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 : الممخص
حميؿ المحفوظات الواردة في كتاب الصؼ الرابع االبتدائي في ضوء ييدؼ البحث الحالي الى ت

ىيـ الوطنية  الالزمة في المفاىيـ الوطنية ولتحقيؽ اليدؼ وضعت الباحثات سؤاليف أوليما تحديد المفا
 (ٓٗوىي استبانة تضمنت )كتاب القراءة وثانييما مدى تحقؽ ىذه المفاىيـ اعدت الباحثة أداة البحث 

( مفاىيـ وبعد التأكد مف صدؽ األداة وثباتيا حممت الباحثة المحفوظات )عينة ٚمؤشرا توزعت عمى )
زنة في وضعيـ لممفاىيـ الوطنية في كتب البحث ( فتوصمت الى اف واضعي المناىج لـ يراعوا الموا

االنتماء والوحدة( و المحفوظات لممراحؿ الستة االبتدائية ضعؼ التركيز عمى المفاىيـ الوطنية )
ضرورة مراعاة مبدا التوازف بيف المفاىيـ الوطنية في  الديمقراطية )الحرية((و ) )سيادة القانوف( 

محفوظات  أخرى تتضمف المفاىيـ الوطنية في المراحؿ  المراحؿ الدراسية كافة والحرص عمى إضافة
الدراسية كافة، واقترحت الباحثة اجراء دراسة مماثمة لتعرؼ المفاىيـ الوطنية في كتب المغة العربية 

 لممراحؿ الدراسية األخرى .
 (.المفاهيم الوطنية ، القراءة، الرابع االبتدائي ، المحفوظات) :الكممات المفتاحية

Analysis of the literary texts contained in the fourth grade primary book 

according to national concepts 

Pro.dr. Ibtisam aSuM  ihaS zuwainy   Pro.dr.  lS aS iSuaM aR- armM  

l a Sm u mZ :SMAS  a  a :SMa a a SR-lS Mr SR-ih ohmM 

Abstract: 

The current research aims to analyze the literary texts contained in the fourth 

grade book of primary school in the light of national concepts. Concepts 

After verifying the validity and stability of the tool, the researcher analyzed 

the archives (the research sample) and concluded that the curricula authors 

did not take into account the budget in their placement of national concepts in 

the literary texts books for the six primary stages. Freedom)) The necessity of 

observing the principle of balance between national concepts in all academic 

levels and making sure to add other the literary texts that include national 
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concepts in all academic levels. The researcher suggested conducting a 

similar study to identify national concepts in Arabic language books for other 

school levels. 

Keywords: (national concepts, reading, fourth primary, the literary texts). 

 مشكمة البحث 
تعاني المحفوظات الواردة في كتب القراءة العربية لممرحمة االبتدائية مف ضعؼ      

لممفاىيـ الوطنية المتمثمة بالحس والشعور والواجب تجاه الوطف، وتنميتو والشعور باالنتماء 
ز بو وغرس حب النظاـ والتفاىـ بيف التالميذ وتعريفيـ بحضارة بمدىـ، وكيؼ اليو واالعتزا

 انيا لـ تأتي مف فراغ ،وانما جاءت بعد كفاح مرير وتضحيات جساـ .
وتعاني الكتب المدرسية عامة والقراءة العربية خاصة كغيرىا كثيرًا مف المشكالت التي      

ف التعديؿ والتطوير المذيف تتعرض ليما ىذه تعيؽ تحقيؽ األىداؼ التربوية عمى الرغـ م
الكتب بيف مدة وأخرى، إذ إّف ىذه التعديالت أغمبيا سطحية ولـ تُبَف عمى أسٍس عممية 
سميمة فيي تعتمد غالبًا عمى آراء المجاف المكّمفة بتأليؼ الكتب في مؤسسات الدولة. 

ظات الواردة في كتب ( لذا فاف الحاجة أصبحت ممحة لتحميؿ المحفو ٖٕ: ٕٙٔٓ)جابر، 
   .القراءة العربية والسيما في المرحمة االبتدائية لمعرفة مدى تضمنيا لممفاىيـ الوطنية

 أهمية البحث : 
لـ تعد التربية عممية تقتصر عمى نقؿ المعارؼ والمعمومات إلى المتعمميف، بؿ أصبح      

عداده إعدا دًا شاماًل متكاماًل متزنًا، بؿ ليا الدور الميـ في بناء الفرد وتنمية مواىبو وا 
اصبحت عممية تفاعؿ بيف الفرد والبيئة الطبيعية واالجتماعية التي يعيشيا، وتأثير ذلؾ 

 (ٕٕٓٓ:٘عمى جوانب شخصية وتكويف االتجاىات النفسية المرغوب فييا لديو.)حسيف،
فالتجارب  العالـ -واف أىمية التعميـ مسألة لـ تعد اليوـ محؿ جدؿ في اي منطقة       

الدولية المعاصرة أثبتت بما ال يدع مجاال لمشؾ أف بداية التقدـ الحقيقية بؿ والوحيدة ىي 
التعميـ وأف جوىر الصراع العالمي ىو سباؽ في تطوير وتحسيف جودة التعميـ حيث تعتبر 
 عممية التعميـ عممية مستمرة مدى الحياة  لذلؾ تسعى  دائما المؤسسات التربوية الدولية 
الى تحسينيا وتطويرىا باستخداميا األمثؿ لمموارد  المادية والبشرية والتقويـ المستمر ليا بما 

 ( ٕٔ: ٕٛٔٓيحقؽ نجاح العممية التعميمية.) البوىي واخروف، 
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أف عممية التعميـ والعممية التربوية عامة واالتصاؿ بيف االفراد ال تتـ  الباحثات وترى     
 يمكف مف طريقيا تطبيؽ النظـ التعميمية العممية .ااّل بوسيمة وىي المغة 

فالمغة والء وانتماء، وثقافة وىوية، ووطف وشخصية والفكر الذي يدور فينا وحولنا.      
فيي تحمؿ المجتمع في جوفيا، وتعبر عف ضميره، وتشكؿ حياتو، وتوجو سموؾ أفراده، 

بكة الوفاؽ بيف أفراد المجتمع وجماعاتو، ونظمو ومؤسساتو. والمغة ىي األـ التي تنسج ش
وجماعاتو، ونظمو ومؤسساتو، وقيمو ومعتقداتو فال وفاؽ بدوف لغة وال مجتمع بدوف وفاؽ. 
وكما تسيـ المغة في صياغة المجتمع، فإف المجتمع يسيـ بدوره في صياغتيا وتطويرىا. 

ي لغتو، وفي والمغة منيج لمتفكير، ونظاـ لالتصاؿ والتعبير. فثقافة كؿ مجتمع كامنة ف
فال حضارة إنسانية دوف نيضة ،معجميا، ونحوىا، وصرفيا، ونصوصيا، وفنيا ،وأدبيا

 ( ٗٔ: ٕٙٓٓ، ايمافمدكور و . )لغوية
أف االىتماـ بالمغة العربية البد أف يصاحبو االىتماـ بالمناىج واذا امعنا النظر إلى مناىج 

ذفيا أو تعديميا أو  تطويرىا بما المغة العربية ، وتفّحصيا لمتعّرؼ عمى مواضيعيا ، وح
يتناسب مع تطورات الحياة في عصرنا الحالي ؛ألّف ميمة التربية والتعميـ إعداد األفراد 
لمحياة والحياة ال تعرؼ الركود والثبات فال ُبّد مف اإلرتقاء بالمناىج بوصفيا وسيمة التربية 

الحياة كاّفة ،  ي مجاالتفي تحقيؽ ميمتيا إلى مستوى التطور والتعقيد الذي يحصؿ ف
وأصبح مطموبًا مف المنيج أْف يستجيب لمتغيرات الحياة ومتطمبات تأىيؿ األفراد لقيادة 

 (٘ٔ:  022ٙالحياة والسيطرة عمى متغيراتيا ومستحدثاتيا.)عطية، 
وتعد المناىج الدراسية مف أىـّ مكونات النظاـ التربوي ، وأقوى الوسائؿ فعالية في       

غراضو التربوية داخؿ المجتمع ، فالمنيج يعمؿ ضمف نظاـ تربوي ، وىذا بدوره  تحقيؽ أ
يعمؿ في مجتمع , والمجتمع نظاـ دينامي حّي لو فمسفتو وأىدافو, وتركيبتو , ووظائفو, 
وثقافتو التي تمّيزه عف المجتمعات اأُلخر؛ لذا ينبغي أْف يكوف بيف المنيج والتربية والمجتمع 

اصة تؤمِّف حالة مف االنتماء بيف اإلنساف المتعّمـ ، والبيئة االجتماعية عالقة مترابطة خ
والثقافية التي يعيش فييا ، بيدؼ ضماف أصالة الفرد والمجتمع والمحافظة عمى الجذور 

 ( 11:  ٕٗٔٓ، التاريخية الذاتية لألمة مف دوف إىماؿ مواكبة تطورات العصر.)الخوالدة
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سي تظير بمقدار ما يتركو مف خبرات سموكية وآثار وما يحدثو إّف أىمية الكتاب المدر      
مف تغيير وتطوير قي قدرات التالمذة ، فيو يعد األداة الرئيسية في العممية التعميمية ، وُيعد 
المصدر الرئيس لممادة التعميمية داخؿ غرفة الصؼ فضال عف أىميتو في تنفيذ المنياج 

قدراتو القرائية في المغة العربية او في مجاالت أخرى.  المدرسي ،ومساعدتو لمتمميذ  وتنمية
 (012: 0210)حمادنو وخالد، 

مف اىمية الكتاب المدرسي اذف ىو ترجمة، وتعبير صادؽ  الباحثةونظرًا لما تجده      
عف المنياج، يعكس صورتو بكؿ أىدافو، ومحتواه، وطرائقو، وأنشطتو، لذلؾ يعتبر مرجع 

 يو يمثؿ أىـ ركف مف المنيج التربوي .ىاـ لممعمـ والطالب ف
لذا فالمحفوظات قطع أدبية موجزة تكوف عمى شكؿ شعر أو نثر أو قرآف أو حديث،      

ويكمؼ التالميذ بحفظيا، أو حفظ جزء منيا بعد دراستيا وفيميا، وتتضمف المحفوظات 
عف  عادة أفكارا قيمة، وىي مصوغة بأسموب جميؿ ذي إيقاع موسيقى مؤثر، ويعبر

الوجداف الفردي بصورة مباشرة، أي أف كؿ تمميذ يقرأ المحفوظة يجد نفسو فييا وتعبر عف 
الوجداف الجماعي أيضا، ولكف بصورة غير مباشرة ألف األفراد فييا يتفاوتوف في فيميـ 

دراكيـ لتمؾ المحفوظات. )الدليمي و   (ٕ٘ٔ:  ٕٗٓٓ، كامؿوا 
رات التقدـ والنيوض في شتى مياديف الحياة وتعد المفاىيـ الوطنية ضرورة مف ضرو      

وىي اليدؼ األسمى لكؿ نظاـ تربوي كونيا النواة في زرع روح الوطف في شخصية الفرد 
وسموكو، وأىـ مرحمة الكتسابيا وتتكوف في الصغر حيث أف الفرد يكوف قابال لتمقي األفكار 

تكويف شخصية المواطف  والمبادئ والمفاىيـ التي يتعمميا كتنشئة اجتماعية تيدؼ الى
 الصالح. 

