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 ١٦٥

 :
یحتــل الكتـــاب المدرســـي أهمیـــة كبیـــرة وأساســـیة فـــي 

تنفیــذ المنهــاج،العملیــة التعلیمیــة التعّلمیــة، إذ یعتبــر أهــم أدوات 
ـــم والطالـــب،  ـــسًا لكـــل مـــن المعل ـــة ومرجعـــًا رئی ووســـیلة تعلیمی

باالهتمــام مــن وانطالقــًا مــن أهمیتــه ودوره الفعــال فقــد حظــي 
. قبل الباحثین والتربویین لدراسته وتحلیله وتقویمه

وتــــشتمل الكتــــب المدرســــیة علــــى المعــــارف والعملیــــات
سعى الـــنظم التربویـــةوالمهـــارات والقـــیم واالتجاهـــات التـــي تـــ

المدرســي بوظیفــةلتنــشئة األجیــال علیهــا، وبــذلك یقــوم الكتــاب
مهمـــة فـــي زرع القـــیم التـــي ترغـــب المؤســـسات التربویـــة فـــي

اتجاهاتالقیم من أهمیة في تشكیللما لهذهللطلبةإكسابها 

.محاضر متفرغ، كلیة العلوم التربویة، جامعة آل البیت*

اعــــات، ولهــــذا فقــــد حظیــــت دراســــةوالجموســــلوكیات األفــــراد 
القــیم باهتمــام البــاحثین والمتخصــصین فــي العلــوم اإلنــسانیة 

ولمــا لكتــاب لغتنــا العربیــة مــن أهمیــة بــارزة . )١(كعلــم التربیــة
بــین الكتــب المدرســیة المختلفــة، فمــن المتوقــع أن یكــون لــه 

ســهام متمیــز فــي تزویــدهم بــالقیم المتنوعــة ٕ . )٢(دور كبیــر وا
إذ إن تعلــــیم ، العملیــــة التربویــــةإحــــدى ركــــائز وتُعــــد القــــیم "

التربـوي الهـادف، القیم وتعلمها ُیعتبر مـن أساسـیات العمـل 
ولذلك فإن النظام التربـوي ألي مجتمـع یلعـب دورًا فـاعًال فـي 
بنــاء القــیم اإلیجابیــة وحــذف القــیم الــسلبیة مــن عقــول وســلوك 

خــــالل وســــائل وأســــالیب المجتمــــع مــــنالناشــــئة مــــن أبنــــاء 
ومؤسساتها المختلفـة إلـى دة؛ األمر الذي أدى بالتربیة متعد

القـــیم لـــدى أفـــراد المجتمـــع، أن تتحمـــل المـــسؤولیة فـــي غـــرس

 

*

م٢٠/٤/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٧/٤/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

في كتاب لغتنا العربیة للصف الرابع األساسي في األردن، وقد تكونت عینة اإلسالمیةهدفت الدراسة إلى تعرف القیم 
الباحث بتحلیل محتوى هذا الكتاب للكشف عن القیم اإلسالمیة الدراسة من كتاب لغتنا العربیة للصف الرابع األساسي، وقام 

المتضمنة فیه وحساب تكراراتها ونسبها المئویة، وأظهرت نتائج الدراسة أن كتاب لغتا العربیة للصف الرابع األساسي اشتمل 
قدي، المجال التعبدي، المجال الع: مرة، موزعة على ثالثة مجاالت هي) ١٩١(قیمة إسالمیة، تكررت هذه القیم ) ٢١(على 

مرة ) ١٢٤(والمجال األخالقي، وأظهرت النتائج أیضًا أن قیم المجال التعبدي قد حصلت على المرتبة األولى بتكرار بلغ 
%) ١٨.٨٤(مرة بنسبة ) ٣٦(المرتبة الثانیة بتكرار بلغ يمن مجموع المجاالت، وجاء المجال األخالقي ف%) ٦٤.٩٢(بنسبة 

من مجموع %) ١٦.٢٣(مرة بنسبة ) ٣١(بتكرار بلغ ة، وجاء المجال العقدي في المرتبة الثالثمن مجموع المجاالت
.وفي ضوء النتائج قدم الباحث عددًا من التوصیات ذات الصلة. المجاالت 

Abstract
This study aimed to identifying Islamic values at Our Arabic Language textbook of the 4th basic

grade in Jordan. The sample of the study consisted of Our Arabic Language textbook of the 4th Basic
Grade in Jordan. A content analysis of the sample book was conducted to identify the Islamic values
using frequencies and their percentages. The findings of the study revealed that the textbook of the 4th
basic grade contains 21 Islamic values repeated 191 times. They are distributed on three major areas:
dogma, worship and morals. The findings showed that the worship values got the highest frequency
(Number: 124 and Percentage = 64. 92), followed by the moral values (Number: 36 and Percentage = 18.
84), while the dogma values received the least frequency (Number: 31 and Percentage = 16. 23). In the
light of the findings, related suggestions were recommended.
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 ١٦٦

ولعـل أهــم أهــداف العملیـة التعلیمیــة هــو أن تتخـذ مجموعــة مــن 
ــم یحقــق التعلــیم هــذا الهــدف،  القــیم تــسعى إلــى تحقیقهــا، ومــا ل

المعـــــــــارف والمهـــــــــارات المكتـــــــــسبة ســـــــــتكون فـــــــــإن فائـــــــــدة
. )٣("یلةضئ

وتــؤدي القــیم وظــائف عدیــدة فــي مجــال تربیــة الفــرد 
وتنــشئته فتعمــل علــى إیجــاد التوافــق النفــسي واالجتمــاعي 

یجــــاد نــــوع مــــن التــــوازن ، وتعــــدیل الــــسلوك لــــدى األفــــراد ٕ وا
ـــة وتوجیـــه الجهـــود  االجتمـــاعي والثبـــات للحیـــاة االجتماعی

. )٤(نحو هدف مشترك
ــــ" ــــراد اةویمكــــن أن نلحــــظ أهمی ــــاة األف ــــیم فــــي حی لق

فـالمجتمع الـذي تغیـب فیـه القـیم ، والمجتمعات عند غیابها
أو تـضطرب، وتحــل القــیم الــسلبیة فیــه مكــان القــیم اإلیجابیــة؛ 

ـــــن لـــــن یـــــستطیع النهـــــوض، إذا كـــــان بـــــصدد  النهـــــوض؛ ول
یــستطیع المحافظــة علــى نهــضته وتقدمــه إذا كــان متقــدمًا 

تـــشكل أحـــد فكـــأن القـــیم ، فـــي مجـــال النهـــضة والحـــضارة
األركــان األساســیة فــي قیــام المجتمعــات ونهوضــها والمحافظــة

. )٥("على حضارتها
ویــرى الباحــث أن مــن أهــم األســباب التــي أدت إلــى 
مثل هذا االهتمام هو حاجة اإلنسان فـي الوقـت الحاضـر 
إلــــى تعزیــــز وترســــیخ هویتــــه وشخــــصیته الثقافیــــة بعــــد أن 

ت اإلنـسانیة تعــیش اختلطـت الثقافـات وأصــبحت المجتمعـا
. حیاة ثقافیة متصارعة بین التأثیر والتأثر

وتعتبــر القــیم مــن العوامــل المهمــة فــي توجیــه الــسلوك
والنظـــرة تختلـــف إلـــى القـــیم كـــضوابط . اإلنـــساني وضـــبطه

ومعــاییر للــسلوك اإلنــساني مــن مجتمــع آلخــر تبعــًا لثقافــة 
لفــرد هــذا المجتمــع وفلــسفته بالتفاعــل معهــا، حیــث یكتــسب ا
فـــي قیمـــه مـــن خـــالل تفاعلـــه وتعرضـــه للخبـــرات المختلفـــة 

. )٦(مجتمعه والتي تصبح مراقبًا على سلوكه وأفعاله
وتعـــود أهمیـــة دراســـة القـــیم إلـــى أهمیـــة الـــدور الـــذي 

ولعلهـــا تمثـــل أهمیـــة خاصـــة مـــن ، تقـــوم بـــه فـــي المجتمـــع
وذلــــك نظــــرًا لمـــا لهــــا مــــن ، واالجتماعیـــةةالناحیـــة النفــــسی

. ي التـأثیر علـى الحیـاة النفـسیة واالجتماعیـة لألفـرادمقدرة فـ
ــــى التكــــوین النفــــسي  ــــًا عل ــــأثیرًا إیجابی ــــدى وللقــــیم ت ــــسلیم ل ال

الطلبة من خـالل التكامـل الـذي تحدثـه فـي جوانـب الحیـاة 
المختلفــة ممــا یكــسبهم درجــة عالیــة مــن الثبــات االنفعــالي 

رفــت قــدی، والقــیم قدیمــة حدیثــة. واألمــن النفــسي مًا فــالقیم ُع
ــــــل ــــــل ومقومــــــات مث ــــــه دالئ ــــــر: كمفهــــــوم ل ــــــر ، الخی والخی

ـــى، والكمـــال، األســـمى ـــدمها ، والكمـــال األعل وهـــذا یؤكـــد ق
والتـي مـن شـأنها ، وكذلك تأصلها لدى األفراد والجماعـات

ربـــــط الجماعـــــات مـــــع بعـــــضها بتركیزهـــــا علـــــى األهـــــداف 
أخـذ ، أمـا أنهـا حدیثـة فهـي كمـصطلح فلـسفي. )٧(والسلوك

حیـث اختلـف ، ي مناحي الحیاة المتعـددةأبعاده المختلفة ف
البـــاحثون فـــي تعریفهـــا كـــل حـــسب الخلفیـــة والفلـــسفة التـــي 

وتطلـق القیمـة علـى كـل مـا هـو جـدیر باهتمـام ، یؤمن بها
وأ، أو ســیكولوجیة، العتبــارات اقتــصادیة، المــرء وعنایتــه

ن بنــــاء اإلنــــسان یقــــع علــــى . )٨(أو أخالقیــــة، اجتماعیــــة ٕ وا
منذ السادسة مـن عمـره فالطفل ، ةعاتق المؤسسات التربوی

ُیعهد به إلى المؤسسات التربویة، حیـث یقـضي فتـرة طویلـة 
ومعلمـین، وأنظمـة وقـوانین، مناهج، : في ظلها متعامًال معها

. )٩(الذي یحتویهاوهنا تبدو أهمیة القیم والمنهاج
وتتمثـــــل ضـــــرورة دور التربیـــــة الـــــسابق فـــــي ضـــــوء 

ـــــــات الغـــــــزو ال ـــــــة التحـــــــدیات وعملی ثقـــــــافي والعولمـــــــة الزاحف
المـــصحوبة بـــالثورة التكنولوجیـــة ووســـائل االتـــصال الحدیثـــة 
واســـتخداماتها بـــشكل هائـــل، وغیـــر ذلـــك مـــن متغیـــرات بـــأن 

ــا العربیــة واإلســالمیة كــل ذلــك یوجــد . أصــبحت تهــدد ثقافتن
نوعـــــًا مـــــن الـــــضغط علـــــى المؤســـــسات التربویـــــة وبخاصـــــة 

ـــیم األساســـي ـــاألخص مدرســـة التعل ألنهـــا مـــن المدرســـة، وب
أهــم المؤســـسات التربویــة التـــي یمكــن أن یكـــون لهــا تأثیرهـــا 

شخـصیات الطلبـة بـزرع القـیم يالفعال في إحـداث تغییـر فـ
ـــة ُتعـــد  ـــق أن مرحلـــة الطفول ـــة وترســـیخها مـــن منطل اإلیجابی

الطفــل مــن حیــث تلقینــه وتعلیمــه مرحلــة حاســمة فــي حیــاة
لیـــة وتنتقـــل القـــیم عبـــر عم. وتنـــشئته علـــى ثقافـــة المجتمـــع

العملیــة الكلیــة "التنــشئة االجتماعیــة والتــي تعــرف علــى أنهــا 
الفعلـــي فـــي التــي بواســـطتها یوجـــه الفــرد إلـــى تنمیـــة ســلوكه 

لمعاییرمدى أكثر تحدیدًا وهو المدى المعتاد المقبول طبقاً 
. )١٠("الجماعة والقیادة
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 ١٦٧

)Values(وعلــى الــرغم مــن أهمیــة موضــوع القــیم 
فقــد ظـل لفتــرة ، نفـسیة بــصفة عامـةفـي مجـال الدراســات ال

طویلــة خاضــعًا للتــأمالت الفلــسفیة بعیــدًا عــن الدراســة العلمیــة 
واالقتـصاد وعلـم وارتبطت بمجـاالت عدیـدة كالـدین. الواقعیة

