب ــال   الطظــاىر وتــرس  أســتا  ،عب
عمــى ىــحا البحــ   -أيًضــا  –و لــال ااــرافو أســيه ، لامعــة بة الطســاعد والدراســات االســ ميتــدريس الميــة العربيــة 

ام آلرائو السـديدة وتهجيياتـو الميطـة الفضـه فـي إتطـام ىـحا البحـ ،  والح  أفاض عمى الباحية من عمطو وحبطتو، ِو
 فمو مظي صا س الدعاء ِهافر الصحة والعافية، وجزاه   عظي وعن جطيع ت بو خير اللزاء.

ـــها مظااشـــة ىـــحه الرســـالة: العـــالم اللميـــه األســـتا   والشـــبر مهصـــها أيًضـــا لمســـا ة أعضـــاء ىييـــة الطظااشـــة الـــحين ابم
 تـدريس الميـة العربيـة والدراسـات االسـ مية بلامعـة أسـيه ،  وتـرس  الطظـاىر أسـتا  أحمد سـيد دمحم إبـراميمالـدِتهر/ 
 عــز –   واســ ا اللــزاء، خيــر   فلــزاه  اراءتــو، ظــاءع وتحطمــو عميــو، والحبــم البحــ  ىــحا مظااشــة بقبــها لتفضــمو
 حسظاتو. ميزام في يلعمو وأم وفكره، عمطو عطق عميو يحفظ وأم والعافية، الصحة ِدوام عميو يظعم أم – وجه

ــرحمن/ الــدِتهر لألســتا  مهصــها والشــبر  الزاخــر، والعمــم العــالي، الرفيــع ال مــق صــاحبة ،ىــدم مصــعفد عبــد ال
 البحـ  ىـحا مظااشـة بقبـها وتفضـميا كرميـا، فـي  عمـى سهىاج، بلامعة العربية المية تدريس وترس  الطظاىر أستا 
 اللــزاء، خيــر   فلزاىــا أســيه ، إلــى الســفر ومشــاس اراءتــو عظــاء تحطميــا عمــى الشــبر كــه فالشــبر عميــو، والحبــم
 .حسظاتيا ميزام في ويلعمو وعطميا عمطيا في ليا يبار  أم وجه عز   وأس ا

ة  عائيطا، أس ا   جه وع  أم  والتقدير والَدا ، الشبر والحب وأخ  بعظيم فطا أصاِظي من نعطة فببِر
يلزييطا عظي خير اللزاء، وأم يبار  في عطرىطا، وأم يطتعيطا بالصحة والعافية، وألخهتي ابر وافر يحفو 

 العزيز زوجي فضه  ِر الطظاسبة ىحه في يفهتظي و عاء، وا تشليع من بو خصهني ما عمى الهفاء باللطيه؛
 لطا األعزاء؛ أِظائي إلى مهصها والشبر التقدم، من الطزيد لي وتطظى بحيي في ادًما الطضي عمى العظي الح 

 اللزاء. خير يلزييم أم وتعالى سبحانو الطهلى من راجية الرسالة، ىحه اكتطمت حتى تحطمهه معي من عظاء،

 تهفيق من كام وإم نفسي، فطن تقصير أو نق  من كام ف م الليد وأخمصت الظية،فحسبي أني ِحلت  وأخيًرا
مت عميو باهلل إا تهفيقي وما والعطاء، الفضه صاحب فطن   العظيم  عمى وبار  الميم وصه أنيب، وإليو تِه

       ......أجطعين وأصحابو آلو وعمى دمحم سيدنا
 الباحثة 

 



 مدتخمص البحث
 

 ِرنامر إثرائي في القراءة الطتحررة  اائم عمى نظرية الحِاء الظاجح  )لستيرنبرج( لتظطية  عنهان البحث:
بع  ميارات التفكير الميه  ورفع مستهع الكفاءة الحاتية القرائية لدع الت ميح الفائقين بالطرحمة 

 ااِتدائية.
الطتحررة اائم عمى نظرية  ىدع البح  الحالي تعرع فاعمية ِرنامر إثرائي في القراءة أىداف البحث:

الحِاء الظاجح في تظطية بع  ميارات التفكير الميه  ورفع مستهع الكفاءة الحاتية القرائية لدع 
 الت ميح الفائقين بالطرحمة ااِتدائية.