اف المفاىيـ الوطنية التي تتضمف مجموعة مف المفاىيـ الفرعية والتي ترى الباحثات       
 سبؽ ذكرىا وىي حب الوطف واالنتماء والوالء والدفاع عف الوطف وغيرىا  مفاىيـ نفيسة

 ، مخمصا لوطنووكبيرة جدا غايتيا تعاوف جميع افراد المجتمع لتربية جيؿ محب لدينو 
 وىي المساحة المشتركة والتي يعيشوف عمييا.

 وتتجمى أهمية البحث باالتي:
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ترقى األمـ وتحقؽ ماربيا وبيا تساير مختمؼ التطورات العممية  ألنيا التربية -ٔ
 أداة ألعداد الفرد اعداداً شاماًل. يوالتكنولوجية المعاصرة وى

سية في العممية التربوية والتعميمية واساس الرقي اىمية التعميـ الذي يعد الركيزة األسا -ٕ
 والتطور العممي والمعرفي.  

أىمية المغة ألنيا تقع في بؤرة األحداث اإلنسانية ،فعف طريقيا يتواصؿ افراد المجتمع  -ٖ
  يـ.فيما بين

 تعبر عف كّؿ أبناء العروبة واإلسالـ وأيضا تمكف الفرد مف استيعابالنيا المغة العربية  -ٗ
 المتغيرات العممية الحاصمة في المجتمع.

المنيج الدراسي كونو مف أىـ مكونات النظاـ التربوي ، ومف أقوى الوسائؿ فعالية في  -٘
 تحقيؽ أغراضو وأىدافو التربوية.

الكتاب المدرسي باعتباره وثيقو تربوية او بديؿ كامؿ عف المنيج أحيانا ىو يمثؿ أىـ  -ٙ
 .مصادر التعّمـ لمطالب

فيي  المحفوظات ألنيا تزود المتعمميف بثروة لغوية ومعرفية وكونيا مف التراث الخالد -ٚ
                                تقوي العالقات االجتماعية والتواصؿ مع القيـ والمثؿ العميا.                                                                    

ائية مف المراحؿ الميمة التي تعد أساسا لممراحؿ المتقدمة في السمـ المرحمة االبتد  -ٛ
التعميمي مما يعطييا منيجا ولممعمميف مسؤولية كبيرة في بناء اساس قوي يتجمى مف خالؿ 

 بناء شخصية تمميذ مزود بالمعرفة.
 أىمية تحميؿ الكتب المدرسية في الوقوؼ عمى األسس والمعايير التي اعتمدت في بناء -ٜ

 المناىج وبضمنيا تحميؿ المحفوظات في كتب القراءة لممرحمة االبتدائية .                                                    
المفاىيـ الوطنية في بناء األمـ والمجتمعات وديمومتيا مف خالؿ ترسيخيا في قموب -ٓٔ

بناء المناىج عمى وفؽ المعايير  أبنائيا والشعور بالوالء واالنتماء لموطف الواحد وايضا وفي
 العممية بما يحقؽ األىداؼ التربوية.

  ثالثًا : هدف البحث: 
ييدؼ البحث الحالي الى )تحميؿ المحفوظات الواردة في كتب القراءة لممرحمة االبتدائية في 

 :يفاالتيالسؤاليف ضوء المفاىيـ الوطنية ( ولتحقيؽ ىدؼ البحث صاغت الباحثة 
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لمصؼ الرابع القراءة  كتاب الالزمة لتحميؿ المحفوظات الواردة في  الوطنيةالمفاىيـ  ما -ٔ
 .؟االبتدائية

 لمصؼ الرابع االبتدائي؟.المفاىيـ الوطنية في كتب القراءة  تحقؽمدى ما  -ٕ
 :رابعًا : حدود البحث

 تحدد البحث الحالي باالتي
راقية لمعاـ الدراسي الحد الزماني : الكتب المقرر تدريسو مف قبؿ وزارة التربية الع -ٔ

 ـ. ٕٕٕٓ -ٕٕٔٓ
 الحد المكاني : جامعة بابؿ /كمية التربية االساسية -ٕ
  لمصؼ الرابع االبتدائي. ب القراءة العربيةاالحد المعرفي : كت -ٖ

 خامسًا : تحديد المصطمحات:
 أوالً  : التحميل

 لغًة: عرفه كل من:  - أ
ُحمُّيا َحاّلً : َفَتَحيا وَنَقَضيا فاْنحمَّت، : التحميؿ: " مف َحؿَّ الُعْقَدَة يَ (5002)ابن منظور, -ٔ

 ، مادَّة ح ؿ ؿ(.ٕ٘ٓٓوالحؿُّ : حؿُّ الُعْقَدِة" )ابف منظور، 
 :عّرفه ُكّل من  اصطالحاً :  - ب
بأنو :" تمؾ العممية العقمية التي يقوـ بيا الباحث مف اجؿ   ( 9656)رشوان,  -ٔ

اؿ مف المجيوؿ إلى الوصوؿ إلى بعض المعاف الجزئية الخاصة ومف ذلؾ انتق
 (                                                                                          ٜٙ:  ٜٜٛٔالمعموـ".)رشواف ، 

"بأنو "أسموب يعتمد عمى د راسة الظاىرة كما توجد    ( :5002)عبيدات وآخرون,  -ٕ
 ٘ٓٓنيا تعبيرا كميًا".)عبيدات وآخروف، في الواقع، وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا ، ويعبر ع

ٕ ،ٜٔٔ  . ) 
ىو القدرة عمى تفكيؾ المادة إلى مكوناتيا وأجزائيا مف أجؿ فيـ (:5095) بحري,  -ٖ

 (  ٜٙٔ،  ٕٕٔٓبينتيما التنظيمية. )  بحري ، 
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يعرؼ بأنو األسموب الذي تعتمده الباحثة في تحميؿ قطع  التعريف االجرائي لمتحميل: 
في المفاىيـ ضوء في  لمصؼ الرابع االبتدائية ب القراءة العربية اي كتالمحفوظات ف

  .الوطنية
 ثانيًا : المحفوظات:

(: وىومف الفعؿ حفظ : نقيض النسياف، وىو التعاىد وقمة  5002الفراهيدي,) لغًةً : - أ
 (ٖٖٙ:  ٖٕٓٓالغفمة .) الفراىيدي ، 

 اصطالحاً  :عرفها كل من : - ب
دبية الموجزة شعرا كانت أـ نثرا التي يدرسيا التالميذ ىي القطع األ(: 9651)مدكور, -9

 ( ٚٚٔ:  ٜٗٛٔويكمفوف بحفظيا بعد دراستيا وفيميا. ) مدكور ، 
المحفوظات نصوص أدبية مختارة. نثرية، أو شعرية. وغالبا (: بأنها  5003)عطية, -5

 (  ٖٖٓ:   ٕٙٓٓما تكوف شعرية لسيولة حفظيا. )عطية، 
القطع األدبية الراقية المختارة مف النثر والشعر، ها :( بأن 5093)العرنوسي,   -2

لتدريب التالميذ عمى فيـ معناىا والقائيا بطريقة تمثؿ ما تحتويو مف انفعاالت وصورة 
 ( ٖٕ٘:  ٕٙٔٓجميمة.) العرنوسي ، 

في كتب القراءة العربية الواردة لممحفوظات : ىي القطع األدبية الشعرية التعريؼ االجرائي  
 .                                           والمتضمنة لممفاىيـ الوطنية االبتدائي لرابعالمصؼ 

 ثالثاً :  القراءة : عرفها كل من:
حسية معقدة يتعرؼ القارئ بوساطتيا إلى  -أنيا عممية عقمية (: 5006)الغول, -ٔ  

أو المنطوقة مستعيناً  بما المعاني والدالالت، والرموز التي تنطوي عمييا المادة المكتوبة، 
 ( . ٕ٘ٔ:  ٜٕٓٓتكوف لديو خبرات سابقة ) الغوؿ ، 

بأنيا القدرة عمى فؾ شيفرة الرموز المكتوبة وتحويميا إلى أصوات ( :  5090) بمطجي,-5
 ( ٔ٘،  ٕٓٔٓمنطوقة ) بمطجي ، 

 ذيال ائيلمصؼ الرابع االبتدب القراءة اكتكؿ ما يتضمنو  و: ى التعريف االجرائي لمقراءة
الواردة فييا المفاىيـ الوطنية التي محفوظات دّرس في المدارس االبتدائية في العراؽ مف ي

 حممتيا الباحثة في ضوئيا 
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 المفاهيم الوطنية: :خامسًا 
الوطنية الَوَطُف: الَمْنِزُؿ تقيـ بو وىو َمْوِطُف (:  9666لغًةً : عرفها) ابن منظور,  - أ

كة َمَواقفيا وَوَطَف بالمكاف, وَأْوَطَف: َأقاـ اأَلخيرة َأعمى, وَأْوَطَنُو: اإلنساف ومحمو. وَمَواِطُف م
ابن  اتخذه َوَطنًا يقاؿ: َأْوَطَف فالٌف َأرض كذا وكذا َأي: اتخذىا محاًل وُمْسَكنًا يقيـ فييا.)