. )١١(االجتماع واالنثروبولوجیا
، وقـــد اختلـــف البـــاحثون حـــول تحدیـــد مفهـــوم القیمـــة

رة عــــن موجهــــات عبـــا"بأنهــــا )١٢(ومرعــــينفرحـــاولقـــد عرفهــــا 
ودوافــــع للــــسلوك لهــــا جانــــب معرفــــي ونفــــسي وســــلوكي، وهــــي 

ویــرى الــسید . "دائمــاً إلهیــة المــصدر وتهــدف إلــى إرضــاء اهللا 
أنهــا فكــرة أو مبــدأ أو صــفة تكــون محــل تقــدیرنا، ")١٣(أحمــد

وتمثل معیارًا نحكم به على األشیاء أو األفعـال، وتحـدد لنـا 
، وتیــسر لنــا تــصور الغایــة التــي نطمــح إلیهــا، ونرغــب فیهــا

ـــي ینبغـــي أن تكـــون، ـــل واألكمـــل، أو الت ـــة األمث وهـــي الحال
كمـــا تقــوم بـــدور الحـــافز لنــا علـــى تحقیـــق الغایــة المرغوبـــة،

".تقوم بتوجیه سلوكنا باتجاه تحقیق الغایة التي تمثلها
واهتمـــت الفلـــسفات المختلفـــة بموضـــوع القـــیم، فنظـــرة 

أســاس االعتقــاد فــي وجــود الفلــسفة المثالیــة للقــیم تقــوم علــى 
ـــــسان  ـــــوي، وأن اإلن عـــــالمین أحـــــدهما مـــــادي، واآلخـــــر معن

والجمــال یـستمد قیمــه مــن عـالم الــسماء، فقــیم الحـق والخیــر 
هـي ذاتهـا علــى مـر الـزمن، وهــي ال تختلـف كـذلك بــاختالف 
ــــــال، ذلــــــك لكونهــــــا لیــــــست مــــــن صــــــنع  المجتمعــــــات واألجی

نمــــا هــــي جــــزء مــــن العــــالم والكــــون، وهــــذه ٕ القــــیم اإلنــــسان، وا
. موجودة في حد ذاتها؛ فهـي خالـدة أزلیـة وغیـر قابلـة للتغییـر

أما الفلسفة الواقعیة فترى أن القیم حقیقیة موجـودة فـي عالمنـا 
المــادي ولیــست خیــاًال أو تــصورًا، وأن كــل شــيء فیــه قیمتــه، 
وأن اإلنــسان یــستطیع أن یكتــشف القــیم عــن طریــق اســتخدام 

ة بعـدم وجــود قـیم أخالقیــة البراجماتیـوتـؤمن الفلــسفة . العقـل
وبالتالي فالقیم ، فأحكامها حول القیم قابلة للتغییر، مطلقة
 ٌ . والخبـــرة، یتوقـــف علـــى الموقـــف واألشـــخاصنـــسبيٌ أمـــر

وتـــرفض الفلـــسفة الوجودیـــة جمیـــع القـــیم المفروضـــة علـــى 
العلـــوم واألدیـــان، ألن الفـــرد مـــن المجتمـــع أو مـــن مـــسلمات 
ـــ ـــز اإلن ـــل ألهـــم مـــا یمی ـــك تعطی ـــه فـــي سانفـــي ذل وهـــو حریت

فــالفرد ُیعـــد المــسؤول األول واألخیـــر عــن بنـــاء ، االختیــار
. )١٤(سلم أولویات القیم بالنسبة له

فـإن الحـق ، أما نظرة اإلسالم فیما یتعلق بـالقیم

كمــا بــین لنــا ســبیل ، بــین لنــا ســبیل الخیــر وأمرنــا باتباعــه
یاء ولــذلك فقیمــة األمــور واألشــ، الــشر ونهانــا عــن اتباعهــا

وبینهــــا ، فــــي كتابــــه العزیــــزالتــــي وضــــحها لنــــا الحــــق 
رسوله الكریم في سنته النبویة الطاهرة تبدو واضحة جلیة 

لـذلك تعتبـر ، في األنظمة والقوانین والتشریعات اإلسـالمیة
ألنهـــا تنبـــع القیمـــة اإلســـالمیة ذات طبیعـــة متمیـــزة متفـــردة؛ 

ـــــیس مـــــن المـــــصلحة  ـــــشریعة اإلســـــالمیة أساســـــًا ول مـــــن ال
كما أنهـا تهـدف إلـى ، وتجعل اإلنسان غایة القیم، مؤقتةال

تحقیـــق مـــصلحة اإلنـــسان التـــي ال تقـــف عنـــد حـــد الحیـــاة 
وبنـــاًء علـــى مـــا . )١٥(بـــل تمتـــد إلـــى الحیـــاة اآلخـــرة، الـــدنیا

ســـبق یمكـــن تعریـــف القـــیم اإلســـالمیة بأنهـــا مكـــون نفـــسي 
معرفــي ســلوكي یوجــه الــسلوك ویدفعــه، ومــن خاللهــا نحكــم 

ـــــدینعلـــــى األفكـــــار  واألشـــــیاء واألشـــــخاص واألعمـــــال مهت
ــالقرآن الكــریم والــسنة الــشریفة ونهــدف مــن خاللهــا إلــى ، ب

. إرضاء اهللا تعالى دائماً 
ویــرى الباحــث أن للقــیم اإلســالمیة أهمیــة كبیــرة فــي 

ــاة الطلبــة حیــث تــساعد فــي خلــق جیــل یعــرف الحــق ، حی
ویعتبــــر. والخیــــر، ویربــــى علـــــى الفــــضیلة، ویمقــــت الرذیلــــة

الحـــدیث عــــن القــــیم اإلســــالمیة مــــن أصــــعب الموضــــوعات 
فالبحـث ، وترامي أطرافهـاوأكثرها حساسیة، نظرًا التساعها 

ــه فهــي تعنــي ، فــي القــیم اإلســالمیة بحــث فــي اإلســالم كل
، القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة الــشریفة: اإلطــار اإلســالمي

، ومـــا تتـــضمنه مـــن عقائـــد ومعـــامالت وعبـــادات وأخـــالق
، تعــالج جمیــع جوانــب الحیــاة البــشریة الــسیاسیةكمــا أنهــا 

وهـــي . والنفـــسیة، واالجتماعیـــة، والعـــسكریة، واالقتـــصادیة
التي تـصنع نـسیج الشخـصیة اإلسـالمیة وتجعلهـا متكاملـة 

. قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع
القــــیم عوینفـــرد اإلســــالم بنظـــرة شــــاملة إلـــى موضــــو 

ب أن یفعــل مؤكــدًا حــین حــدد مــا یجــب أن یكــون ومــا یجــ
ـــه  ـــائج لقول ـــسبیة التطبیـــق والنت ـــًا ن ـــیم ومراعی موضـــوعیة الق
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 ١٦٨

ا:تعــالى ــَعَه ْس ْفــسًا ِإالَّ وُ لِّــفُ الّلــُه َن . ]٢٨٦: البقــرة[َال ُیَك
ومؤكــدًا أن مقاصــد األفعــال متـــصلة تمامــًا بالنتــائج لقـــول 

نمــا لكــل امــرئ مــا ":الرســول  ٕ إنمــا األعمــال بالنیــات وا
رتـه إلـى اهللا ورسـوله فهجرتـه إلـى اهللا فمن كانت هج، نوى

ومـــن كانـــت هجرتـــه إلـــى دنیـــا یـــصیبها أو امـــرأة ، ورســـوله
مـــا ومـــن أبـــرز . )١٦(ینكحهـــا فهجرتـــه إلـــى مـــا هـــاجر إلیـــه

یمیــز القـــیم اإلســـالمیة عـــن القـــیم فـــي الفكـــر الغربـــي الحـــدیث 
أنهــا تــصدر مــن مــصادر اإلســالم ذاتهــا، لــذلك فهــي ربانیـــة 

ة نـسبیًا فـي الفكـر الغربـي الحـدیث، المصدر، بینما هي متغیر 
وعمومیتهــا واســتمراریتها وهــي شــاملة لجمیــع منــاحي الحیــاة، 

لكـــل النـــاس فـــي كـــل زمـــان ومكـــان، كمـــا تتـــصف بالمرونـــة 
والثبات، وهي تهدف إلى إقامة عالقات طیبة بـین اإلنـسان 

. )١٧(وربه، واإلنسان ونفسه، وبین اإلنسان واآلخرین
القـیم اإلسـالمیة أوسـع وأشـمل یالحظ ممـا سـبق أن 

من القـیم فـي الفكـر الغربـي الحـدیث؛ ألنهـا تحـیط باإلنـسان
وأن اإلیمـــان بـــاهللا عـــز وجـــل ، فـــي جمیـــع مجـــاالت الحیـــاة

بــل هــو ، ورســوله هــو القیمــة األولــى فــي الفكــر اإلســالمي
. المنبع الذي تنبع منه جمیع القیم

هـي العلـم ولقد جعل القـرآن الكـریم اإلیمـان والعـدل و 
وكلهـــا ، وهـــي وحــدة متكاملــة مترابطــة،)١٨(قــیم الحیــاة الرئیــسة

قیمـــة تتجمـــع فـــي ضـــمیر المـــؤمن وفكـــره وشـــعوره لتـــصبح 
واحدة، هـي العمـل علـى تحقیـق غایـة الوجـود اإلنـساني علـى 

: تعــــــالىلقولــــــه " اهللاعمــــــارة األرض وعبــــــادة "األرض وهــــــي 
 َنـــسَ ِإالَّ ِلی ِْ ـــنَّ وَاإل ـــتُ اْلِج َلْق ـــا َخ َم ُبـــُدونِ وَ . ]٥٦:الـــذاریات[ْع

والعمــــــل ، وتجعـــــل القــــــیم اإلســــــالمیة ثـــــواب المــــــؤمن بهــــــا
وتــــصنف . وعقوبـــة الكــــافر بهـــا النـــار، بمـــضمونها الجنـــة

القــیم اآلمـرة وهــي : القـیم فـي الفكــر اإلسـالمي إلــى قـسمین
ـــــي أمـــــر اهللا  ـــــیم الت ـــــصالة، ورســـــوله باتباعهـــــاالق ، كال

اهللا القـیم التـي نهـا واألمانة؛ والقیم الناهیـة وهـي ، والصدق
. ورسوله عنها كالكذب والخیانة والفواحش والمحرمات

) اإلیمــان بـــاهللا(ولقــد تــم تــصنیف القــیم تحــت قیمــة
التوحیــد، : البعــد الروحــي وتنــدرج تحتــه قــیم: فــي ســتة أبعــاد

والـــــصالة، والتقـــــوى، والخـــــشیة، والرجـــــاء، والـــــدعاء، واإلیمـــــان

؛ والبعــــــد البیولــــــوجي والــــــصبر، والتوكــــــل، بــــــالیوم اآلخــــــر
والتفكیـر والتـدبر؛ والبعـد ، وتندرج تحتـه قـیم الـتعلم والتعلـیم

، والحلـــم، واألمانـــة، الـــسلوكي وتنـــدرج تحتـــه قـــیم اإلحـــسان
ــــدرج تحتــــه قــــیم ، والكــــرم والــــصدق؛ والبعــــد االنفعــــالي وتن
واالعتــدال؛ والبعــد االجتمــاعي ، واألمــل، والرضــا، المحبــة

والمعاملــة ، دعوة إلــى الخیــروالــ، وتنــدرج تحتــه قــیم األخــوة
ــــــــــــــــة، الحــــــــــــــــسنة ، والتعــــــــــــــــاون، والمــــــــــــــــسؤولیة االجتماعی
. )١٩(والتواضع

تنــدر الدراســات التــي تهــتم بكیفیــة تكــوین القــیم، ونظــرا
نــه مــن الــالزم توضــیحها، ولتكــوین القیمــة عملیــًا إألهمیتهــا ف

وتقبـل ، القیمـةمراحل هامة تتمثـل بجـذب انتبـاه المـتعلم نحـو 
وتنظیم القـیم ثـم ، وااللتزام بالقیمة، تفضیل القیمةو ، القیمة

. )٢٠(التمییز للقیمة
ونظـــرًا ألهمیـــة القـــیم فـــي تـــشكیل شخـــصیة الطالـــب 
والدور المحوري للكتب المدرسیة بشكل عـام وكتـاب لغتنـا 

فقــد رأى الباحــث ضــرورة ، العربیــة بــشكل خــاص فــي ذلــك
غتنــــا فــــي كتــــاب لاإلســــالمیةالقــــیم دراســــته حــــولءإجــــرا