ااتضت تبيعة البح  است دام الطظير الهصفي، والطظير التلريبي    التصطيم ابو  منيج البحث:
ياسين ابمي وبعد  اختبار التفكير الميه  وبطااة تقدير مستهع ِفاءة الحات التلريبي مع وجه  ق

 القرائية.
 اامت الباحية ب عدا  الطها  التعميطية وأ وات المياس اآلتية: مهاد البحث وأدواتو:

 اائطة ميارات التفكير الميه  الطظاسبة لمت ميح الفائقين بالصف السا س ااِتدائي. -          
  ليه الطعمم موعد وفًقا لمبرنامر االثرائي القائم عمى نظرية الحِاء الظاجح. -         

 ِراسة التدريب الميه  لمت ميح الفائقين بالصف السا س ااِتدائي. -         
 اختبار التفكير الميه  لمت ميح الفائقين بالصف السا س ااِتدائي. -         
بطااة تقدير مستهع ِفاءة الحات القرائية الطظاسب لمت ميح الفائقين بالصف السا س  -        
 ااِتدائي.
 تهصه البح  الحالي لمظتائر التالية:نتائج البحث: 

( ِين متهسطي  رجات 2 ،23وجه  فروس  الة إحصائًيا عظد مستهع  الة ) -
الحِاء الظاجح في التطبيقين  ت ميح الطلطهعة التلريبية التي است دمت نظرية

 القبمي والبعد  اختبار ميارات التفكير الميه  لصالح التطبيق البعد .
( ِين متهسطي  رجات 2 ،23وجه  فروس  الة إحصائًيا عظد مستهع  الة ) -

ت ميح الطلطهعة التلريبية التي است دمت نظرية الحِاء الظاجح لبطااة تقدير 
 ية القبمي والبعد  لصالح المياس البعد .مستهع ِفاءة الحات القرائ

وفي ضهء  لال تم تقديم ملطهعة من التهصيات، إضافة إلى ملطهعة مقترحات  -
 لبحهث أخرع.

 الت ميح الفائقين. –ِفاءة الحات القرائية  –التفكير الميه   –الحِاء الظاجح  الكممات المفتاحية:
 

Summary of the research 



Research title: An enriching program in emancipated reading based on the 

theory of successful intelligence (sternberg) for the development of Some 

linguistic thinking skills and raising the level of self-reading competence among 

the excellent pupils in the elementary stage. 

 

Research objectives: The aim of the current research is to know the 

effectiveness of an enrichment program in emancipated reading based on the 

successful theory of intelligence in developing some linguistic thinking skills and 

raising the level of self-reading competence among outstanding students in the 

elementary stage. 

 

Research methodology: The nature of the research necessitated the use of the 

semi-experimental one-group approach with a pre-measurement and post-

measurement to test linguistic thinking and a measure of self-reading competence. 

 

Research tools and materials: The researcher prepared the following 

educational materials and measurement tools: 

- A list of appropriate linguistic thinking skills for the sixth grade super students. 

- Linguistic reasoning test for the sixth grade super students. 

- Self-literacy proficiency scale appropriate for outstanding sixth grade pupils. 

- The teacher's guide is prepared according to the enrichment program based on 

the successful theory of intelligence. 

- A brochure of language training for outstanding students in the sixth grade of 

primary school.  

Search results: The current research reached the following results: 

- There were statistically significant differences at the level of significance  

(01, 0) between the mean scores of the experimental group, which used the theory 

of successful intelligence in the pre and post applications to test language thinking 

skills in favor of the post application. 

- There were statistically significant differences at the level of significance  

(01, 0) between the mean scores of the experimental group that used the 

successful theory of intelligence for the pre- and post-reading self-efficacy scale 

in favor of the post scale. 

- In light of this, a set of recommendations were presented, in addition to a set of 

proposals for other research. 

Key words: Successful Intelligence - Linguistic Reasoning - Self-Reading 

Competence - Super Students 