 (225: 9666منظور، 
 اصطالحاً عرفها كل من : - ب
عبر عف العالقة بيف مكونات (: ىي المفردات التي ت ٜٜٔٔ،)المقاني، ابوسنينة -ٔ

الوطف الواحد وعالقة المواطف بالدولة وعالقة المواطف بالوطف .)المقاني، 
 (ٕٖٗ: ٜٜٔٔوابوسنينة،

بأنيا "مجموعة الحقائؽ واألفكار المتمثمة في االنتماء (:  5003)شويحات وناصر, -ٕ
قطعة مف األرض والوالء والوطنية بحيث تظير في ارتباط وانتساب الفرد أو الجماعة إلى 

 (ٖٕٗ، ٕٙٓٓوالتعمؽ بيا، وحب أىميا وأصحابيا ".) شويحات وناصر 
 يمكن تعريف المفاهيم الوطنية إجرائًيا باآلتي:
جممة، أو شبو جممة، ضمف المجاالت:  في ىي كؿ ما يرد مف فكرة وطنية تتضمف مفيوًما

تحمؿ صفة مشتركة ليا السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، واألخالقية، و 
عالقة بالوطف، والمواطنة، والوحدة واالنتماء لموطف، وبناء الوطف وتنميتو، والحقوؽ 

 .والواجبات الوطنية
 خامسًا :المرحمة االبتدائية: 

" ىي المرحمة األولى في سمـ النظاـ التعميمي في العراؽ ، (:9652عرفتها)وزارة التربية,
السادسة وتنتيي بسف الثانية عشرة، وتتكوف مف الصؼ ومدتيا ست سنوات تبدأ مف سف 

 ( .ٖٓٗ: ٜ٘ٛٔاألوؿ والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس االبتدائي" )وزارة التربية،
           جوانب نظرية ودراسات سابقة                                                                                                  

: ستتناوؿ الباحثات في ىذا المحور الجوانب النظرية المحور االول : جوانب نظرية 
                                                 لممصطمحات الرئيسة لمبحث

 التحميل   -
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وتكوف عممية التحميؿ مالزمة لمفكر اإلنساني حيث تستيدؼ إدراؾ األشياء والظواىر     
ف طريؽ عزؿ عناصرىا بعضيا عف بعٍض , ومعرفة خصائص ىذه  العناصر بوضوح م

 (       ٘ٔ:  ٕٕٔٓأو سماتيا, وطبيعة العالقة التي تقـو بينيا؛  ) محػمد وعبد العظيـ , 
إف التحميؿ يكشؼ دوافع وأىداؼ الكتاب أو مصدر المادة المحممة ىذا فضاًل عف        

ميؿ يحوي معاني ودالالت واضحة ال خالؼ عمييا ، إذ أف التحميؿ الكمي والرقمي في التح
ف ابرز خصائص  ىو ليس طريقة في التحميؿ فحسب و إنما ىو طريقة في المالحظة وا 

خضاعو ألدوات القياس كالصدؽ والثبات لجعمو أكثر دقة  التحميؿ خاصية التطبيؽ العامة وا 
دة وصفًا كميًا في ضوء وموضوعية ، إذ أف أسموب التحميؿ يساعد الباحث في وصؼ الما

 ( .ٜٔٔ:  ٜٙٛٔالوحدات التي يحمؿ فييا  )العوضي ، 
 أنواع التحميل  : -

تختمؼ أنواع تحميؿ المحتوى بإختالؼ المضموف المراد تحميمو ، كما تتّنوع مستوياتو 
ّف لتحميؿ المحتوى أكثر مف نوع ىذا ما أشارت لو البحوث  بحسب العمؽ الذي تستيدفو وا 

 في العمـو اإلنسانية وغيرىا مف العمـو وىذه األنواع ىي :والدراسات 
  تحميؿ المضموف المادي: ىو تقنية منيجية تعمؿ عمى إعطاء وصؼ كمّي موضوعي

 منّظـ ومنّسؽ لممضموف الظاىر لموضوع معيف ووحدات التحميؿ المستخدمة في ذلؾ ىي :
شخاص المعنييف ،لممفاىيـ أو الكممة : وىي مف أصغر وحدات التحميؿ ُتعّبر بالرموز واأل•

 قياس مقروئية المادة المكتوبة .
ٚصذح اٌّٛضٛع )اٌفىشح( : تُؼّذ ِٓ أوجش ٚصذاد تض١ًٍ اٌّضتٜٛ ٚأفضٍٙب ِٓ ص١ج •

تٍه  األ١ّ٘خ ٚاإلعتؼّبي ، فتىْٛ ػٍٝ شىً رٍّخ أٚ ػجبسح ثغ١طخ ِٚختصشح فمذ تىْٛ

ض١ّٕخ أٞ أّٔٙب  ِؼ١ٓ أٚ تىْٛٚثشىً ِجبشش ئٌٝ ٘ذف  اٌزٍّخ صش٠ضخ أٞ تش١ش ثصشاصخ

 (442::02:تىْٛ ػٍٝ شىً أصذاث ٔفغ١خ ِتؼبلجخ. )اٌت١ّّٟ ،

وحدة المفردة : وىي وحدة ميّمة شأنيا في ذلؾ شأف وحدة الموضوع فقد تكوف كتابا أو •
 مقاال أو حديثا أو خطابا أو برنامجا وتقاس بعدد تكرارىا .

ا إلييا الباحثة عند دراسة القصص وحدة الشخصية : وىي مف الوحدات التي تمج•
والتمثيميات ، وذلؾ مف خالؿ اإلستناد عمى معرفة نوعية الشخصية وخصائصيا وسماتيا 

 ودائما ما تكوف شخصيات خيالية .
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تحميؿ المّضموف الييكمي ويسمى وحدة الزمف والمساحة : ويمكف مف خالليا معرفة  -ب
تي تشغميا المادة المحّممة ، فوحدة الزمف تّتمثؿ الحيز الزمني والمادي أو معرفة المساحة ال

بالوقت المستغرؽ كالتعّرؼ عمى الزمف الذي يستغرقو بّث برنامج أو فمـ سينمائي أو غيرىا 
، أّما المساحة فإّنيا كعدد الصفحات أو األسطر أو األعمدة الموجودة في الكتاب أو 

احث كوحدات قياس لمبحث، ويتكوف الصحؼ أو أي مادة مكتوبة وىذه وغيرىا يستخدميا الب
 ( ٖٗٔ-ٕٔٔٓ:ٖٖٔ)الجعافرة ،. مف مستوييف ىما

 ضوابط التحميل :   -
 أف تكوف الفئات المستخدمة لتصنيؼ  لمتحميؿ معرفة تعريفًا واضحًا ومحدداً  -أ 
 حتى يستطيع األفراد اآلخروف تطبيقيا عمى المحتوى نفسو لتحقيؽ النتائج نفسيا    
لمحمؿ حرا في اختيار وكتابة ما يدىشو وما بعده مثيرا بؿ ينبغي أف يصنؼ أال يترؾ ا -ب

 ٖٕٛ:  ٕٗٔٓبطريقة منيجية كؿ المواد المتصمة بالموضوع في عينتو )سميماف ، 
_ٕٖٜ) 
استعماؿ أساليب كّمّية لكي تزودنا بمقياس لما تعطيو الماّدة وتسمح بمقارنتيا بعينات  -ت

 (ٗٚ:  ٕ٘ٓٓ,  سعدوفأخرى مف الماّدة . )الشمري و 
 وحدات التحميل   - 

إف عممية التحميؿ منيج لمدراسة والبحث ييدؼ إلى إعطاء معمومات كمية عف المادة      
المدروسة ، إذ يسعى إلى وصفيا  وصفا كميا فمف الضروري أف نقوـ بتقسيميا عمى 

التكرارات  وحدات أو فئات حتى يتمكف الباحثة مف دراسة كؿ عنصر مف عناصرىا وحساب
 ( .ٖٚ: ٜٜ٘ٔالخاصة بيا  )كنعاف ، 

 واهم وحدات التحميل هي :                                                                        
ىي أصغر وحدة تستعمؿ في تحميؿ المحتوى ، وقد تكوف الكممة معبرة  أ. وحدة الكممة :

عف زمف معيف أو عف مدلوؿ أو شخصية  عف معنى أو مفيـو معيف ، وقد تكوف معبرة
ف ىذه الوحدة تستعمؿ في التحميؿ السياسي والرمزي وتحميؿ األسموب األدبي  معينة ، وا 
ودراسة مواد االتصاؿ ، وقد أجرى ) مايمز سيارجوف وىاممتوف ( مجموعة مف الدراسات 

 األدبية عف أكثر الكممات انتشارا في األدب والشعر اإلنكميزي .
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تمثؿ ىذه الوحدة أكبر وحدات تحميؿ المحتوى وتعد أحدى  الفكرة أو الموضوع : ب.وحدة
الدعامات األساسية في تحميؿ المواد اإلعالمية والدعائية واالتجاىات والقيـ والمعتقدات ، 
وىذه الوحدة عبارة عف جممة أو عبارة تتضمف الفكرة التي يدور حوليا موضوع التحميؿ 

 والفكرة تكوف صريحة أو ضمنية : ( ،ٔٙٔ:  ٜٓٛٔ)احمد ، 
ىي جممة بسيطة أو مركبة ظاىرة يشار فييا بشكؿ مباشر أو صريح  الفكرة الصريحة :

 إلى ىدؼ .
وىي الفكرة التي ترد في سياؽ الموضوع أو القصة ... والتي تشير إلى  الفكرة الضمنية :

 ٜٕٓٓلتميمي ، حالة أو موقؼ غير ظاىر مباشرة في النص بؿ المعنى في ثناياه )ا
:ٕٜٗ) 
وىي وحدة تحميؿ المحتوى التي يمجا إلييا المحمؿ عند دراسة  . وحدة الشخصية :ج