العربیـــة للــــصف الرابــــع األساســـي فــــي األردن مــــن خــــالل 
. تحلیل محتواه ومعرفة مدى تضمینه لهذه القیم

 :
ـــه  لمـــا كانـــت القـــیم اإلســـالمیة تلعـــب دورًا فـــي توجی
ســـــــلوك الفـــــــرد والجماعـــــــة، وتأخـــــــذ مكانهـــــــا فـــــــي صـــــــیاغة 

وبمــا لهــا مــن عالقــة )٢١(الشخــصیة اإلنــسانیة بكــل أبعادهــا
وثیقــة فــي العملیــة التربویــة، وقــد رأى الباحــث مــن األهمیــة 
دراســة هــذه القــیم اإلســالمیة مــن خــالل أحــد أجــزاء العملیــة 

مدارســــنا وحتــــى وال تــــزال ". كتــــاب لغتنــــا العربیــــة"التربویــــة 
وقتنــــا الحاضــــر تعتمــــد اعتمــــادًا كبیــــرًا فــــي تعلیمهــــا للقــــیم 

إلــى دون أن تتعــداه ، اإلســالمیة علــى االســتظهار والحفــظ
ممــا یفقــد هــذه القــیم اإلســالمیة ، مرحلــة الممارســة والعمــل
ویالحـــظ أیـــضًا تـــذمر المعلمـــین ، أهمیتهـــا بالنـــسبة للطلبـــة

، المتواصــل مــن أن طلبــتهم یفتقــرون إلــى القــیم اإلســالمیة
كما وأن الجانب المـادي فـي هـذا العـصر طغـى كثیـرًا علـى

الجانـــــــب الروحـــــــي، حیـــــــث اختـــــــل التـــــــوازن بـــــــین هـــــــذین 
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ویقــدم الــدین بوجــه عــام والــدین اإلســالمي بــشكل . )٢٢(نالجــانبی
. خاص ما یمكن اعتباره حًال ناجحًا لما یعاني منه اإلنسان

وتعــد عملیـــة تحلیـــل الكتـــب المدرســـیة عملیـــة مهمـــة 
ألنــه یجعلنــا نقــف علــى مــدى نجــاح المنــاهج الدراســیة فــي 
تكــوین االتجاهــات اإلیجابیــة وغــرس القــیم التــي تُــسهم فــي 

وتـزداد أهمیـة هـذه العملیـة ، ء شخـصیة الطلبـة وتمیزهـابنا
العربیـة، حینما تتصدى مشكلة الدراسة لتحلیل كتـب اللغـة 

ن اللغة هي الوسیلة التي تـساعد الطالـب علـى النمـو مـن أل
ـــة تطـــویر المنـــاهج المدرســـیة مـــن  ـــه وتعـــد عملی كافـــة جوانب
أولویــات التطــویر التربــوي، وتــأتي هــذه الدراســة فــي الوقــت 

ذي تقــوم فیــه وزارة التربیــة والتعلــیم بمراجعــة شــاملة للكتــب الــ
المدرســــیة مــــن أجــــل تطویرهــــا لتتماشــــى مــــع روح العــــصر 
وقیمــه ورؤى المــستقبل، إذ یعــد كتــاب لغتنــا العربیــة للــصف 
الرابـــع األساســـي أحـــد نتاجـــات خطـــة التطـــویر التربـــوي فـــي 

كتــاب لغتنـــا العربیـــة ىاألردن، وحــسب علمـــي لــم تجـــر علـــ
رابــــع األساســــي أي دراســــة تحلیلیــــة لمحتــــواه فــــي للــــصف ال

فـإن مـشكلة هـذه الدراسـة تكمـن ضوء القیم اإلسالمیة، ولذلك 
فــــي التعــــرف علــــى القــــیم المتــــضمنة فــــي كتــــاب لغتنــــا العربیــــة 
للصف الرابع األساسـي فـي األردن، والتعـرف علـى أنـواع القـیم 
د وتكراراتهــا وأعــدادها لمعرفــة القــیم التــي حظیــت باالهتمــام عنــ

تــألیف الكتــاب المــذكور، أو التــي لــم تحــظ بمثــل هــذا االهتمــام، 
ــــسؤالین  ولــــذلك جــــاءت هــــذه الدراســــة لتحــــاول اإلجابــــة عــــن ال

:التالیین
نسبة تكرار القیم اإلسـالمیة المتـضمنة فـي كتـاب ما.١

لغتنا العربیة للصف الرابع األساسي في األردن؟
ــــي .٢ ــــى مجاالتهــــا ف ــــیم اإلســــالمیة عل كیــــف تتــــوزع الق

لغتنا العربیة للصف الرابع األساسي؟كتاب

:
:تبرز أهمیة الدراسة في اآلتي

تكتــسب الدراســة أهمیــة خاصــة ألنهــا تتعلــق بدراســة .١
أحــــد كتــــب اللغــــة العربیــــة التــــي أقــــرت وزارة التربیــــة 

ــــسها فــــي مدارســــها ــــیم فــــي األردن تدری وتعــــد ، والتعل

تعلیمیــة كتــب لغتنــا العربیــة أداة رئیــسة فــي العملیــة ال
. ونقطة انطالق نحو تعلم المواد األخرى

تــسلیط األضــواء علــى موضــوع حیــوي ومهــم فــي حیــاة . ٢
وكیفیـة تعلیمهـا وتعلمهـا األمـر الـذي " القـیم"الطلبة وهـو 

ال یـــزال مجهــــوًال أو لــــم یحــــظ باالهتمــــام المناســــب فــــي 
ــــي األردن أو غیرهــــا،  ــــرامج إعــــداد المعلمــــین ســــواء ف ب

مـــــــن خـــــــالل المقـــــــررات (ســــــواء مـــــــن ناحیـــــــة معرفیـــــــة 
. أو من ناحیة تطبیقیة وتدریبیة) الدراسیة

توجیــه اهتمــام القــائمین علـــى تطــویر المنــاهج الدراســـیة . ٣
لزیـــــادة التأكیــــــد علــــــى تـــــضمین القــــــیم اإلســــــالمیة فــــــي 

. المناهج الجدیدة

:
ـــــبعض المفـــــاهیم  ـــــي التعریفـــــات اإلجرائیـــــة ل فیمـــــا یل

. الدراسةالمستخدمة في هذه 
ــــیم اإلســــالمیة هــــي مجموعــــة مــــن المبــــادئ والمعــــاییر : الق

المنبثقــــة عــــن الــــشریعة اإلســــالمیة والتــــي یعتقــــد األفــــراد أنهــــا 
تحقــــق لهــــم مكاســــب مادیــــة أو معنویــــة یــــؤمن بهــــا المجتمــــع 
ویكتـــــسبها الفـــــرد، وهـــــي المحركـــــة لـــــسلوكهم، والمتمثلـــــة فـــــي 

ي هــــذه اتجاهــــاتهم ومفــــاهیمهم، ویقــــصد بــــالقیم اإلســــالمیة فــــ
الدراســة مجموعــة القــیم اإلســالمیة التــي یكــشف عنهــا تحلیــل 
محتــــوى كتــــاب لغتنــــا العربیــــة للــــصف الرابــــع األساســــي فــــي 

. المجاالت اآلتیة، العقدیة، والتعبدیة، واألخالقیة
وهـــو كتـــاب لغتنـــا العربیـــة للـــصف :كتـــاب لغتنـــا العربیـــة

الرابـــــع األساســـــي فـــــي األردن والـــــذي أقرتـــــه وزارة التربیـــــة 
. ٢٠٠٦/٢٠٠٧التعلیم للعام الدراسيو 

هـو أحـد صـفوف الحلقـة األساسـیة: الصف الرابـع األساسـي
وتمتــد مــن الـــصف ، األولــى مــن مرحلــة التعلــیم األساســي

. األول إلى الصف الرابع
:أجریت هذه الدراسة ضمن الحد اآلتي:حدود الدراسة

الجـــزآن(األساســي عكتــاب لغتنــا العربیــة للــصف الرابــ.١
ـــانياألول وا ـــد اشـــتمل. ٢٠٠٦/٢٠٠٧للعـــام الدراســـي ) لث وق

التحلیـــل علـــى جمیـــع دروس القـــراءة والمحفوظـــات واألناشـــید
. واإلمالء والخط والتعبیر والتدریبات واألسئلة
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اســتخدم أســلوب تحلیــل المحتــوى للتوصــل: مــنهج الدراســة
إلى القیم اإلسالمیة الذي یعد أحد أسالیب البحـث العلمـي 

منة فــي كتــاب لغتنــا العربیــة للــصف لوصــف القــیم المتــض
ــــى الظــــاهر والمــــستتر  الرابــــع األساســــي مــــن خــــالل المعن
لمحتــوى هــذا الكتــاب، حیــث اعتمــدت الكلمــة والفكــرة علــى

. أنهما وحدتان للتحلیل والعد والتسجیل

:
إن الدراســـات التـــي تناولـــت تحلیـــل القـــیم اإلســـالمیة 

الدراسـة قلیلــة علـى الــرغم مــن بـالمعنى الــذي تعرضـه هــذه
دالالت العنـــــــاوین التـــــــي نـــــــشرت أو كتبـــــــت عنهـــــــا هـــــــذه 

ویقتــضي المقــام هنــا إشــارات مــوجزة إلــى عــدد ، الدراســات
، مــن الدراســات الــسابقة فــي ضــوء تناولهــا للقــیم اإلســالمیة

وأنهـــا ركـــزت علـــى دراســـة القـــیم فـــي المجـــاالت اإلنـــسانیة 
، مــن حیــث أهــدافها، )واللغــة العربیــة، التربیــة اإلســالمیة(

لهــــــذه وفیمــــــا یلــــــي عــــــرض مــــــوجز، وأدواتهــــــا ونتائجهــــــا
:الدراسات

دراســــة تحلیلیــــة للقــــیم )٢٣()٢٠٠٣(أجــــرى الــــشاعر
المتــــضمنة فــــي كتــــاب المطالعــــة العربیــــة للــــصف التاســــع 

. األساســي فــي األردن مــستخدمًا أســلوب تحلیــل المحتــوى
لتعبـدي، العقـدي، وا:وقد صنفت القـیم إلـى عـدة مجـاالت هـي

واالجتمـــــــاعي، والفـــــــردي، والـــــــسیاسي، والعلمـــــــي، والمـــــــادي، 
الكتـاب المتـضمنة فـي والجمالي، وقد بینـت الدراسـة أن القـیم 

فــــي شــــاملة ومتكاملــــة، وقــــد حلــــت قــــیم المجــــال االجتمــــاعي
وحــل ، ثــم الفــردي، تــاله المجــال العلمــي. المرتبــة األولــى

لدراســة كمــا أشــارت ا. المجــال العقــدي فــي المرتبــة األخیــرة
إلـــــى أن القـــــیم لـــــم تتـــــوزع علـــــى وحـــــدات الكتـــــاب توزیعـــــًا 

. متوازناً 
دراســـــة بعنـــــوان مـــــدى ، )٢٤()٢٠٠٠(وأجـــــرى التـــــل 

توفر القیم اإلسالمیة كما حددها اإلمام البیهقـي فـي كتـب 
التربیـــة اإلســـالمیة المقـــررة علـــى طلبـــة صـــفوف المرحلـــة 

ــــسودان ــــى ، الثانویــــة بجمهوریــــة ال حیــــث هــــدف البحــــث إل
ـــیم اإلســـالمیة كمـــا حـــددها اإلمـــام  ـــى واقـــع الق الوقـــوف عل
البیهقـــي فـــي كتـــب التربیـــة اإلســـالمیة المقـــررة علـــى طلبـــة 

صــــــفوف المرحلـــــــة الثانویــــــة بجمهوریـــــــة الــــــسودان للعـــــــام 
ولتحقیـــــق هـــــذا الهـــــدف فقـــــد اســـــتخدم الباحـــــث ، الدراســـــي

) ٧٧(المــنهج التحلیلـــي بــالرجوع لـــألداة التــي تكونـــت مـــن
وأظهـرت الدراسـة أنـه تـوفر مـن . بیهقيقیمة كما حددها ال
قیمـة ) ٦٦(كمـا حـددها البیهقـي ) ٧٧(القیم اإلسـالمیة الــ 

قیمــة فــي كتــاب ) ٦٥(فــي كتــاب الــصف األول الثــانوي و
ـــانوي و ـــاني الث ـــاب الـــصف ) ٦٥(الـــصف الث قیمـــة فـــي كت

كمـا وبینـت تفـاوت أهمیـة القـیم اإلسـالمیة ، الثالث الثـانوي
وفـــي ، لـــسلم القیمـــي ككـــلفـــي الكتـــب الثالثـــة فـــي ضـــوء ا