القصص التاريخية والتمثيميات ...إذ يسند إلييا معرفة نوعية الشخصية وسماتيا الواردة في 
 .النص ، وىي وحدة تركز عمى الشخصيات الخيالية والتاريخية في تحميؿ القصص واألفالـ

وىي وحدة ميمة شأنيا في ذلؾ شأف وحدة  د. الوحدة الطبيعية لممادة أو وحدة البند :
الموضوع فقد تكوف كتابا أو مقاال أو قصة أو حديثا أو برنامجا أو خطابا ، وعميو يمكف 

 تصنيؼ العمؿ األدبي بحسب نوعية موضوعاتو إلى سياسية واجتماعية ودعائية .
وىي المقاييس المادية التي يمجا إلييا الباحث لمعرفة الحيز : هـ. مقاييس المساحة والزمن 

الزمني والمكاني أو لمعرفة المساحة التي تشغميا المادة المراد تحميميا مف حيث عدد 
السطور والصفحات المخصصة لمعالجة الموضوع ، أو عدد الحصص والساعات 

حدة العامود ، ووحد المخصصة ليا ، ويمكف إجماليا بوحدة الصفحة وأجزائيا ، وو 
السنتمتر عامود ، بالنسبة لإلعالف الصحفي ، ووحدة الدقيقة بالنسبة لممواد اإلذاعية 

 ( .ٔٙٔ: ٜٓٛٔوالتمفزيونية )احمد ، 
جراءات تحميمه ثانيًا: الكتاب المدرسي  وا 

الكتاب المدرسي : ىو أحد أركاف العممية التعميمية ومصدر مف مصادر الحصوؿ عمى     
ة , وُيعّد الوعاء الذي يحوي المادة التعممية, التي ُتعدُّ وسيمة مف الوسائؿ الميمة لتحقيؽ المعرف

أىداؼ المنياج التعميمي ؛ لذلؾ فإّف أىميتو تتجمى في دوره الفاعؿ إلنجاح العممية التعميمية 
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( ، فيو نظاـ كّمي يتناوؿ عنصر المحتوى في المنيج ويشمؿ عمى عّدة ٘ٚ: ٕٗٔٓ)حمادي , 
عناصر ىي )األىداؼ والمحتوى واألنشطة والتقويـ ( وييدؼ إلى مساعدة المدرسيف لمطمبة في 
صّؼ ما وفي مادة دراسية ما لتحقيؽ األىداؼ المتوخاة كما حّددىا المنيج فيو يشمؿ مجموعة 
مف المعمومات األساسية التي تتوفر عمى تحقيؽ أىداؼ تربوية محّددة سمفا )معرفية ، وجدانية ، 

فسحركية ( وتُقّدـ ىذه المعمومات في شكؿ عممي منّظـ لتدريس مادة معينة في مقرر دراسي ن
 (ٖ٘٘: ٕٕٓٓمعيف ولفترة زمنية محّددة )العجرش ،

 المحفوظات 
ىي قطع أدبية موجزة تكوف عمى شكؿ شعر او نثر أو قرآف أو حديث، ويكمؼ التالميذ 

وتتضمف المحفوظات عادة أفكارا قيمة، بحفظيا، أو حفظ جزء منيا بعد دراستيا وفيميا، 
وىي مصوغة بأسموب جميؿ ذي إيقاع موسيقى مؤثر، ويعبر عف الوجداف الفردي بصورة 
مباشرة، أي أف كؿ تمميذ يقرأ المحفوظة يجد نفسو فييا، وتعبر عف الوجداف الجماعي 

دراكيـ لتم )الدليمي،   ؾأيضاء بصورة غير مباشرة ألف األفراد فييا يتفاوتوف في فيميـ وا 
 ).(ٕ٘ٔ: ٕ٘ٓٓواخروف،

 أهداف تدريس المحفوظات:
 األىداؼ: يحقػؽ تدريسيا مجموعػة مػف األىػداؼ المغوية، والجمالية واألخالقيػة ومػف ىػذه

 جودة النطؽ، وحس اإللقاء وتمثيؿ المعنى.                                            الدليمي تدريب الطمبة عمى -ٔ
 تمد الطمبة بثروة لغوية حسنة مف المفردات والتراكيب المغوية، والتي يوظفيا في لغتو  -ٕ 

 (ٛٗ: ٕٙٔٓ) العرنوسي، في المستقبؿ.
 تجعؿ الطمبة يتأثروف باآلثار اإلنسانية الرفيعة. -ٖ
  توجو الطمبة إلى أنماط السموؾ الحميدة بما تحتويػو مػف حػكـ ونصائح واتجاىػات -ٗ

 ييات دينية، واجتماعية.أخالقية، وتوج
 تعويد الطمبة عمى الحفظ القائـ عمى الفيـ واالنفعاؿ، وتسعفو عمى استعماليا-٘
 (ٓٚٔ: ٖٜٛٔالسماف،)

 .الدراسات السابقة  
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 اعُ اٌجبصج د

ِىبْ ٚعٕخ 

 اٌذساعخ    

 ػٕٛاْ

 اٌذساعخ

اٌٛعبئً  أداح اٌجضج ِٕٙذ اٌجضج  اٌؼ١ٕخ  ا٘ذاف اٌذساعخ

 اإلصصبئ١خ

 ذإٌتبئ

 الدراسبث السببمت للوحفىظبثاٌّضٛس األٚي                                   

 اٌؼ١غشٞ 1

 عٍطٕخ ػّبْ

ربِؼخ 

اٌغٍطبْ 

و١ٍخ /لبثٛط

 اٌتشث١خ

:441 

 تم٠ُٛ األٔبش١ذ

ٚاٌّضفٛظبد 

اٌّمشسح ػٍٝ 

 تال١ِز اٌضٍمخ

 األٌٚٝ ِٓ

 اٌتؼ١ٍُ األعبعٟ

فٟ ضٛء 

ِؼب١٠ش ادة 

 األطفبي 

تض١ًٍ ِضتٜٛ 

ٔبش١ذ اال

ٚاٌّضفٛظبد 

اٌّمشسح ػٍٝ 

تال١ِز اٌضٍمخ 

االٌٚٝ ٌٍتؼشف 

ػٍٝ ِذٜ تضمك 

اٌّؼب١٠ش اٌتٟ 

صذدتٙب اٌذساعخ 

فٟ ِضتٜٛ 

االٔبش١ذ 

 ٚاٌّضفٛظبد.

االٔبش١ذ ٚاٌّضفٛظبد 

ر١ّؼٙب  ِزتّغ 

اٌجضج(( اٌّٛرٛد فٟ 

وتت اٌمشاءح ٌىً صف 

ِٓ صفٛف اٌضٍمخ 

االٌٚٝ ِٓ اٌتؼ١ٍُ 

 االعبعٟ.

 إٌّٙذ ٌٛصفٟ

ٌمبئُ ػٍٝ 

 أعٍٛة

تض١ًٍ 

 اٌّضتٜٛ.

 اػتّذ اٌجبصج

لبئّخ ِؼب١٠ش 

 أدة 

األطفبي 

 )اعتجبٔخ( .

ِم١بط ١ٌىشد 

، ِؼبًِ اتفبق 

وبٔذاي، 

اٌتىشاساد ، 

اٌّتٛعظ 

 اٌضغبثٟ.

اْ ِضتٜٛ   االٔبش١ذ   ٚاٌّضفٛظبد 

 وبْ ِشاػ١ب ٌّؼب١٠ش اٌٍغخ 

ٚاالعٍٛة ١ٍ٠ٙب ِؼب١٠ش اٌشىً 

 ٚاالخشاد،        

بْ اال٘تّبَ ضؼ١فب فٟ ِؼب١٠ش و -: 

 اٌّضّْٛ.

 اٌشّٛعٟ  :

 

 اٌؼشاق  

 

:442 

تض١ًٍ ِضتٜٛ 

اٌّضفٛظبد فٟ 

وتت اٌمشاءح 

اٌؼشث١خ ٌٍّشصٍخ 

االثتذائ١خ فٟ 

ضٛء اٌم١ُ 

 اٌتشث٠ٛخ

تض١ًٍ ِضتٜٛ 

اٌّضفٛظبد فٟ 

وتت اٌمشاءح 

ٚتضذ٠ذ اٌم١ُ 

 اٌتشث٠ٛخ ف١ٙب

اٌّضفٛظبد  اٌتٟ  

شٍّتٙب وتت اٌمشاءح 

١خ ٚاٌتٟ وبْ اٌؼشث

 (92ػذد٘ب )

اػتّذ اٌجبصج 

إٌّٙذ 

اٌٛصفٟ  فٟ 

تض١ًٍ 

 اٌّضتٜٛ

اعتخذَ اٌجبصج 

االعتجبٔخ ٌتضذ٠ذ 

 اٌم١ُ اٌتشث٠ٛخ

اعتخذَ  

اٌجبصج 

اٌتىشاساد 

ٚٔغجٙب 

ٚتشت١جٙب 

ٚستجٙب، 

ثبعتؼّبي 

 ِؼبدٌخ وٛثش . 

ال ٠ٛرذ ِؼ١بس ل١ّٟ ِٕٙزٟ  .1

ثٕبء اٌّضفٛظبد فٟ فٟ ػٍّٟ ٠ؼتّذ 

 ثتذائ١خ . اٌّشصٍخ اال

ال ٠ٛرذ ِؼ١بس ل١ّٟ ِٕٙزٟ  -:

ٚػٍّٟ ٌتٛص٠غ اٌم١ُ ػٍٝ ِضفٛظبد 

-اٌصفٛف اٌغتخ ٌٍذساعخ االثتذائ١خ

ٍُ ِّٙخ ِخً :  ) اٌصجش ٚغ١بة ل١

 اإلسادح ٚاالدخبس

 اٌّضٛس اٌخبٟٔ / اٌذساعبد اٌغبثمخ ٌٍّفب١ُ٘ اٌٛط١ٕخ                                           

 دساعخ 1

بطٟ/  اٌّم

صبٌش ثٓ 

ئثشا١ُ٘ ثٓ 

تط٠ٛش اٌّفب١ُ٘ 

اٌٛط١ٕخ فٟ 

ِمشساد اٌؼٍَٛ 

اٌششػ١خ 

 

 تٙذف اٌذساعخ اٌٝ  

تط٠ٛش اٌّفب١ُ٘ 

اٌٛط١ٕخ فٟ 

تىْٛ اٌّزتّغ األصٍٟ 

ٌٙزٖ اٌذساعخ ِٓ ر١ّغ 

ِضتٜٛ ِمشساد 

اٌؼٍَٛ اٌششػ١خ 

 

 

اػتّذ اٌجبصج 

اٌٛصفٟ 

 

 

اعتخذَ اٌجبصج 

االعتجبٔخ لبئّخ 

 

 اػتّذ اٌجبصج 

 اٌتىشاساد 

ٚإٌغت 

صَ ثٕبء لبئّخ اٌّفب١ُ٘ اٌٛط١ٕخ اال-1

تض١ّٕٙب فٟ ِمشساد اٌؼٍَٛ 

اٌششػ١خ فٟ اٌّشصٍخ اٌخب٠ٛٔخ ٟٚ٘ 

 )اٌتٛص١ذ اٌفمٗ، اٌضذ٠ج، اٌتفغ١ش
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 ٘بدٞ

 

اٌٍّّىخ 

اٌؼشث١خ 

  اٌغؼٛد٠خ 

و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

 االرتّبػ١خ

:411 

ٌٍّشصٍخ 

اٌخب٠ٛٔخ ٌٕظبَ 

اٌّمشساد 

ٌٍٍّّىخ اٌؼشث١خ 

 اٌغؼٛد٠خ

ِمشساد اٌؼٍَٛ 

١خ ٌٍّشصٍخ اٌششػ

اٌخب٠ٛٔخ ٌٕظبَ 

اٌّمشساد ٌٍٍّّىخ 

 اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 

 ٌٍّشصٍخ 

اٌخب٠ٛٔخ ٌٕظبَ 

اٌّمشساد فٟ اٌٍّّىخ 

اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ اٌتٟ 

تذسط ضّٓ ِمشساد 

اٌجشٔبِذ اٌّشتشن 

اٌجبٌغ ػذد٘ب أسثؼخ 

١خ ٟٚ٘ وتت دساع

اٌتٛص١ذ، اٌفمٗ، اٌضذ٠ج 

 اٌتفغ١ش

اٌّغضٟ 

ٚإٌّٙذ 

 اٌٛصفٟ

 اٌتض١ٍٍٟ

سصذ اٌّفب١ُ٘ 

 اٌٛط١ٕخ تص١ُّ

اداح ٌتض١ًٍ 

 اٌّضتٜٛ

 ))ثطبلخ تض١ًٍ((

اٌّئ٠ٛخ 

 ٚاٌشتت

ٚتُ تطج١ك 

ِؼبدٌخ 

 ٟ  ٌ٘ٛغت

صصش اٌّفب١ُ٘ اٌّتضّٕخ ٚاٌغ١ش -:

ِتضّٕخ ٚاْ ػذد اٌّفب١ُ٘ اٌفشػ١خ 

ػٍٝ ِغتٜٛ اٌّمشساد 1291

األسثؼخ اٌتٛص١ذ، اٌفمٗ، اٌتفغ١ش  

 اٌضذ٠ج

ال٠ٛرذ تٛاصْ فٟ ػشض  -3

 اٌّفب١ُ٘ اٌٛط١ٕخ اٌفشػ١خ

ال٠ٛرذ تىبًِ فٟ ػشض اٌّفب١ُ٘ -0

 اٌٛط١ٕخ اٌفشػ١خ اٌّتضّٕخ

 دساعخ/ :

اٌضشاع١ظ، 

 االسدْ

 

 

:4:4 

فبػ١ٍخ ٚصذاد 

تؼ١ّ١ٍخ ِطٛسح 

فٟ اٌتشث١خ 

اٌٛط١ٕخ فٟ 

ضٛء ل١ُ 

اٌّٛاطٕخ  

ٚاٌتٛاصً 

اٌضضبسٞ فٟ 

اوتغبة اٌّفب١ُ٘ 

اٌٛط١ٕخ ٚتمجً 

خش ٌذٜ اال

طبٌجبد اٌّشصٍخ 

 االعبع١خ

اٌتؼشف ػٍٝ 

فبػ١ٍخ ٚصذاد 

ِطٛسح فٟ اٌتشث١خ 

اٌٛط١ٕخ فٟ ضٛء 

ل١ُ اٌّٛاطٕخ 

ٚاٌتٛاصً 

اٌضضبسٞ فٟ 

اوتغبة اٌّفب١ُ٘ 

اٌٛط١ٕخ ٚتمجً 

االخش ٌذٜ طبٌجبد 

اٌصف اٌؼبشش فٟ 

 ِذ٠ٕخ ػّبْ

 

93 

 طبٌجخ

  

اػتّذ اٌجبصج 

إٌّٙذ  شجٗ 

 اٌتزش٠جٟ

اػتّذد اٌجبصخخ  

 أصذّ٘ب ادات١ٓ

 اختجبس تضص١ٍٟ 

 ٚاالداح اٌخب١ٔخ

ِٚم١بط تمجً 

 االخش

اٌّتٛعظ 

 اٌضغبثٟ

 ٚاالٔضشاف

 اٌّؼ١بسٞ

ٚتض١ًٍ اٌتجب٠ٓ 

 االصبدٞ

 

ٚرٛد فشٚق راد دالٌخ ئصصبئ١خ -1

 ٌصبٌش اٌّزّٛػخ اٌتزش٠ج١خ فٟ

ٚرٛد  -اختجبس اٌّفب١ُ٘ اٌٛط١ٕخ 

فشٚق راد دالٌخ ئصصبئ١خ ٌصبٌش 

١خ فٟ ِم١بط اٌتمجً اٌّزّٛػخ اٌتزش٠ج

 االخش

 

دساعخ  

اٌزجٛسٞ 

/:4:: 

ربِؼخ ثبثً 

/و١ٍخ اٌتشث١خ 

 االعبع١خ

تض١ًٍ 

اٌّضفٛظبد 

اٌٛاسدح فٟ وتت 

اٌمشاءح ٌٍّشصٍخ 

االثتذائ١خ فٟ 

ضٛء اٌّفب١ُ٘ 

 اٌٛط١ٕخ

تضذ٠ذ اٌّفب١ُ٘ 

اٌالصِخ ٌىتت 

اٌمشاءح فٟ ضٛء 

 اٌّفب١ُ٘ اٌٛط١ٕخ

اٌّضفٛظبد اٌٛاسدح فٟ 

ٌٍصفٛف  وتت اٌمشاءح

اٌغتخ ِٓ اٌّشصٍخ 

االثتذائ١خ اٌجبٌغ ػذد٘ٓ 

 ( ِضفٛظخ19)

إٌّٙذ اٌٛصفٟ 

 اٌتض١ٍٍٟ

اعتجبٔخ ثبٌّفب١ُ٘ 

 اٌٛط١ٕخ

عتغتؼًّ 

اٌجبصخخ اٌٛعبئً 

اٌّالئّخ ٌتضم١ك 

 اٌجضج

٠تزوش اٌجبصخخ إٌتبئذ ػٕذ االٔتٙب ِٓ 

 اٌجضج
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 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:
 مف اطالعيا عمى الدراسات السابقة ، ويمكف تحديد ىذه اإلفادة بالنقاط االتية :  اتأفادت الباحث    

 ٓتحديد مشكمة الدراسة الحالية وىدفيا  -
 ٓاالطالع عمى المصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالي  -
 ٓاختيار الوسائؿ االحصائية المناسبة إلجراءات الدراسة الحالية  -
 ٓاعداد بطاقة المالحظة -
 ؿ نتائج الدراسة الحالية وتفسيرىاتحمي -
 :منهج البحث واجراءاته : ثالثا
تحميػؿ المحفوظػات الػواردة فػي في ىذا الفصؿ ايضاحا لمنيج البحث المسػتعمؿ فػي   اتستتناوؿ الباحث   
واإلجػػراءات التػػي اتبعتيػػا بػػدءا مػػف  فػػي ضػػوء  المفػػاىيـ الوطنيػػة ابتػػدائي) لمصػػؼ الرابػػع اؿب القػػراءة اكتػػ

جػػػػراءات اعػػػػداد ادواتػػػػو وضػػػػبطيا صػػػػدقا وثبػػػػات ثػػػػـ تطبيقيػػػػا فػػػػي تحميػػػػؿ تحديػػػػد م جتمػػػػع البحػػػػث وعينتػػػػو وا 
 المحفوظات والوسائؿ اإلحصائية التي استعممتيا في تحميؿ البيانات ،وتفصيؿ ذلؾ عمى النحو االتي:

 منهج البحث :    -
وضوع دراستيا في)تحميؿ المنيج الوصفي التحميمي ، ألنو المنيج المالئـ لم اتاعتمدت الباحث      

 ففي ضوء المفاىيـ الوطنية ( ، لمالئمتو لبحثي كتاب القراءة لمصؼ الرابع االبتدائيالمحفوظات الواردة في 
الحالي ، باعتباره أكثر المناىج العممية مالئمة لمبحث الحالي، فالمنيج الوصفي يعمؿ عمى وصؼ 

ظاىرة وىذا ما يتطمب مف الباحث عدـ التحيز، الخصائص لظاىرة معينة، وجمع المعمومات عف تمؾ ال
(   ويعد ٛ٘: ٕٔٔٓويقوـ بالمسح الشامؿ بكؿ ما يتعمؽ بيذه الظاىرة أو تمؾ المشكمة. )عبد القادر، 

ىو إصدار األحكاـ بدقة لمصؼ الرابع االبتدائي ب القراءة االغرض مف تحميؿ المحفوظات الواردة في كت
 يـ الوطنية فييا.وموضوعية عمى مدى توافر المفاى

 إجراءات البحث                                                             -
 مجتمع البحث وعينته: -ٔ
: بأنو ويعرف مجتمع البحثو قبؿ الشروع ببحثيا تحديد مجتمع البحث وعينتو ،  اتيتطمب مف الباحث   