ضــــوء كــــل مجــــال مــــن المجــــاالت األربعــــة التــــي حــــددها 
ــــسلم القیمــــي ــــب ، اإلمــــام البیهقــــي فــــي ال وفــــي ضــــوء ترتی

وذلـك بعـد الكـشف عـن تفـاوت ترتیبهـا ، األربعةتالمجاال
. وعشوائیة تناولها
بدراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة )٢٥()١٩٩٥(وقـــام علـــي

للغــــة العربیـــــة تطــــور القــــیم مــــن صــــف آلخـــــر فــــي كتــــب ا
للصفوف الخامس والسادس والـسابع األساسـیة فـي األردن، 
وتوزیعهــا علـــى مجاالتهــا فـــي هـــذه الكتــب، وقـــد اســـتخدمت 
ــــة  هــــذه الدراســــة أســــلوب تحلیــــل المحتــــوى، إذ عــــدت الجمل
ـــدة وحـــدة للتحلیـــل، وقـــد صـــنفت القـــیم فـــي واحـــد مـــن  المفی

العقــــــدي، والتعبـــــــدي، : مجــــــاالت الدراســــــة التـــــــسعة اآلتیــــــة
لـــــذاتي، واالجتمـــــاعي، واالقتـــــصادي، والـــــسیاسي واإلداري، وا

وقـد بینـت ، والجماليوالعلمي، والبیئي والصحي، والوجداني 
النتـــائج أن توزیـــع هــــذه القـــیم علـــى مجاالتهــــا فـــي الكتــــب 

حیـث كـان التركیـز علـى المجـالین ، الثالثة لم یكن متوازناً 
ـــذاتي أمـــا المجـــال العقـــدي فقـــد كـــان التركیـــز، العلمـــي وال

أمــا القــیم فــي المجــال التعبــدي فقــد أهملــت ، علیــه ضــعیفاً 
. بعض القیم األساسیة فیه

اتجاهـــــات"دراســـــة بعنـــــوان )٢٦()١٩٩٠(وأجـــــرى شـــــقیر
طلبــة الــصف الثــاني الثــانوي لمحافظــة الزرقــاء نحــو القــیم 
اإلســـالمیة لإلمـــام البیهقـــي كمـــا اختـــصرها القزوینـــي فـــي

راســة إلــى اكتــشاف هــدفت الد، )"مختــصر شــعب اإلیمــان(
اتجاهـــات يأثـــر الجـــنس والتخـــصص والتفاعـــل بینهمـــا فـــ

القــیم والطلبــة فــي المرحلــة الثانویــة لمحافظــة الزرقــاء نحــ
ــ فــي كتابــه، وقــد اســتخدم ياإلســالمیة كمــا اختــصرها القزوین
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الباحـــــث لغـــــرض الدراســـــة اســـــتبانة طورهـــــا الباحـــــث تناســـــب 
قیمـــة ثـــم )٧٤(فـــي المرحلـــة الثانویـــة، تمثـــل ةمـــستوى الطلبـــ

طالبـًا ) ٥٤١(طبق الباحث االستبانة على عینـة تكونـت مـن 
وطالبــًة، وقـــد أظهـــرت النتـــائج عــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة 

الجـــــــــنس أو إلـــــــــى التفاعـــــــــل بـــــــــین الجنـــــــــسین ىتعـــــــــزى إلـــــــــ
.ثر ذو داللة للتخصصأوالتخصص، وكان هناك 

دراســــــة بعنــــــوان)٢٧()١٩٨٨(وأجــــــرى مرعــــــي وفرحــــــان 
مــین فــي األردن نحــو القــیم اإلســالمیة فــي اتجاهــات المعل"

هــدفت الدراســة " مجــال العقائــد كمــا حــددها اإلمــام البیهقــي
أهمیــة كــل شــعبة مــن شــعب اإلیمــان فــي ســلم نإلــى تبیــا

اإلمــام البیهقــي مــن خــالل نــسبة االســتجابة عنهــا، ولغــرض 
الدراســـة فقـــد طـــور الباحثـــان شـــعب اإلیمـــان الـــذي وصــــفه 

قیمــــة، ثــــم ) ٧٧(نة مكونــــة مــــن اإلمــــام البیهقــــي إلــــى اســــتبا
معلمــًا، وقــد أظهــرت النتــائج ) ٩٤٠(طبقــت االســتبانة علــى 

المـــسلم علـــى عوامـــل تفـــوق عوامـــل الـــسلوك الـــسلبي للفـــرد 
ـــادات  ـــد والعب الـــسلوك اإلیجـــابي المبـــادر فـــي مجـــال العقائ

ـــل عوامـــل فارتفعـــت ـــسلوك اإلیجـــابي مقاب ـــسبة عوامـــل ال ن
. السلوك السلبي

ـــــت بعـــــد اســـــتعراض  ـــــي تناول ـــــة الت الدراســـــات العربی
بالبحـــث والدراســـة موضـــوع القـــیم اإلســـالمیة، أكـــدت بعـــض 
هـــذه الدراســـات أهمیـــة القـــیم اإلســـالمیة فـــي تعـــدیل ســـلوك 

واســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســات فــي ، األفــراد وتوجیهــه
ــــــل ــــــاء األداة والمنهجیــــــة فــــــي التحلی وخاصــــــة دراســــــة ، بن

لـــــة وحـــــدة مـــــن حیـــــث اســـــتخدام الجم) ٢٠٠١(خطاطبـــــة
واختلفـــت معهـــا فـــي ، واســـتخراج القـــیم وتكراراتهـــا، للتحلیـــل

ـــــي تناولتهـــــا ـــــب الت ـــــد اســـــتفاد الباحـــــث مـــــن هـــــذه ، الكت وق
الدراســـات فـــي تطـــویر دراســـته الحالیـــة مـــن حیـــث إغنـــاء 
. اإلطـــار النظـــري، وتطـــویر أدوات البحـــث وبلـــورة المـــشكلة

كمـــــا وبینـــــت بعـــــض هـــــذه الدراســـــات تفـــــاوت أهمیـــــة القـــــیم 
فــي ضــوء الــسلم القیمــي ككــل فــي الكتــب المدرســیة اإلســالمیة

ـــــل  ـــــت بعـــــض ). ٢٠٠٠(كدراســـــة الت الدراســـــات أن كمـــــا وبین
توزیــــع القــــیم علــــى مجاالتهــــا فــــي الكتــــب لــــم یكــــن متوازنــــًا 

علیـــه ضـــعیفًا وخاصـــة المجـــال العقـــدي، فقـــد كـــان التركیـــز

كمـــا). ٢٠٠٣(ر، ودراســـة الـــشاع)١٩٩٥(كدراســـة علـــي 
جــال التعبــدي وخاصــة القــیم وأهملــت بعــض الدراســات الم

. )١٩٩٥(األساسیة فیه كدراسة علي
بأنهـــا وتتمیـــز هـــذه الدراســـة عـــن الدراســـات الـــسابقة 

عملــت علــى تعمیــق مــشكلة البحــث مــن خــالل بحثهــا فــي 
القــــــیم اإلســــــالمیة لكتــــــاب لغتنــــــا العربیــــــة للــــــصف الرابــــــع 

حیـــث . ٢٠٠٦/٢٠٠٧األساســـي فـــي األردن للعـــام الدراســـي 
لـم غتنا العربیة للصف الرابع األساسـي فـي األردنأن كتاب ل

یجــر تحلیلــه مــن قبــل لمعرفــة القــیم المتــضمنة فیــه بحــسب 
. معرفة الباحث واطالعه

 

:
ــــة  ــــا العربی یتكــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن كتــــاب لغتن

تعلــیم للــصف الرابــع األساســي الــذي أقرتــه وزارة التربیــة وال
وقــــد تكونــــت . ٢٠٠٦/٢٠٠٧اعتبــــارًا مــــن العــــام الدراســــي

والـذي اشـتمل علـى جمیـع ، عینة الدراسـة مـن هـذا الكتـاب
ـــــــــــراءة والتـــــــــــدریبات واألســـــــــــئلة والمحفوظـــــــــــات  دروس الق

. واألناشید

 :
تــم حــصر القــیم المتــضمنة فــي كتــاب لغتنــا العربیــة 

الل طـــــرح الرابـــــع األساســـــي فـــــي األردن مـــــن خـــــفللـــــص
مــــا هــــي القــــیم اإلســــالمیة المتــــضمنة فــــي "الــــسؤال اآلتــــي

" فــي األردنيكتــاب لغتنــا العربیــة للــصف الرابــع األساســ
الــذي وجــه إلــى لجنــة مــن المحكمــین والخبــراء فــي المنــاهج

وعــدد مــن المختــصین فــي قــسم ، فــي وزارة التربیــة والتعلــیم
لـى عـدد مـ. المناهج والتدریس في الجامعـات األردنیـة ٕ ن وا

من أهمیـة فـي لما آلرائهم ، معلمي اللغة العربیة ومعلماتها
الـذي ال یـتم إال تحدید مضامین الكتاب المدرسـي وتحـسینه

بوســـاطة المعلـــم الـــذي یملـــك مفـــاتیح التغییـــر، فهـــو المنفــــذ 
عرضــها علـــى كمــا تــم للمنهــاج واألكثــر قربــًا مــن الطالــب، 

ـــویین أصـــحاب الخبـــرة فـــي الطویلـــةعـــدد مـــن المـــشرفین الترب
الذین شارك بعضهم فـي لجـان التـألیف والتقـویم ، التدریس
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وبعــــد تلقــــي إجابــــاتهم تــــم بنــــاء . للـــصف الرابــــع األساســــي
حیـــث أعیـــد عرضـــها ، اســـتمارة التحلیـــل بـــصورتها األولیـــة

ــــداء مالحظــــاتهم ــــیهم مــــرة أخــــرى إلب واقتراحــــاتهم التــــي عل
. أخذت بعین االعتبار

لقــیم ضــمن وفــي ضــوء مــا ســبق فقــد صــنفت هــذه ا
المجــال العقــدي، المجــال التعبــدي والمجــال: المجــاالت اآلتیــة

فــي كتــاب لغتنــا العربیــة للــصف الرابــع األخالقــي الــسائدة
. یوضــــــــــح ذلــــــــــك) ١(الجــــــــــدول األساســــــــــي فــــــــــي األردن، 

واســــتخدمت هــــذه الدراســــة هــــذا التــــصنیف لتحلیــــل محتــــوى
الكتاب بصفته أداة للدراسة بهـدف اسـتیفاء عناصـر التحلیـل، 

حــــساب تكــــرارات القــــیم وتوزیعهــــا علــــى مجاالتهــــا المختلفــــة و 

بهدف تحقیـق درجـة عالیـة مـن الموضـوعیة والدقـة مـستفیدین 
؛ )٢٨(٢٠٠٣الـــشاعر، (مــن األدب التربـــوي فــي هـــذا المجــال 

ـــــــــــــــب،  ـــــــــــــــي )٣٠(٢٠٠٥؛ ربابعـــــــــــــــة، )٢٩(٢٠٠٣الخطی ؛ وعل
، إضـــافة إلـــى االطـــالع علـــى موســـوعة البیهقـــي ))٣١(١٩٩٥

یـــــا مـــــن مرحلـــــة التعلـــــیم األساســـــي فـــــي للقـــــیم اإلســـــالمیة العل
كمـــــا حـــــددها اإلمـــــام البیهقـــــي المـــــستخدم لتحلیـــــل األردن

ویتكـــون )٣٢()٢٠٠٠(المـــضامین الدینیـــة فـــي دراســـة التـــل 
واعتمــادًا علــى هــذا األنمــوذج قمــت ، قیمــة دینیــة٧٧مــن 

قیمــة ) ٢١(بتطــویر تــصنیف للقــیم اإلســالمیة یتكــون مــن
.)١ملحق(مرة) ١٩١(تتكرر إسالمیة

) ١(جدول 
القیم اإلسالمیة في كتاب لغتنا العربیة للصف الرابع األساسي حسب مجاالتها

المجال األخالقيالمجال التعبديالمجال العقدي
الرحمةالصالةاإلیمان باهللا تعالى

إصالح ذات البینبر الوالدیناإلیمان بالكتب السماویة
صلة الرحمطلب العلماإلیمان بالرسل

التعاون على البر والتقوىالجهاد في سبیل اهللایمان بالیوم اآلخراإل
الصبر على المصائبالحمداألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

)اإلیثار(حب الرجل ألخیهالحكم بالعدل
حق الجارتعداد نعم اهللا

رد السالم
الوفاء بالعهود

 