جزء مف ىذا المجتمع تحمؿ صفاتو وخواصو كؿ الظواىر التي تحمؿ خواص مشتركة، وأف العينة تكوف 
المشتركة نفسيا، وعمى الباحث أف يختار عينة بحثو، بطريقة عممية بحيث تكوف ممثمة عف المجتمع 
األصمي، وقد يختار الباحث المجتمع ذاتو ليكوف عينتو في حاؿ كوف عدد أفراد المجتمع قميؿ يسيؿ 

 (ٛٚ، ٕٗٔٓدراستو. )البديري وسييمة: 
    -:لممرحمة االبتدائية وىي لمصؼ الرابع االبتدائيب القراءة العربية ايتحدد مجتمع البحث الحالي بكت    
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القراءة العربية: لمصؼ الرابع االبتدائي، كريـ عبيد الوائمي وآخروف، وزارة التربية، جميورية العراؽ، الطبعة 
 ـ .ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓاألولى ، المقرر تدريسيا عاـ  

بطريقة  لمصؼ الرابع االبتدائيب القراءة العربية االمحفوظات الشعرية الواردة في كت اتحثحددت البا    
( محفوظة ، و تـ استبعاد المحفوظات التي ال ٔٔقصدية ) عينة الدراسة ( الرئيسة والبالغ عددىا ) 

بمغ عدد ( محفوظة ؛ألنيا ال تمثؿ موضوع الدراسة الحالية ، و ٚتتضمف المفاىيـ الوطنية وعددىا )
 حيةيوالصور التوض والرسـو األشكاؿو تـ استبعاد ( محفوظة ٗالمحفوظات المتضمنة لممفاىيـ الوطنية )

 المحفوظات.تمثؿ مادة مقروءة بؿ منظورة موضحة لألفكار التي تحتوييا ىذه  ؛ ألنيا ال منيا
 أداة البحث:  -2 

ت ىذا النوع مف التحميؿ اختبار أداة تمكف أسموب تحميؿ المحتوى ومف متطمبا اتاعتمدت الباحث       
وتعد االداة ىي الوسيمة التي  الباحثة مف تحقيؽ ىدفيا عمى اف تكوف مالئمة لممادة التي ستقوـ بتحميميا .

 يستعمميا الباحث في حصولو عمى المعمومات المطموبة مف المصادر المعنية في بحثو 
يا الباحث لتساعده في جمع البيانات المطموبة ورصدىا وأداة التحميؿ، ىي االستمارة التي يصمم    

إليجاد معدالت تكرارىا، وتحتوي ىذه االستمارة في العادة عمى البنود الرئيسة التي سيشمميا التحميؿ، 
 . (12۱: ٕ٘ٔٓوكذلؾ عمى عناصرىا المرعية )عبيدات، وآخراف، 

تعماؿ األداة المالئمة سيساعد عمى وتحدد اداة البحث بحسب طبيعة البحث ومستمزماتو، واس      
الحصوؿ عمى نتائج سميمة ، وبما اف ىدؼ الدراسة الحالية )تحميؿ المحفوظات الواردة في كتب القراءة 
لممرحمة االبتدائية في ضوء المفاىيـ الوطنية( ، لذا ترى الباحثة اف االستبانة ىي اكثر مالئمة لتحقيؽ 

 .ىدؼ  بحثيا
أداة مالئمة وجاىزة لجمع  فجديعمى العديد مف الدراسات واألدبية لـ  اتبعد اف اطمعت الباحث  

 اتبناء أداة تساعدىا في تحقيؽ ىدؼ بحثيا ، متبع فالحالي ، لذا ارتأت فالمعمومات تتالئـ واغراض بحثي
 :الخطوات االتية

 اإلطالع عمى األىداؼ التربوية العامة لتدريس المحفوظات في المرحمة االبتدائية  . أ
قديـ استبانة استطالعية مفتوحة  لمعممي المغة العربية ومعمماتيا ومشرفييا ومشرفاتيا لتحديد المفاىيـ ت . ب

 الوطنية الواجب توافرىا في محفوظات القراءة لممرحمة االبتدائية التي تضـ السؤاؿ اآلتي :
 دائي ؟(    )مالمفاهيم الوطنية الواجب تحققها في محفوظات كتاب القراءة لمصف الرابع االبت

 ترتيب المفاىيـ الوطنية الواردة في االستبانة االستطالعية و إضافة مفاىيـ وطنية أخرى. د.
تقديـ استبانة مغمقة  لتعرؼ مدى مالءمة المفاىيـ الواردة في التصنيؼ لمجاؿ الدراسة وعينة التحميؿ  هـ.

ىج الدراسية ، وتركت األداة مفتوحة ليزيد بعرضيا عمى الخبراء والمحكميف مف أساتيذ المغة العربية، والمنا
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الخبراء المفاىيـ الوطنية الضرورية لمدراسة التي لـ ترد فييا  ، وقد أفادت الباحثة بصورة كبيرة مف آرائيـ 
رشاداتيـ العممية .  وا 

   صدق األداة  -ٗ
بالخصائص  يعد صدؽ أالداة المستعممة مف الخصائص السيكومترية األكثر أىمية مقارنة         

األخرى ، بسبب ارتباط الصدؽ باليدؼ المتوقع مف األداة  فأداة الدراسة صادقة إذا كاف بمقدورىا اف 
 (ٕٕٚ: ٕٗٓٓتقيس فعاًل ما وضعت لقياسو ) النبياف ، 

ولعؿَّ مف أبرز طرائؽ التحقؽ مف صدؽ التحميؿ وأدواتو شيوعًا عرض األداة عمى مجموعة مف المحكميف 
أىؿ الدراية والخبرة في التحميؿ ، لمتأكد مف مدى صالحية األداة ، وتصميميا )محمد والمتخصصيف و 

( مفاىيـ 7( ،  لذا عمدت الباحثة عمى عرض األداة بصورتيا األولية والمتكونة مف )11۱:  0210وريـ،
ى شكؿ ( مؤشرا عمى المحكميف والمختصيف في المغة العربية وادابيا وطرائؽ تدريسيا عمٓٗتوزعت عمى )

استبانة لمعرفة مدى إرتباط المؤشرات بالمفاىيـ الوطنية ومدى صالحيتيا ووضوحيا ولمتأكد مف صدقيا 
وأبدى المختصوف آراءىـ ومالحظاتيـ وقد التزمت   موافؽ(، غير موافؽالظاىري ، ووضعت ليا  بديميف )

( لمتاكد 0مت الباحثة مربع )كاالباحثة بتمؾ المالحظات ، وفي ضوء آرائيـ عدلت  بعض الفقرات ثـ استعم
مف صدقيا فتوصمت الباحثة الى اف المفاىيـ والمؤشرات التي اعدتيا ذوات داللة احصائية عند مستوى 

 .( واف القيمة المحسوبة  اكبر مف القيمة الجدولية  1حرية ) وبدرجة( ٘ٓ.ٓداللة ) 
 )إجراءات التحميل(::  التحميل -٘

وحدت لتحميمو ، لذا ستتبع الباحثة احد ىذه الوحدات بحيث تكوف  عند تحميؿ المحتوى عدة     
مالئمة لتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي، وفيما يأتي إجراءات تحميؿ محفوظات كتب المغة العربية 

 لمصفوؼ الستة مف المرحمة االبتدائية  ومف طريؽ الخطوات اآلتية:
 أ. تحديد الهدف من التحميل:

محتوى الكتب، تحديد مدى توافر المفاىيـ الوطنية في كتب المغة العربية  مف تحميؿ اتتيدؼ الباحث   
لصفوؼ المرحمة االبتدائية الستة ، فضال عف الوقوؼ عمى جوانب القوة والضعؼ فييا ومدى الحاجة الى 

 تطويرىا او تعديميا.
 ب. طريقة التحميل :

كثر شيوعًا في االستعماؿ وىما توجد اكثر مف وحدة لتحميؿ المحتوى لكف وحدتاف منيا تعداف األ
وحدة الكممة ،ووحدة الجممة او الفكرة( ، عممًا بأّف لكؿ موضوع دراسي طريقتو الخاصة في تحميؿ )

 :محتواه تتالءـ مع طبيعتو 
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تعد وحدة الكممة أصغر وحدة مف وحدات التحميؿ وؽ تكوف معبرة عف رمز معيف  وحدة الكممة : -9
تكوف مصطمحا معينا وتستعمؿ عندما يريد الباحث دراسة بعض أو شخص او معنى معيف وقد 

 (ٜٕٔ،  ٕٗٔٓالمفاىيـ أو الشخصيات أو قياس مقروئية المادة المكتوبة. )الجعافرة ، 
: إّف وحدة الفكرة في أغمب صورىا ،عبارة او جممة بسيطة او مركبة ، وقد وحدة الجممة او الفكرة -5

في الجممة أو العبارة ( وقد تكوف الفكرة ضمنية )غير ظاىرة في  تكوف الفكرة صريحة )ظاىرة ومباشرة
    ( 953: 5099،البطاينة)الجممة أو العبارة ولكّنيا موجودة في ثناياىا ( .

 لمصؼب القراءة العربية اكت محفوظاتوحدة الجممة او الفكرة في تحميؿ  اتوقد اعتمت  الباحث     
 . الرابع االبتدائي

 :  وحدة التعداد -ت
)التكػػػرار( وحػػػدة لتعػػػداد المفػػػاىيـ والمؤشػػػرات؛ إلبػػػراز كػػػؿ مجػػػاؿ وقػػػوة تأكيػػػده  اتالباحثػػػ فاسػػػتعمم    

التكػرار وحػدة لمتعػداد إذ يعطػي لكػؿ وحػدة أوزانػًا متسػاوية، ويعنػي  اتالباحث فبوساطة التكرار، واستعمم
 االبتدائي صؼ الرابعالالتكرار عدد المرات التي يتكرر فييا المؤشر في كتب القراءة العربية 

  وحػدة لمتعػداد ألف قػوة ظيػور كػؿ صػنؼ والتأكيػد عميػو يحػدد بشػكؿ أساسػي بػالتكرار يعد ) التكػرار (      
 . (ٜٚ:  ٜ٘ٛٔالعجيمي  ، )

 قواعد التحميل وأسسه :  - ث
وكما  ىنالؾ عدد مف األسس والقواعد التي يقوـ عمييا التحميؿ ، وراعت الباحثة قواعد التحميؿ المعروفة   

 يأتي:
أوال :عندما تحتوي الفكرة الرئيسة عمى عدد مف األفكار الفرعية تعامؿ كؿ فكرة عمى إنيا فكرة مستقمة في 

 التحميؿ، وتضاؼ إلى المفاىيـ الوطنية واحد مؤشراتيا.
 ثانيا : إذا ظيرت في الجممة فكرتاف أو أكثر وكانت إحداىما سببا  واألخرى نتيجة ,  أو إحداىما وسيمة

 واألخرى غاية ، فإف كؿ فكرة تكوف فكرة مستقمة عف األخرى.
 ثالثا: عد كؿ مف المعطوؼ و المعطوؼ عميو أفكارا مستقمة ويعطى لكؿ منيما تكرار بعدد مرات العطؼ.