:
:قیم وفق الخطوات اآلتیةتمت عملیة تحلیل ال

ثــــم تحدیــــد العبــــارات . قــــراءة جمیــــع محتــــوى الكتــــاب.١
. والجمل التي تتضمن قیمًا إسالمیة

عــــداد جــــداول.٢ ٕ حــــساب مجمــــوع التكــــرارات لكــــل قیمــــة وا
. خاصة لتفریغ النتائج

.استخراج النسبة المئویة لكل قیمة.٣
. تصنیف القیم إلى مجاالتها.٤

م علــى مجموعــة مــن تــم عــرض هــذه القــی:صــدق التحلیــل
المحكمـــــــین مـــــــن ذوي االختـــــــصاص فـــــــي مجـــــــال الـــــــشریعة 

التوصـــل والمنــاهج للتعـــرف إلـــى آرائهـــم بــشان القـــیم التـــي تـــم
إجـراء التعـدیالت الالزمـة فـي إلیها بعـد عملیـة التحلیـل ثـم

. ضوء مقترحاتهم

للتأكــد مــن عملیــة ثبــات التحلیــل، اســتعان : ثبــات التحلیــل
ما مـــــدرس لمـــــادة التربیـــــة الباحـــــث بمحللـــــین أثنـــــین أحـــــده

ــــع  ــــصف الراب ــــة لل ــــم اللغــــة العربی اإلســــالمیة، واآلخــــر معل
األساســي وقــد اشــتمل التحلیــل علــى جمیــع دروس القــراءة 
ـــــــــر  والمحفوظـــــــــات واألناشـــــــــید واإلمـــــــــالء والخـــــــــط والتعبی

وبعــد ذلــك كانــت نــسبة االتفــاق فــي . والتــدریبات واألســئلة
ةـة مناسب، وتعتبر هذه النسب%٩٠حوالي التحلیلعملیة
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. غراض التحلیل في هذه الدراسةأل

:
:قام الباحث باإلجراءات اآلتیة لتحقیق هدف الدراسة

ـــــسابقة التـــــي .١ مراجعـــــة األدب النظـــــري والدراســـــات ال
. تناولت القیم اإلسالمیة

تحدیـــد أداة الدراســـة الخاصـــة بـــالقیم اإلســـالمیة لتـــشتمل . ٢
ب لغتنـــا العربیــــة علـــى ثالثـــة مجــــاالت ســـائدة فـــي كتــــا

للـــــصف الرابـــــع األساســـــي فـــــي األردن، وهـــــي المجـــــال 
. التعبدي، المجال العقدي، والمجال األخالقي

عــرض القــیم اإلســالمیة علــى مجموعــة مــن المحكمــین.٣
فــي مجــال الــشریعة والمنــاهج، لبیــان رأیهــم، ثــم تعــدیلها

. في ضوء آرائهم ومقترحاتهم
وقــد تكــون الجملــة الجملــة المفیــدة وحــدة للتحلیـل داعتمـا. ٤

.المعنى إال بهالبسیطة وقد تكون عدة جمل ال یكتم
تفریــغ القــیم اإلســالمیة فــي جــداول خاصــة بعــد حــساب .٥

. تكراراتها ونسبها المئویة
اعتبـــرت الجملــــة المفیــــدة وحــــدة للتحلیــــل وقــــد تكــــون .٦

المعنــى لالجملــة بــسیطة وقــد تكــون عــدة جمــل ال یكتمــ
ــــة عطــــ ــــي الجمل ذا كــــان ف ٕ ــــه إال بهــــا وا ف أو وصــــف ل

یعـد قیمـة مدلول قیمي فإن كل معطـوف وكـل وصـف 
. مستقلة تعطى تكرار مستقال

. النتائج وتفسیرها وتقدیم التوصیاتمناقشة.٧

اســـتخدم الباحـــث اإلحـــصاء الوصـــفي:المعالجـــة اإلحـــصائیة
لحساب مجموع تكرارات القیم ونسبتها ورتبتها وترتیبها،

یجاد النسب المئویة وترتیب المجا ٕ . الت وتكراراتهاوا

: 
مـن خـالل تــصنیف القـیم اإلســالمیة علـى مجاالتهــا 
الــثالث، وهــي المجــال التعبــدي، المجــال العقــدي، والمجــال

أجــاب الباحــث عــن أســئلة الدراســة بعــد أن تــم . األخالقــي
تــصنیف القــیم اإلســالمیة علــى مجاالتهــا الــثالث فــي الجــدول

، )٢(لیــق علیهــا بــصورة مختــصرة الجــدولوتــم التع، )١(
وتنــاول الباحــث نتــائج الدراســة ومناقــشتها مــن خــالل اإلجابــة 

النتـــائج وفقـــًا عـــن أســـئلة الدراســـة، وفیمـــا یلـــي عـــرض لهـــذه
:ألسئلة الدراسة على النحو اآلتي

مـا : "نـص هـذا الـسؤال علـىالنتائج المتعلقة بالـسؤال األول
ســــالمیة المتــــضمنة فـــــي كتــــاب لغتنـــــا نــــسبة تكــــرار القـــــیم اإل

ولإلجابــة عــن " فــي األردن ؟يالعربیــة للــصف الرابــع األساســ
هـذا الــسؤال، قــام الباحــث بــاالطالع علــى األدب التربــوي ذي 
الصلة بالدراسة، وطرح سـؤال مفتـوح علـى عـدد مـن الخبـراء، 
والمختـــصین إلبـــداء الـــرأي فـــي القـــیم الـــواردة فـــي كتـــاب لغتنـــا 

لرابـــع األساســـي المقتـــرح تـــضمینها فـــي أداة العربیـــة للـــصف ا
) ٣(الدراســة، فتكونــت أداة الدراســة فــي صــورتها النهائیــة مــن 

قیمـة، المجـال العقـدي وتفـرع عنـه ) ٢١(مجاالت تفـرع عنهـا 
قــــــیم، ) ٧(قــــــیم، والمجــــــال التعبــــــدي الــــــذي تفــــــرع عنــــــه ) ٤(

القــیم توتكــرر قــیم، ) ٩(والمجــال األخالقــي الــذي تفــرع عنــه 
. )٢(كما هو موضح في الجدول رقم مرة،) ١٩١(
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)٢(جدول 
توزیع القیم اإلسالمیة في كتاب لغتنا العربیة للصف الرابع األساسي، وتكرار كل منها، ونسبتها المئویة ورتبتها

المرتبة القیمیةالنسبة المئویةالتكرارالقیمة اإلسالمیةتسلسل
١%٤٣٢٢.٥١الجهاد في سبیل اهللا١
٢%٣٨١٩.٨٩الدینبر الو ٢
٣%٢٠١٠.٤٧طلب العلم٣
٤%١٥٧.٨٥اإلیمان باهللا٤
٥%١٢٦.٢٨الحكم بالعدل٥
٥%١٠٥.٢٣حقوق الجار٦
٧%٩٤.٧١اإلیمان بالرسل٧
٨%٦٣.١٤الصالة٨
٩%٦٣.١٤الرحمة٩
٩%٦٣.١٤)اإلیثار(حب الرجل ألخیه ١٠
٩%٦٣.١٤رد السالم١١
١٠%٤٢.٠٩تعداد نعم اهللا١٢
١١%٣١.٥٧اإلیمان بالیوم اآلخر١٣
١١%٣١.٥٧األمر بالمعروف والنهي عن المنكر١٤
١١%٣١.٥٧الصبر على المصائب١٥
١٢%٢١.٠٤التعاون على البر والتقوى١٦
١٣%١٠.٥٢صلة الرحم١٧
١٤%١٠.٥٢اإلیمان بالكتب السماویة١٨
١٤%١٠.٥٢ح ذات البینإصال١٩
١٤%١٠.٥٢الوفاء بالعهود٢٠
١٤%١٠.٥٢الحمد٢١

%١٩١١٠٠المجموع

توزیــع القــیم اإلســالمیة التــي )٢(یالحــظ مــن الجــدول 
ـــــع  ـــــصف الراب ـــــة لل ـــــا العربی ـــــاب لغتن ـــــضمنها كت ، األساســـــيت

اشــتمل وقــد ، ورتبهــا، وتكــرارات كــل منهــا ونــسبها المئویــة
األول (نـــا العربیـــة للـــصف الرابـــع األساســـي الجـــزآنكتـــاب لغت
ــــاني ــــى) والث ــــیم ، وتكــــررت هــــذهةقیمــــة إســــالمی) ٢١(عل الق

مــرة وقــد تنوعــت هــذه القــیم لكــن هــذا التنــوع كــان ) ١٩١(
متفاوتــًا مــن حیــث التركیــز علــى بعــض القــیم بــشكل كبیــر 

همــال ذكــر الكثیــر مــن, جــدا ٕ فعلــى ســبیل المثــال ، القــیموا
اد فــي ســبیل اهللا المرتبــة األولــى حیــث احتلــت قیمــة الجهــ

وعـمن مجم%) ٢٢.٥١(مرة بنسبة ) ٤٣(وردت 

القــیم اإلســالمیة التــي تــضمها كتــاب لغتنــا العربیــة للــصف 
وهذه القیمة تحتل أعلى مرتبة نـسبة إلـى ، الرابع األساسي

غیرهــا مــن القــیم األخــرى ثــم جــاءت قیمــة بــر الوالــدین فــي 
مـــــــــــــرة بنـــــــــــــسبة) ٣٨(المرتبــــــــــــة الثانیـــــــــــــة حیــــــــــــث وردت 

من مجموع القیم اإلسـالمیة ثـم جـاءت قیمـة %) ١٩.٨٩(
مــــرة )٢٠(فــــي المرتبــــة الثالثــــة حیــــث وردت طلــــب العلــــم

ثــــم جـــــاءت قیمــــة اإلیمـــــان بــــاهللا فـــــي , %)١.٤٧(بنــــسبة
مــن %) ٧.٨٥(مــرة بنــسبة ) ١٥(المرتبــة الرابعــة حیــث وردت 

ــــیم ثــــم جــــاءت قیمــــة الحكــــم بالعــــدل  ــــة مجمــــوع الق ــــي المرتب ف
مـــن %) ٦.٢٨(مـــرة بنـــسبة) ١٢(مـــسة حیـــث وردت الخا
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ثــم جــاءت القــیم اإلســالمیة التالیــة بالتــدرج ، مجمــوع القــیم
حـــب ، الرحمـــة، الـــصالة، اإلیمـــان بالرســـل، حقـــوق الجـــار
، رد السالم، تعـداد نعـم اهللا، اإلیمـان )اإلیثار(الرجل ألخیه 

بـــــالیوم اآلخـــــر، األمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر، 
مصائب، التعـاون علـى البـر والتقـوى، وهكـذا الصبر على ال

حیـــــث , قـــــل القـــــیم اإلســـــالمیة تركیـــــزاً أنـــــصل إلـــــى نإلـــــى أ
صـــلة الـــرحم، (تكـــررت القـــیم اإلســـالمیة التالیـــة لمـــرة واحـــدة 

ـــــسماویة، إصـــــالح ذات البـــــین، الوفـــــاء  اإلیمـــــان بالكتـــــب ال
ـــالعهود، الحمـــد وقـــد أغفـــل كتـــاب لغتنـــا العربیـــة للـــصف . ب

الـصوم، إكـرام (ثیر من القـیم، ومنهـا قـیم الرابع األساسي الك
الــضیف، الحــج، الــشورى، الزكــاة، القــدر خیــره وشــره، أداء 

وكــذلك أغفــل ). األمانــات إلــى أهلهــا، االقتــصاد فــي النفقــة
كتاب لغتنا العربیة للصف الرابع األساسي الكثیـر مـن القـیم 
ـــــب الوجـــــود  ـــــین تعامـــــل الفـــــرد مـــــع جوان ـــــي تب ـــــة الت التعاملی

هللا، الــــــذات، اآلخــــــر بكــــــل دوائــــــره، األفكــــــار، ا: (المختلفــــــة
ومـن ). الزمان، األدوات والوسـائل، الكـون الطبیعـي، الغیـب

هـذا الـسؤال وُجــد أن خمـس قـیم تقـع ضــمن خـالل مناقـشة
، وســبع قــیم تقــع ضــمن المجــال التعبــدي، المجــال العقــدي

وبـــالنظر إلـــى ، وتـــسع قـــیم تقـــع ضـــمن المجـــال األخالقـــي
ال األخالقـي قـد حظـي بنـصیب هذه األرقام نجـد أن المجـ

وهذا یدل على األهمیة القصوى التي ، وافر من هذه القیم
ــــة  ــــا العربی ــــاب لغتن ــــذات فــــي كت یحتلهــــا هــــذا المجــــال وبال

إذ إن القیم الدینیة األخالقیة ُتعـد ، للصف الرابع األساسي
المجتمع، ومن خاللها نستطیع غـرس هـذه القـیم من ركائز 

یمــان فــي نفوســهم، والوصــول فــي نفــوس الطلبــة لتعزیــز اإل
ــــدین فهمــــًا  ــــق وفهــــم ال ــــروح وحــــسن الخل ــــى ســــمو ال بهــــم إل
صـــحیحًا، والتحلـــي بـــاألخالق الكریمـــة، وهنـــا نجـــد أن عـــدد 

ـــیًال،المجـــاالت كـــانذهـهـــالقـــیم فـــي  ـــى أنقل ـــدل عل وهـــذا ی
وىـالمست

العقلــي لهــؤالء الطلبــة غیــر قــادر علــى اســتیعاب هــذه القــیم، 
یفـوق مـن هــم وهـذا. وسـع لفهمهــاوالتـي تحتـاج إلـى إدراك أ

. وخصوصًا قیم المجال العقدي، بهذا السن
واتفقـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة التـــل 

مــن حیــث أن تـــضمین القــیم اإلســالمیة فـــي )٣٣()٢٠٠٠(
مـع واتفقت أیـضًا ، كتب اللغة العربیة جاء بشكل عشوائي

علـيسـة، ودرا)٣٤()٢٠٠١(نتائج دراسـة كـل مـن الخطاطبـة 
عینــــــة (مــــــن حیــــــث تحلیــــــل محتــــــوى الكتــــــب )٣٥()١٩٩٥(

. كاملــــة، باالعتمــــاد علــــى الجملــــة وحــــدة للتحلیــــل) الدراســــة
)٣٦()١٩٨٨(واختلفــــت مــــع نتــــائج دراســــة مرعــــي وفرحــــان 

حیـــث بحثـــت فـــي موضـــوع اتجاهـــات المعلمـــین فـــي األردن 
نحو القـیم اإلسـالمیة، فـي حـین أن هـذه الدراسـة بحثـت فـي 

لغتنــا المیة مـن حیــث توافرهــا فـي كتــاب موضـوع القــیم اإلســ
أیــضًا واختلفــت. العربیــة للــصف الرابــع األساســي فــي األردن

فـــــي حیــــث بحثــــت )٣٧()١٩٩٠(مــــع نتــــائج دراســــة شـــــقیر 
نحـو اتجاهات طلبة الـصف الثـاني الثـانوي لمحافظـة الزرقـاء

القــــیم اإلســــالمیة، فــــي حــــین أن هــــذه الدراســــة بحثــــت فــــي 
لغتنـا یـث توافرهـا فـي كتـابموضوع القـیم اإلسـالمیة مـن ح

. العربیة للصف الرابع
ــاً  ــاني: ثانی ــائج المتعلقــة بالــسؤال الث نــص هــذا الــسؤال: النت
كیـــف تتـــوزع القـــیم اإلســـالمیة علـــى مجاالتهـــا فـــي : "علـــى

."للصف الرابع األساسي؟ةكتاب لغتنا العربی
قـــــام الباحـــــث بجمـــــع ، ولإلجابـــــة عـــــن هـــــذا الـــــسؤال

ـــي ـــیم الت ـــا تكـــرارات الق ـــاب لغتن تنتمـــي لكـــل مجـــال فـــي كت
وحــساب النــسبة المئویــة ، العربیــة للــصف الرابــع األساســي

وجمـع التكـرارات التـي تنتمـي إلـى ، لمجموع هذه التكـرارات
واســــــتخراج النــــــسبة المئویــــــة لمجمــــــوع هــــــذه ، كــــــل مجــــــال

التكــــرارات، وبیــــان رتبــــة كــــل مجــــال بــــین مجــــاالت الدراســــة،
. یوضح ذلك) ٣(والجدول
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)٣(جدول 
توزیع القیم اإلسالمیة على مجاالتها في كتب اللغة العربیة للصف الرابع األساسي وتكراراتها ونسبها المئویة ورتبها

الرتبةالنسبة المئویة للمجالالتكرارالمجال
٣%٣١١٦.٢٣العقدي
١%١٢٤٦٤.٩٢التعبدي
٢%٣٦١٨.٨٤األخالقي
%١٩١١٠٠المجموع

أن قــیم المجــال التعبــدي ) ٣(خــالل الجــدول یتــضح مــن
ــــغ  ــــى بتكــــرار بل ــــة األول ــــى المرتب ــــد حــــصلت عل مــــرة ) ١٢٤(ق

مــــن مجمــــوع المجــــاالت، وجــــاء المجــــال %) ٦٤.٩٢(بنــــسبة 
ــــغ ياألخالقــــي فــــ مــــرة بنــــسبة ) ٣٦(المرتبــــة الثانیــــة بتكــــرار بل

مـــن مجمـــوع المجـــاالت، وجـــاء المجـــال العقـــدي %) ١٨.٨٤(
مــــــــرة بنــــــــسبة ) ٣١(رار بلــــــــغ بتكــــــــةفــــــــي المرتبــــــــة الثالثــــــــ

ومــــــن خــــــالل هــــــذه . مــــــن مجمــــــوع المجــــــاالت%) ١٦.٢٣(
، نـصل إلـى نتیجـة أن اللجـان )٣(األرقام الواردة في الجـدول 

التوزیـــع المتكـــافئ تـــراعِ المتخصـــصة فـــي تـــألیف المنـــاهج لـــم 
نــسبیًا لهــذه القــیم اإلســالمیة، ویــرى الباحــث أن هــذا التفــاوت 

یمیــة والتــي محورهــا الطالــب، الملحــوظ ال یخــدم العملیــة التعل
وحیـــث إن المنهـــاج یعمـــل علـــى تنمیـــة شخـــصیة الفـــرد بكافـــة 
جوانبهــــا العقلیــــة والنفــــسیة واالجتماعیــــة والدینیــــة، وأن غــــرس 
هذه القیم اإلسالمیة في نفوس الطلبة فـي المرحلـة المبكـرة لـه 
ــــشكل ســــلیم،  ــــي تــــوازن شخــــصیته واتزانهــــا ب ــــر ف ــــر الكبی األث

لة التأسیسیة بحاجـة ماسـة إلـى غـرس والطالب في هذه المرح
القیم اإلسالمیة كالقیم ذات العالقـة بالعبـادة ومكـارم األخـالق 
وحــــب العمــــل وزیــــارة المــــریض وشــــكر الخــــالق، حیــــث ركــــز 
المنهـــاج علـــى مجـــال دون المجـــاالت األخـــرى، وبـــالرغم مـــن 
ـــة المبكـــرة،  ـــة العمری أهمیـــة المجـــال التعبـــدي فـــي هـــذه المرحل

ــــث إن العبــــادات لهــــ ، الــــدین والــــدنیاا مكانــــة عالیــــة فــــيحی
علـــــى أهمیـــــة العبـــــادات والـــــدین اإلســـــالمي الحنیـــــف حـــــث 

بهـا أكثـر مـن غیرهـا مـن وضرورة تمثیلها وتطبیقها وااللتزام
ــنَّ القــیم اإلســالمیة تــصدیقًا لقولــه تعــالى ــتُ اْلِج َلْق ــا َخ َم وَ

ـــُدونِ  ُب نـــسَ ِإالَّ ِلَیْع ِْ ســـبب احتـــواء وهـــذا ]٥٦: الـــذاریات[وَاإل
ذهـهمنالعدیدعلىهذا المجال

وقـــد جـــاء المجـــال التعبـــدي فـــي المرتبـــة ، القـــیم اإلســـالمیة
حیـــث حـــصلت قیمـــة الجهـــاد فـــي ســـبیل اهللا منـــه ، األولـــى
وقیمـــــــة بـــــــر ) %٢٢.٥١(تكـــــــرارات بنـــــــسبة ) ٤٣(علـــــــى 

وقیمـــة ) %١٩.٨٩(تكـــرارات بنـــسبة ) ٣٨(الوالـــدین علـــى 
ـــم علـــى بطلـــ وقیمـــة %)١٠.٤٧(تكـــرارات بنـــسبة ) ٢٠(العل

فـــــي %) ٦.٢٨(تكـــــرارات بنـــــسبة ) ١٢(الحكـــــم بالعـــــدل علـــــى 
، تعـــداد نعـــم اهللا:وهـــيحـــین حـــصلت بـــاقي القـــیم اإلســـالمیة

تكــرارات ولـــذلك ) ٤(إقامــة الـــصالة، والحمــد، علـــى أقــل مـــن 
. فــــإن المجــــاالت األخــــرى ال تقــــل أهمیــــة عــــن هــــذا المجــــال
ًا واألخـالق لهــا أهمیـة كبیــرة فـي حیــاة الطالـب المبكــرة تــصدیق

ـیمٍ لقولـه تعـالى ظِ ُلــٍق َع لـى ُخ ولـذلك فقــد . ]٤: القلـم[وَإِنَّـَك َلَع
جـــاء المجـــال األخالقـــي فـــي المرتبـــة الثانیـــة، حیـــث حـــصلت 

تكــــــــرارات بنــــــــسبة ) ١٠(الجــــــــار منــــــــه علــــــــى ققیمــــــــة حــــــــ
ـــى ، وقـــیم الرحمـــة%)٥.٢٣( ـــسالم عل ـــار ورد ال ) ٦(واإلیث

فـي حـین، لكل منهم) %٣.١٤(تكرارات لكل قیمة بنسبة 
الــــــصبر علــــــى : حــــــصلت بــــــاقي القــــــیم اإلســــــالمیة وهــــــي

المــــصائب، التعــــاون علــــى البــــر والتقــــوى، الرحمــــة، إصــــالح 
تكــرارات، أمــا ) ٣(ذات البـین، والوفــاء بــالعهود علــى أقـل مــن 

المجــال العقــدي فقــد جــاء فــي المرتبــة الثالثــة، حیــث حــصلت 
تكـــرارات بنـــسبة ) ١٥(قیمـــة اإلیمـــان بـــاهللا تعـــالى منـــه علـــى 

تكــرارات بنــسبة ) ٩(وقیمــة اإلیمــان بالرســل علــى %)٧.٨٥(
اإلیمـــان :حـــصلت بـــاقي القـــیم وهـــي، فـــي حـــین%)٤.٧١(

، والنهــــي عــــن المنكــــرفواألمــــر بــــالمعرو ، بـــالیوم اآلخــــر
تكـــرارات، ) ٣(علـــى أقـــل مـــن، واإلیمـــان بالكتـــب الـــسماویة

ة قـــیم ـوخاصـــلـــذلك البـــَد مـــن االهتمـــام بهـــذه القـــیم اإلســـالمیة
بـاإلیمان بالكتمـوقی،اإلیمان بالرسل
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 ١٧٧

لمــا لهــا مــن أثــر كبیــر فــي غــرس مبــادئ الــدین ، الــسماویة
. اإلسالمي والتمسك به

واتفقـــــــت نتـــــــائج هـــــــذه الدراســـــــة مـــــــع نتـــــــائج دراســـــــة 
، حیــث احتــل المجــال العقــدي فــي )٣٨()٢٠٠١(الخطاطبــة 

المرتبة الثالثـة، فـي حـین احتـل المجـال العقـدي فـي الدراسـة 
الثالثــة، واختلفــت مــع نتــائج دراســة الــشاعر الحالیــة المرتبــة 

، حیـــــث حـــــل المجــــــال العقـــــدي فـــــي المرتبــــــة )٣٩()٢٠٠٣(
األخیـــــرة، واختلفــــــت أیـــــضًا مــــــع نتـــــائج دراســــــة الخطاطبــــــة 

، حیـــث احتـــل المجـــال األخالقـــي فـــي المرتبـــة )٤٠()٢٠٠١(
هاألولــى، واحتــل المجــال التعبــدي المرتبــة الثانیــة، وفــي هــذ

ي المرتبــــة األولــــى والمجــــال الدراســــة احتــــل المجــــال التعبــــد
. األخالقي المرتبة الثانیة

 
 

:
في ضـوء النتـائج التـي توصـلت إلیهـا عملیـة تحلیـل 

:القیم اإلسالمیة یمكن تقدیم التوصیات التالیة
اســـتفادة القـــائمین علـــى المنـــاهج مـــن نتـــائج التحلیـــل )١

وذلـــــك بزیـــــادة النـــــصوص التـــــي تحـــــث علـــــى القـــــیم 
موازنـــــة بـــــین هـــــذه القـــــیم عنـــــد وضـــــع اإلســـــالمیة وال

. المناهج الجدیدة في المستقبل
ـــاب )٢ ـــة فـــي كت ـــة والتعاملی ـــیم اإلیمانی ـــى الق ـــز عل التركی