رابعا :إذا ظيرت فكرتاف في العبارة الواحدة و ال يمكف تجزئتيما لجأت الباحثة إلى الفكرة األقوى في 
 .العبارة
: ٕٚٓٓا :إذا وردت في النص عبارة تفسر ما قبميا ,فيعطى لكؿ منيما تكرار)عبد الرحمف، وعدناف,خامس
ٕٕٕ) 

سادسا :إذا كانت الفكرة غير واضحة أي مرتبطة بما قبميا أو بعدىا، فيمكف الرجوع إلى قراءة األفكار 
 السابقة أو الالحقة حتى تشخص بشكؿ دقيؽ وواضح. 

 خطوات التحميل : - ج
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لباحثة الخطوات المتسمسمة اآلتية عند تحميميا كتب القراءة العربية لمصفوؼ الستة لممرحمة اتبعت ا
 االبتدائية:

قراءة كؿ محفوظة مف محفوظات كتب القراءة العربية لمصفوؼ الستة مف المرحمة االبتدائية لمتعرؼ  -9
 إلى األفكار التي تتضمنيا المحفوظة بصورة عامة.

ركيز لكؿ سطر في المحفوظة مف أجؿ التوصؿ إلى العبارة أو الجممة التي تتضّمف قراءة ثانية بدقة وت -
 فكرة معينة.

تحديد مدى مالئمة ىذه الفكرة مع كؿ مؤشر مف مؤشرات المفاىيـ الوطنية، الموجودة في استمارة  -
 التحميؿ الخاصة.

 ربية لمصفوؼ الستة مف المرحمة االبتدائية.إعطاء تكرار لكؿ مؤشر يتوافؽ مع الفكرة الواردة في كتب القراءة الع -
 حساب التكرارات التي حصؿ عمييا كؿ مؤشر. -
 إفراغ نتائج التحميؿ في جداوؿ التحميؿ التي أعدت ليذا الغرض مف أجؿ المعالجة اإلحصائية. -
 ثبات التحميل -3

حاؿ طبقت األداة نفسيا أف ثبات األداة يعني أف النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا ىي نفسيا في        
 (12۱: 0222عمى عينة الدراسة، وبالظروؼ نفسيا مرة أخرى بعد مدة زمنية محددة. )عطية ،

 طريقتيف منيا وكما يمي:ات الباحث فوىناؾ طرؽ عدة لتقدير الثبات في تحميؿ المضموف، واعتمد   
ادة قيد الدراسة، ثـ يتركيا عمى أف يحمؿ الباحث عينة الم الطريقة األولى: االتساق عبر الزمن: -

فترة مف الزمف قد تصؿ ألسبوعيف أو أكثر وأف طوؿ الفترة الزمنية يعتمد عمى نوع متغيرات الدراسة؛ إذ 
يمكف يكوف ىناؾ تفاوت في ثبات المتغيرات، ثـ يحمؿ المادة ذاتيا، ويستخرج معامؿ االتفاؽ بيف 

 ( 020: 0210التحميميف، )بحري،
تسعى الباحثة لالتفاؽ مع محمؿ آخر لتحميؿ العينة  االتفاق بين محممين مستقمين: الطريقة الثانية:-

% فأكثر، ۱2نفسيا، ويستخرج معامؿ االتفاؽ بينيما، وتشير الدراسات الى قبوؿ معامؿ الثبات بنسبة 
الدليمي وبيذا فأف الثبات ىو حدوث توافؽ بيف نتائج التحميؿ ألكثر مف باحث لفئات تحميؿ المادة نفسيا )

 (  .171: ٕٗٔٓوعمي،
(، ٜٓ،ٓ( يومػػػػًا، )ٗٔإذ بمػػػغ معامػػػػؿ االتفػػػاؽ، أو الثبػػػػات بػػػيف محػػػػاولتي الباحػػػث عبػػػػر الػػػزمف مػػػػدة )     

 مستعماًل معادلة ىولستي لحساب الثبات.
 الثبات بين المحممين : -
االبتدائي ،  الرابع تحميؿ عينة مف كتاب القراءة العربية  لمصؼٕ، ٔاستعانت الباحثة بمحمميف خارجييف   

جػراءات التحميػؿ نفسػيا التػي اسػتعمميا الباحثػة، وتػـ اسػتعماؿ معادلػة ىولسػتي إليجػاد  وذلؾ باتباع قواعد وا 
                                                           

 ية _ رسل جاسم إبراهيم ، ماجستير طرائق تدريس اللغة العرب ٔ
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%( ٜٛ.ٓ%( و الباحثػػػة والمحمػػػؿ األوؿ)ٜٓٓاذ بمغػػػت قيمػػػة الثبػػػات )الباحثػػػة عبػػػر الػػػزمف)معامػػؿ الثبػػػات.
 (%ٜٛ.ٓو)الباحثة والمحمؿ اآلخر

 الوسائؿ اإلحصائية والحسابية اآلتية :   اتالباحث فاستعمم : الوسائل االحصائية -7
 النسبة المئوية، إذ تعد وسيمة حسابية لحساب تكرارات المؤشرات ونسب التكرارات . .ٔ
 مربع كاي إليجاد الصدؽ الظاىري .ٕ

         معادلة ىولستي إليجاد معامؿ الثبات .5
لممفيػػػـو الواحػػػد بالنسػػػبة لبقيػػػة المفػػػاىيـ الرئيسػػػة  المتوسػػط الحسػػػابي الفرضػػػي : ىػػػو المتوسػػػط الحسػػػابي .ٖ

 اأُلخر، أو المؤشر الواحد بالنسبة لبقية المؤشرات اأُلخر.
 عرض النتائج وتفسيرها رابعا:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضا شامال لنتائج تحميؿ المحفوظات الواردة في كتب القراءة العربية  لممرحمة      

باحثة في ىذه الدراسة وتفسيرىا وذلؾ في حدود المفاىيـ  الوطنية التي االبتدائية التي توصمت الييا ال
 حددتيا الباحثة مسبقا وبما يتالئـ مع ىدفا البحث وعمى النحو االتي :

 أ. عرض نتائج الهدف االول : 
فيما يخػص اليػدؼ األوؿ الػذي يػنص )تحديػد المفػاىيـ الوطنيػة الالزمػة لممحفوظػات الػواردة فػي كتػب      
( ٚ( مؤشػػػرا موزعػػػة عمػػػى )ٓٗاءة العربيػػػة لمصػػػفوؼ السػػػتة لممرحمػػػة االبتدائيػػػة(، فقػػد حػػػددت  الباحثػػػة )القػػر 

 مجاالت وتـ عرض ذلؾ في الفصؿ الثالث.
 ثانيا  : عرض نتائج الهدف الثاني وتفسيرها

ة لتحقيؽ ىدؼ البحث الثاني الذي ينص عمى ) مدى تحقؽ المفاىيـ الوطنية في المحفوظات الوارد      
محكًا لمحكـ  ()(،اعتمدت الباحثة النسبة المئوية لموسط الحسابي لمصؼ الرابع االبتدائيب القراءة افي كت

، فكاف مقدارىا) %(، فالمفيوـ الذي حّقؽ نسبة مئوية أعمى أو ٕٙٛ,ٗٔعمى تحقؽ أو عدـ تحقؽ المفيـو
وية أقؿ مف النسبة المئوية لموسط تساوي النسبة المئوية لموسط الحسابي ُعّدت متحقؽ، التي نسبتيا المئ

الحسابي ُعِد غير متحقؽ، أعطيت نسب التحقؽ محّكات نوعية مبنية عمى أساس محّكات كمية  لتفسير 
 ( اآلتي يوّضح ذلؾ: ٖ( وجدوؿ ) ٔٔٔ: ٕٕٔٓالنتائج بصورة دقيقة )مجيد وياسيف،

 
 

                                                                                                                                                                                     

 ٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ك تذسفشاط ئعّبػ١ً ، ِبرغت١ش طشائ - :

(
 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍّتٛعظ اٌضغبثٟ: ٘ٛ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍّفَٙٛ اٌٛاصذ ٔغجخ ٌجم١خ اٌّفب١ُ٘ اٌٛط١ٕخ اٌشئ١غخ. (

1 

  %       182.41=  111×   =اٌّتٛعظ اٌضغبثٟ ٌٍّضّْٛ اٌٛاصذ

7 

 (:9: 414:)ا١ٌّٕضي ٚػب٠ش، 
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 (2جدول ) 
 يوّضح المحكات الكمية لتفسير تحقق المفاهيم الوطنية

لتوافر المضامين النسبة المئوية  ت
 مستوى التوافر األخالقية )%(

 منعدمة ٓ ٔ
 ضعيفة ٛ,٘أقؿ مف  – ٔ ٕ
 متوسطة ٜأقؿ مف – ٛ,٘ ٖ
 كبيرة ٕٔأقؿ مف  –   ٜ ٗ
 كبيرة جداً  فصاعداً  – ٕٔ ٘

وء المفاىيـ في ض الصؼ الرابع االبتدائيب القراءة العربية االمحفوظات الواردة في كت اتالباحث فحمم
الوطنية التي حددتيا الباحثة مسبقا وستعرض النتائج التي حصمت عمييا مف عممية التحميؿ وعمى النحو 