حیــث إنهــا )٤١(لغتنــا العربیــة للــصف الرابــع األساســي
. تمثل نسبة منخفضة بین أنواع القیم األخرى

علـى واضـعي المنـاهج تـضمین الكتـاب الجدیـد القـیم )٣
. ج الحاليالتي أغفلها المنها

 
)١(

)( 
 

:الجهاد في سبیل اهللا
الجملة الدالة على القیمة

. قاتل زید العدو قتاًال شدیدًا حتى استشهد. ١
قدامومضى یقاتل الر . ٢ ٕ . وم في عزم وا
. وعلى شهداء األمة أزكى تحیات الوطن المعطر. ٣
. یفوح منه أرج الشهادة والكبریاء. ٤
. جعل یذود عن رایة المسلمین لئال تقع على األرض. ٥
. ظل یحامي عنها حتى سقط شهیداً . ٦
. سطر جعفر بتضحیته وشجاعته مثاًال عزیزًا في مواكب البطولة والفداء. ٧
. التحرر من االحتالل.٨
. نستذكر أبطال مؤتة لئال ننساهم. ٩

. معارك الفتح اإلسالمي التي حدثت في األردن. ١٠
. یا شهداء األمة. ١١
. ظل المجاهد یجاهد حتى استشهد. ١٢
. دافع الجنود عن أرضهم حتى تحررت. ١٣
. صار مجاهدًا في سبیل اهللا. ١٤
. استشهد في غزوة ُأحد. ١٥
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 ١٧٨

. لقب بسید الشهداء.١٦
. وقاتل مع المسلمین في غزوة ُأحد. ١٧
. واستشهد فیها. ١٨
. رض الفداءأقوافل الشهداء الذین سقطوا على . ١٩
. عشقناك یا وطن الشهداء. ٢٠
. وفي كل ركن زرعنا بأرضك زیتونًة وشهیداً . ٢١
. صور مقامات هؤالء الشهداء. ٢٢
. ودوى النداء وحق الفداءبالدي بالدي إذا الیوم جاء. ٢٣
. سیرة شهداء األردن في فلسطین. ٢٤
. تحریر المسجد األسیر والقبة الحزینة من أیدي المحتلین الغاصبین. ٢٥
. یحس كل مسلم أنه مسؤول عن تحریر المسجد األقصى. ٢٦
. حررها صالح الدین من أیدي الصلیبیین. ٢٧
. وذودوا عن تراث المسلمینا. ٢٨
. ل الجندي الشهادة في سبیل اهللانا. ٢٩
. ینالون الشهادة ویفوزون بالجنة. ٣٠
. رجال الجیش یقدمون أرواحهم رخیصة في سبیل الدفاع عن الوطن. ٣١
. ینالون الشهادة ویفوزون بالجنة. ٣٢
. تلبیة نداء الجهاد واجب مقدس. ٣٣
. هبوا یجاهدون بأنفسهم وأموالهم. ٣٤
. یات دفاعًا عن عروبة فلسطینقدموا أعظم التضح. ٣٥
. سقط منهم شهداء كثیرون. ٣٦
. رووا بدمائهم الزكیة تراب األرض الغالیة. ٣٧
. وهب روحه فداء للثرى الطهور. ٣٨
. استشهد معه عدد من رفاقه الشجعان. ٣٩
. روت دماء الشهداء ثرى األردن. ٤٠
. ولن ینسى العرب والمسلمون دماء الشهداء. ٤١
. نتصر على الغزاة في معركة حطینا. ٤٢
. هبوا یا بني قومي، وأشعلوا قنادیل الزمن القادم. ٤٣

:بر الوالدین
الجملة الدالة على القیمة

اناً :قال تعالى.١ َس نِ ِإحْ ْی ِباْلوَاِلَد وْا ِإالَّ ِإیَّاُه وَ ُبُد ى رَبَُّك َأالَّ َتْع َقضَ . ]٢٣: اإلسراء[وَ
٢. ُِلَغنَّ ع اِإمَّا َیْب َالُهَم ا َأوْ ِك ُهَم ُد َبرَ َأَح َك اْلِك . ]٢٣: اإلسراء[نَد
٣. ٍّا ُأف . ]٢٣: اإلسراء[َفَال َتُقل لَُّهَم
٤.ا َهرُْهَم .]٢٣: اإلسراء[وََال َتْن
٥. ًرِیما ا َقوًْال َك ُقل لَُّهَم .]٢٣: اإلسراء[وَ
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 ١٧٩

٦. ِة َم نَ الرَّحْ َناَح الذُّلِّ ِم ا َج ْ َلُهَم ِفض .]٢٤: اإلسراء[وَاخْ
٧. ًیرا ِغ بََّیاِني صَ ا رَ َم ا َك ُهَم ْم َح ُقل رَّبِّ ارْ . ]٢٤: اإلسراء[وَ
٨. َّي ِلوَاِلَد ِفرْ ِلي وَ . ]٢٨: نوح[رَبِّ اغْ
٩. ِه ْی انَ ِبوَاِلَد نَس ِْ َنا اإل ْی . ]١٤: لقمان[وَوَصَّ

١٠ . ُ یر صِ َك ِإَليَّ اْلَم ْی ِلوَاِلَد رْ ِلي وَ ُك . ]١٤: لقمان[َأنِ اْش
١١ .ا ِفي ُهَم ْب اِح وفاً صَ رُ ْع َیا َم . ]١٥: لقمان[الدُّْن
. "اخفض رأسك حین تراهما". ١٢
. "عاملهما باللین واللطف والرحمة". ١٣
. "عاملهما معاملة حسنة". ١٤
. "ال تقل لوالدیك كالمًا یغضبهما". ١٥
. الوالدین بالحاجة إلى الرعایة واالحترامرلماذا خص اهللا تعالى كب. ١٦
. لماذا خص اهللا تعالى األم بالوصیة. ١٧
. سان یدعو بالرحمة والمغفرة لوالدیهإن. ١٨
. طاعة الوالدین طریق إلى الجنة. ١٩
. تحث األدیان السماویة على بر الوالدین. ٢٠
. طاعة والدیك في ظل طاعة اهللا ورسوله. ٢١
. طاعة الوالدین وبرهما أمر إلهي. ٢٢
. عرفت إنسانًا یعق والدیه، بم تنصحه حتى یعود إلى بر والدیه. ٢٣
كیف تتعامل مع والدیك؟. ٢٤
. ما أقسى قلوب العاقین آلبائهم. ٢٥
كیف یعق االبن أباه؟. ٢٦
. في حضنها األمان في صدرها الحنان. ٢٧
. في قلبها اإلیمان في كفها اإلحسان. ٢٨
. أمي رعاها اهللا. ٢٩
. أمي حماها اهللا. ٣٠
. إن لفني الظالم في حضنها أنام. ٣١
. حفظك اهللا یا أمي. ٣٢
. ال أتمكن من الخروج إال بأذن والدي. ٣٣
. أمكاستمع إلى نصیحة . ٣٤
. أحسن إلى والدیك تكن باراً . ٣٥
. أطیع والديَ . ٣٦
. أوصانا دیننا بالوالدین. ٣٧
. الجنة تحت أقدام األمهات. ٣٨
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 ١٨٠

:طلب العلم
الجملة الدالة على القیمة

. الكتاب أصل المعرفة.١
. الكتاب نعم األنیس ساعة الوحدة.٢
. الكتاب وعاء ملئ علماً .٣
علمًا وصدیقاً .٤ . ما أجمل الكتاب ُم
!الكتاب جلیسًا في كل زمانأنعم ب.٥
هل لدیك مكتبة في بیتك؟.٦
. الكتاب أكتم للسر من صاحب السر.٧
. إن أردت رفیقك جعلت الكتاب.٨
. إن تحسنت لغتك طالعت كتباً .٩

. إن شئت لزوم ظلك لزمك الكتاب. ١٠
. العلم نور. ١١
. عش للكتاب صدیقًا وللمطالعة محباً . ١٢
. ُأنظم وقتي حتى استطیع القراءة. ١٣
. وأنت خیر مسلٍّ ! یا كتابي. ١٤
. ال یبلغ المرء منتهى أربه إال بعلم یجد في طلبه. ١٥
. وأن للعلم في الُعال فلكًا كل المعالي تدور في قطبه. ١٦
. العلم یغني النسیب عن نسبه. ١٧
دة. ١٨ . أخذ كتابًا من المكتبة لیعیده بعد ُم
. أخذت الطالبة تبحث في المكتبة عن حل للواجبات المطلوبة منها. ١٩
.ة العیش حتى سرت في وحدتي جلیس كتابيما تطعمت لذ. ٢٠

:اإلیمان باهللا
الجملة الدالة على القیمة

. أسلم حمزة بن عبد المطلب في مكة.١
. توكل على اهللا.٢
. توجه إلى اهللا في الشدائد.٣
). رواه أحمد(عبد الناسأاتق المحرم تكن .٤
. التوكل على اهللا.٥
.ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.٦
٧. َین بُّ الظَّاِلِم . ]١٤٠: آل عمران[وَالّلُه َال ُیِح
. اهللا یجزي المتصدقین.٨
. إن اهللا یحب المتصدقین، وال یضیع أجر المحسنین.٩

. إن كانت هللا ففرقوها على عباده المستحقین لها. ١٠
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 ١٨١

. ما أبدع خلق اهللا. ١١
١٢ . َِرْض ْ اوَاتِ وَاأل . ]٣٥: النور[اللَُّه ُنورُ السََّم
١٣ .ي ال اءُ َیْهِد ن َیَش . ]٣٥: النور[لَُّه ِلُنورِِه َم
. یا اهللا انصر عبدك قطز على التتار. ١٤
. واهللا یثبت المسلمین. ١٥

:الحكم بالعدل
الجملة الدالة على القیمة

. إمام المسلمینعمر بن الخطاب .١
. ال خوف على أمة خلیفتها عمر.٢
. أنا مسؤول عن رعیتي أمام اهللا.٣
. صفات الحاكم العادل.٤
. قرأ سیرة عمر بن الخطاب لعلك تدرك سر عدلها.٥
. قام بواجب المسؤول عن رعیته.٦
. الحاكم مسؤول عن رعیته أمام اهللا.٧
. أتى عمر فأنسى عدل كسرى.٨
. عمر بن الخطاب من الخلفاء الذین عرفوا بعدلهم.٩

. ما أعدل حكم عمر. ١٠
١١ . َین ِم اِك مِ اْلَح َك . ]٨: التین[َأَلْیسَ اللَُّه ِبَأحْ
. عن المظلومین، ویرد الحق إلى أصحابه، ویقیم نظام العدل بین المتخاصمینیدافع. ١٢

:حقوق الجار
الجملة الدالة على القیمة

. بحسن الجوارأوصانا الرسول .١
. صدمت سیارة أحد الجیران، وقد بدت علیه أمارات الحزن واأللم.٢
سلماً .٣ . أحسن إلى جارك تكن ُم
. كیف یكون اإلحسان إلى الجار.٤
ؤمنًا◌ً .٥ . أحسن إلى جارك تكن ُم
). شعب اإلیمان:البیهقي(أتدرون ما حق الجار؟.٦
). شعب اإلیمان:البیهقي. (والذي نفسي بیده ما یبلغ حق الجار إال قلیًال مما رحم ربي.٧
. كیف یمكن أن نكون جیرانًا محسنین یرحمنا اهللا.٨
. اشتریت جوار أبي حنیفة بمئة ألف.٩

مــسند اإلمــام أحمــد، مــسند الكثیــرین مــن (حــسان واإلســاءة علــى حــسب تقــدیر الجیــرانفــانظر كیــف جعــل مقیــاس اإل. ١٠
)). ٣٦١٧(الصحابة، حدیث رقم
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 ١٨٢

:اإلیمان بالرسل
الجملة الدالة على القیمة

. یا ابن عم رسول اهللا .١
. وجعفر الطیارصلة القرابة بین الرسول .٢
. أن أبا جهل قد سب الرسول .٣
. وأعلن إسالمه بین یدیهاهللا ذهب حمزة إلى رسول .٤
. هاجر مع الرسول .٥
. حزن علیه الرسول .٦
. من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد األقصى المبارك في بیت المقدسبنبیه محمد أسرى اهللا .٧
. من فوقها إلى السموات العلىعرج النبي .٨
. ذى الكفار الرسول آ.٩
:الصالة

لى القیمةالجملة الدالة ع
. بنى فوق هذه الصخرة مسجدًا كبیرًا تعلوه قبة عظیمة.١
. یوجد المسجد النبوي في المدینة المنورة.٢
). متفق علیه(المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد األقصى: ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد.٣
. یؤم المصلینعمر بن الخطاب .٤
. أذن بالل بن رباح.٥
. ءهیصلي الناس ورا.٦

:الرحمة
الجملة الدالة على القیمة

. أحسن إلى الفقیر كما أحسن اهللا إلیك.١
. ساعد المحتاجین لعلك تفوز بدعائهم.٢
. جاء یطلب العون من عمر.٣
. ما أوسع رحمة اهللا.٤
. عد اإلسالم الرحمة والرأفة من خصائص اإلنسان.٥
. شمل الرحمن الرحمة باإلحسان إلى الحیوان.٦

) اإلیثار(خیهحب الرجل أل
الجملة الدالة على القیمة

. استعد رجال الدفاع المدني لتقدیم المساعدة للمحتاجین.١
سلماً .٢ ). رواه أحمد(أحب للناس ما تحب لنفسك تكن ُم
. یشاركونه مآسیه وأوجاعه.٣
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 ١٨٣

. یناصرون قضیته العادلة.٤
. استقبلهم الشعب األردني، وقاسمهم همومهم.٥
. المصابین، ویداوي المرضىیقدم العون للناس، ویسعف .٦

رد السالم
الجملة الدالة على القیمة

. سالم علیك یا بطل مؤتة.١
. سالم على الشهداء.٢
. السالم علیكم: وقالتا.٣
. وقولي سالمًا على األوفیاء.٤
. إن ألقیت علَي التحیة رددت بأحسن منها.٥
. السالم علیك ورحمة اهللا وبركاته.٦

:تعداد نعم اهللا
دالة على القیمةالجملة ال

). رواه أحمد(ارض بما قسم اهللا لك تكن أغنى الناس.١
. إن تفكرت في نعم اهللا عرفت فضله.٢
٣. ِْلَقت ْیفَ ُخ ِبلِ َك ِْ ونَ ِإَلى اإل . ]ةالغاشی:١٧٨[َأَفالَ َینُظرُ
٤. ِِقین َیْس ِني وَ ُم ي ُهوَ ُیْطِع . ]ءالشعرا:٧٩[وَالَِّذ

اإلیمان بالیوم اآلخر
دالة على القیمةالجملة ال

.اعمل آلخرتك عمًال صالحاً .١

.ألف تحیة لروحك التي ترفرف في أكناف الجنة.٢
. یا حبذا الجنة واقترابها طیبًة، وباردًا شراُبها.٣

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الجملة الدالة على القیمة

. ال تقابل المعروف باإلساءة.١
باً .٢ . ازرع خیرًا تحصد ُح
. جي، والكذب یرديالصدق ین.٣

:الصبر على المصائب
الجملة الدالة على القیمة

. اشتدي أزمة تنفرجي.١

mailto:@�L
mailto:J@L�
mailto:N@k
mailto:k@L


.......................................................................................... 

 ١٨٤

. لما اشتد المرض بسالم طال حزنه.٢
. كنت مثاًال رائعًا في الصبر.٣

:التعاون على البر والتقوى
الجملة الدالة على القیمة

. نهاوافقت البطتان على اصطحاب صدیقتهما السلحفاة وعدم التخلي ع.١
. یتعاون أهل القریة في موسم الحصاد.٢

:صلة الرحم
الجملة الدالة على القیمة

. جئنا لنشارك عمي فرحته بزواج ابنه.١

:اإلیمان بالكتب السماویة
الجملة الدالة على القیمة

. تزیینها باآلیات القرآنیة المكتوبة بخطوط بدیعة.١

:إصالح ذات البین
قیمةالجملة الدالة على ال

. انصح أخاك ُنصحًا خالصاً .١

:الوفاء بالعهود
الجملة الدالة على القیمة

. یا رمز التحریر المبشر بفجر جدید، إنا على العهد باقون.١

:الحمد
الجملة الدالة على القیمة

. الحمد هللا الذي أعز اإلسالم.١

:
منة فــــي جمــــال محمــــود الــــشاعر، دراســــة تحلیلیــــة للقــــیم المتــــض) ١(

كتاب المطالعة العربیة للصف التاسع األساسي في األردن،

. ٢٠٠٣رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، 
فـصل فـي كتـاب، ، مصادر الـتعلم والتعلـیمفرید أبو زینة، ) ٢(

، الكویــــــت، الجامعــــــة )٢ج(المنــــــاهج وطــــــرق التــــــدریس، 
.٢٠٠٣العربیة المفتوحة، 
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 ١٨٥

القـــیم ومنـــاهج التـــاریخ اإلســـالمي، علـــي أحمـــد الجمـــل، ) ٣(
اهرة، عـــــالم الكتـــــب للنـــــشر والتوزیـــــع، دراســـــة تربویـــــة، القـــــ

.١، ص)١ط(،١٩٩٦
القــیم التربویــة فــي موعظــة لقمــان طــه یاســین الخطیــب، ) ٤(

ـــسیة ـــة والنف ـــوم التربوی ـــة العل ـــه، مجل ـــدألبن ، )٤(، المجل
.١٥٣-١٢٣، ص ص٢٠٠٣، ١العدد

، عمــان، الفلــسفة مــدخل حــدیثعزمــي طــه الــسید أحمــد، ) ٥(
.١٩٩، ص)١ط(م، ٢٠٠٣دار المناهج، 

ــنفس اإلســالميمحمــود البــستاني، ) ٦( ــم ال ــي عل ، دراســات ف
).٢ط(، ١٩٩١دار البالغة، : ، بیروت)١(المجلد 

القلق األخالقي وعالقته بـالقیم محمد السید أحمد حوالـة، ) ٧(
والمفـــــاهیم الدینیـــــة لـــــدى شـــــرائح الـــــشباب المـــــصري 

دراسة میدانیـة، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، الجامعي، 
ــــنف ــــم ال ــــة البنــــات، جامعــــة عــــین شــــمس، قــــسم عل س، كلی

١٩٩١.
دراســة (القــیم ومنهــاج التــاریخ اإلســالمي، علــي الجمــل، ) ٨(

.١٩٩٦القاهرة، عالم الكتب للنشر والتوزیع، ، )تربویة
محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي الــشافعي ) ٩(

ـــاء علـــوم ) م١١١١/ه٥٠٥ت (أبـــو أحمـــد الغزالـــي،  إحی
).ت. د(عرفة، بیروت، دار الم، ٤، ص٣جالدین، 

، ســـیكولوجیة الجماعـــات والقیـــادةلــویس كامـــل ملیكــة، ) ١٠(
، ١، ج)٤ط(، ١٩٨٩الهیئــة المــصریة العامــة للكتـــاب، 

.٢٨ص
(11) Gorsuch, R. L. ”Attitudes; interests, sentiments,

and values” Inpress: R. C. johns0n & R. B
Cattle (Eds) ,Functional Psychological Testing,
1985.

فرحـــان، اتجاهـــات المعلمـــین فـــي األردن و توفیـــق مرعـــي ) ١٢(
نحــو القــیم اإلســالمیة فــي مجــال العقائــد والعبــادات كمــا 

، )٤(، المجلـــدأبحـــاث الیرمـــوكحـــددها اإلمـــام البیهقـــي، 
.١٣٦–٩٧، ص ص ١٩٨٨، ٢العدد

.مرجع سابقعزمي طه السید أحمد، ) ١٣(
.سابقمرجععزمي طه السید أحمد، ) ١٤(
مدى تـوافر القـیم اإلسـالمیة فـي عمر محمد خطاطبة، ) ١٥(

كتــب اللغــة العربیــة فــي الــصفوف الخــامس والــسادس 
ــي األردن ــسابع األساســیة ف ، رســالة ماجــستیر غیــر وال

.٢٠٠١منشورة، جامعة الیرموك، إربد، األردن، 

، صـحیح البخـاريالبخاري، محمد بن إسماعیل البخـاري، ) ١٦(
تحقیــــق مــــصطفى دیــــب البغــــا، دار ،)م٨٧٠/ه٢٥٦ت(

م، كتـــــاب ١٩٨٧، ه١٤٠٧، )٣ط(ابــــن كثیـــــر، بیــــروت، 
بــدء الــوحي، بــاب كیــف كــان بــدء الــوحي إلــى رســول اهللا 

مــــــسلم، أبــــــو الحــــــسن . ١، رقـــــم الحــــــدیث٣، ص١، ج
مـــــــــــــــــسلم بـــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــاج القـــــــــــــــــشیري النیـــــــــــــــــسابوري، 

تحقیـق محمـد فـؤاد صحیح مـسلم، ، )م٨٧٥/ه٢٦١ت(
اء التــراث العربــي، بیــروت، كتــاب عبــد البــاقي، دار إحیــ
، ٣، إنمـــا األعمـــال بالنیـــة، جـــزءاإلمـــارة، بـــاب قولـــه 

.١٩٠٧، رقم الحدیث ١٥١٥ص
، مؤســسة الــوجیز فــي أصــول الفقــهعبــد الكــریم زیــدان، ) ١٧(

).٧ط(، ١٩٩٧الرسالة، بیروت، 
مـنهج القـرآن التربـوي فـي الحسین جرنـو محمـود جلـو، ) ١٨(

حلیلیـــة فـــي التربیـــة دراســـة ت(ضـــوء أســـباب النـــزول، 
رســـالة دكتـــوراه غیـــر منـــشورة، قـــسم المنـــاهج ،)القرآنیـــة

ـــــــة التربیـــــــة، جامعـــــــة دمـــــــشق،  وأصـــــــول التـــــــدریس، كلی
١٩٩٢.

غـرس ياثـر تحفـیظ القـرآن الكـریم فـ" ,الطیب أم سـلمة) ١٩(
رســالة ماجــستیر , وتنمیــة القــیم اإلســالمیة عنــد الطلبــة

مجامعــة أ, كلیــة التربیــة والدراســات العلیــا, غیــر منــشورة
.  ٢٠٠١الخرطوم، ,درمان اإلسالمیة

.مرجع سابقأبو العینین، ) ٢٠(
.مرجع سابقالطیب أم سلمة، ) ٢١(
ــــدین شــــقیر، ) ٢٢( ــــة الــــصف الثــــاني "عــــز ال اتجاهــــات طلب

الثانوي بمحافظة الزرقاء نحو القـیم اإلسـالمیة لإلمـام 
مـن مختـصر شـعب يالبیهقي كما اختـصرها القـز وینـ

ماجــستیر غیـــر منــشورة، كلیـــة التربیـــة ، رســـالة"اإلیمــان
.١٩٩٠والفنون، جامعة الیرموك، 

.مرجع سابقجمال محمود الشاعر، ) ٢٣(
وائل التل، مدى توفر القیم اإلسالمیة كما حددها اإلمام ) ٢٤(

البیهقــي فــي كتــب التربیــة اإلســالمیة المقــررة علــى طلبــة 
مجلــــة المرحلــــة الثانویــــة بجمهوریــــة الــــسودان، فصـــفو 

ـــــ ، ٢,٢٠٠٠العـــــدد, ) ٨(المجلـــــداإلســـــالمیة، ةالجامع
).١ط(

دراسـة تحلیلیـة للقـیم المتـضمنة جالل مصطفى علـي، ) ٢٥(
فــي كتــب اللغــة العربیــة للــصفوف الخــامس والــسادس 
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 ١٨٦

ــي األردن ــسابع األساســیة ف ، رســالة ماجــستیر غیــر وال
.١٩٩٥منشورة، الجامعة األردنیة، 

.مرجع سابقشقیر، ) ٢٦(
. ع سابقمرجتوفیق وفرحان، ) ٢٧(
.مرجع سابقجمال محمود الشاعر، ) ٢٨(
. مرجع سابقالخطیب، ) ٢٩(
.مرجع سابقربابعة، ) ٣٠(
.مرجع سابقعلي، ) ٣١(
.مرجع سابقالتل، ) ٣٢(
.مرجع سابقالتل، ) ٣٣(
.مرجع سابق، خطاطبة) ٣٤(
.مرجع سابقعلي، ) ٣٥(
.مرجع سابقتوفیق وفرحان، ) ٣٦(
.مرجع سابقشقیر، ) ٣٧(
.مرجع سابق، خطاطبة) ٣٨(
.مرجع سابقجمال محمود الشاعر، ) ٣٩(
. مرجع سابقخطاطبة، ) ٤٠(
ـــــصف الرابـــــع ) ٤١( ـــــة لل ـــــا العربی ـــــاب لغتن ـــــوطني لكت ـــــق ال الفری

جمعیـــة عمـــال المطـــابع: األساســـي فـــي األردن، عمـــان
.٢٠٠٦/٢٠٠٧التعاونیة، 
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