 االتي :
 عرض نتائج كتاب القراءة لمصف الرابع االبتدائي : -
المحفوظات الواردة في كتاب القراءة لمصؼ الرابع  االبتدائي التي تضمف  اتالباحث فبعد اف حدد     
فاىيـ الوطنية التي حددتيا مسبقا قامت بتحميميا بحسب المؤشرات بصورة مفصمة فحصمت عمى النتائج الم

 ( ٗالموضحة في جدوؿ )
 (1جدول )

المفاهيم الوطنية والمؤشرات وعدد التكرارات والنسبة المئوية لممحفوظات الواردة في كتاب القراءة لمصف 
 الرابع االبتدائي
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 ِتضمك 9.:1 . اٌٛالء ٚاالٔتغبة ٌٍٛطٓ ٚاألِخ 1 

 ِتضمك 17.99 3 صت  اٌٛطٓ ٚسؤ٠تٗ ثأرًّ ٚأثٙٝ صٛسح     :

 ِتضمك 17.99 صّب٠خ اٌٛطٓ ٚاٌذفبع ػٕٗ ٚاٌتضض١خ ِٓ ارٍٗ  3

 ِتضمك 9.:1 . اػّبسٖثٕبء اٌٛطٓ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ   0

تمذ٠ش اٌؼًّ اٌٛطٕٟ ٚاٌشؼجٟ ِٓ ارً اٌشؼٛس   9

 ثبٌّغٛؤ١ٌخ ٚاٌضفبظ ػٍٝ اٌّّتٍىبد اٌؼبِخ 
 ِتضمك 17.99 3

 ِتضمك 17.99 3 ثزي اٌغبٌٟ ٚإٌف١ظ ٌٍٛطٓ 1

  %144 11 الوجوىع
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 ٌُ ٠تضمك 2.42 1 ِؼشفخ اٌضمٛق ٚاٌٛارجبد ٌز١ّغ اثٕبء اٌٛطٓ 1

 غ١شِتضمك 4 4 اٌتّتغ ثىبًِ اٌضمٛق اٌٛط١ٕخ  .

 ٌُ ٠تضمك 2.42 1 تٛف١ش االِٓ ٚاألِبْ ٚاٌغالَ ث١ٓ أثٕبء اٌشؼت 3
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 ِتضمك 31.31 0 اٌغؼٟ ػٍٝ خذِخ ِصبٌش اٌٛطٓ ٚتضم١ك أ٘ذافٗ 8

 ِتضمك 17.17 : تؼض٠ض اٌّغٛؤ١ٌخ اٌٛط١ٕخ ث١ٓ افشاد اٌّزتّغ 5

ٕبعجبد اٌٛط١ٕخ ٚاٌّضبفظخ ػ١ٍٙب ٌت١ّٕخ ئلبِخ وبفخ اٌّ 1

 شؼٛس االػتضاص ثٛطٕٕب 

 غ١شِتضمك  4

 ِتضمك 7:.9: 3 صفع وشاِخ اٌٛطٓ ٚاٌّٛاطٓ 9

  %144 11 الوجوىع
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 غ١شِتضمك  4 اْ تصبْ صمٛق االٔغبْ 1

 ١شِتضمكغ  4 اٌّغبٚاح ٚاٌّشبٚسح ث١ٓ أثٕبء اٌشؼت وبفخ                  .

 ِتضمك 33.33 1 اٌتؼبْٚ ث١ٓ اٌشؼت ٚاٌضىِٛخ                                                      3

 ِتضمك 11.19 : تؼض٠ض اٌؼذي ٚاٌشؼٛس ثٗ  8

 غ١شِتضمك  4 اصتشاَ األٔظّخ ٚاٌمبْٔٛ  5

  %144 3 الوجوىع
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 ِتضمك 33.33 0 ء اٌٝ اسض اٌٛطٓشؼٛس اٌّٛاطٓ ثبالٔتّب  1

شؼٛس اٌّٛاطٓ ثبٔٗ رضء ِٓ أثٕبء شؼجٗ ٚر١ّؼُٙ  .

 ٠ٕتّْٛ اٌٝ ٚطٓ ٚاصذ

 ِتضمك 01.17 9

 غ١شِتضمك 7.33 1 اٌتأو١ذ ػٍٝ اٌٛصذح اٌٛط١ٕخ   3

تمذ٠شػًّ إٌّظّبد ٚاٌّإعغبد اٌٛط١ٕخ ٌخذِخ  8

 اٌٛطٓ

4   

 ِتضمكغ١ش 7.33 1 اٌؼًّ ػٍٝ اٌٍضّخ اٌٛط١ٕخ 5

1 
 

ت١ّٕخ اٌشؼٛس ثبالٔتّبءٚغشط اٌشٚس اٌٛط١ٕخ ٌذٜ 

 اٌت١ٍّز ِٓ لجً اٌّؼٍُ 

 غ١شِتضمك 7.33 1

  %144 :1 الوجوىع
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 ِتضمك 33.33 1 اٌضش٠خ ٚاصتشاَ اٌشأٞ ٚاٌشأٞ االخش  1

 ِتضمك 33.33 1 اٌتضشس ِٓ اٌزًٙ ٚاٌؼٕصش٠خ 3

ٕصش٠خ ٚاٌطبئف١خ  ٚاٌمضبء ػ١ٍّٙب اٌمضبء ػٍٝ اٌؼ  8

 ِٓ خالي اٌّإعغبد اٌتشث٠ٛخ

 غ١شِتضمك  4

 ِتضمك 33.30 1 غشط صت االخش٠ٓ ِٓ أثٕبء اٌشؼت  5

  %144 3 الوجوىع
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اٌتضذٞ ٌٍغضٚ اٌخمبفٟ ٚاإلس٘بة اٌذٌٟٚ ٌٍمضبء ػٍٝ  1

 تشاحٕب ٌٚغتٕب ٌغخ اٌمشاْ 

 غ١شِتضمك  4

 غ١شِتضمك 4 4 اٌضفبظ ػٓ اٌتشاث ٚاٌّؼتمذاد ٚاٌذ٠ٓ ٚاٌذفبع ػّٕٙب .

تؼض٠ض اٌّغبّ٘خ فٟ اٌضفبظ ػٓ تبس٠خ اٌجالد  3

 ٚصضبستٗ 

 ِتضمك 4%: 1

 ِتضمك %4: 1 تمذ٠ش اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء ٚارالٌُٙ  8

 ِتضمك %4: 1 اٌتّز١ذ ثجطٛالد أثٕبء اٌشؼت  5

بد ٚاٌطٛائف الُٔٙ ٠زّؼُٙ ػبًِ اصتشاَ ر١ّغ اٌذ٠بٔ 1

 ِشتشن ٚاصذ صت اٌٛطٓ

 ِتضمك 04% :

  %144 9 الوجوىع
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صشص اٌّؼٍُ ٚاٌت١ٍّز ػٍٝ أداء ٚارجّٙب ثٕضا٘خ  1

 ٚئخالص

 غ١شِتضمك 2.42 1
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 ِتضمك 17.12 : اٌؼًّ ثاخالص  ٚتفبٟٔ فٟ ر١ّغ ِإعغبد اٌذٌٚخ .

 غ١شِتضمك 2.424 1  اٌمٕبػخ ٚغٕٝ إٌفظ 3

اإلصغبط ثأْ اٌٛطٓ ٘ٛ اِبٔخ فٟ اػٕبلٕب ٠ٚزت  8

 اٌّضبفظخ ػ١ٍٗ

 ِتضمك 9:.9: 3

 غ١شِتضمك 2.42 1 االثتؼبد ػٓ اٌخ١بٔخ 5

اٌغؼٟ ٚساء وً ػًّ خ١ش ِٓ شأٔٗ اْ ٠شفغ ِغتٜٛ  1

 ثٍذٔب الع١ّب اٌزبٔت اٌؼٍّٟ

 غ١شِتضمك 9:.9: 3

  %144 11 الوجوىع

  %144 11 اٌّزّٛع  

 ( تكرارا توزعت عمى النحو االتي : ٔٙيتضح مف الجدوؿ اف مجموع التكرارات الكمي لممفاىيـ الوطنية )
 ( تكرارا .ٙٔبمغت تكرارات ىذا المفيوـ ) المفهوم االول )الوطن والمواطنة( : -ٔ
ية وىي ) حب  الوطف ورؤيتو بأجمؿ وأبيى صورة  ( ومؤشر )حما تحققت فيه المؤشرات جميعها -

الوطف والدفاع عنو والتضحية مف اجمو( ومؤشر ) تقدير العمؿ الوطني والشعبي مف اجؿ الشعور 
( ٖبالمسؤولية والحفاظ عمى الممتمكات العامة( ومؤشر ) بذؿ الغالي والنفيس لموطف (  اذ بمغت تكراراتو )

اب لموطف واألمة( والمؤشر %( لكؿ منيـ،  اما المؤشريف ) الوالء واالنتس٘ٚ.ٛٔتكرارات وبنسبة مئوية )
 %( لكؿ منيما .٘.ٕٔ( تكرار ونسبة مئوية )ٕ)بناء الوطف والمساىمة في اعماره(  فقد حققا ) 

عند بعض االفراد  ضعؼ الحس الوطني( الف الوطف يمر بأزمة  ٜٕٓٓوتتفؽ مع دراسة )شموسي /   
ىو لتأسيس فرد يؤمف بالمبادئ الوطنية وال وكثرة أعداء الوطف  ثانيا ، فترسيخ ىذه القيمة في ىذه المرحمة 

 وـ عمى وطنيتو وىو امتداد لمتوجو العاـ لمدولة ومؤسساتيا كافة .ايس
 ( تكرار .ٔٔ: بمغت تكراراتو ) المفهوم الثاني ) الحقوق الوطنية ( -ٕ
( ٗ) السعي عمى خدمة مصالح الوطف وتحقيؽ أىدافو( اذ بمغت تكراراتو ) تحققت المؤشرات -

( تكرارات وبنسبة ٖ%( ،ومؤشر ) حفظ كرامة الوطف والمواطف ( فحقؽ )ٖٙ،ٖٙوبنسبة مئوية )تكرارات 
( تكراريف وبنسبة مئوية ) ٕ%( ،والمؤشر )تعزيز المسؤولية الوطنية بيف افراد المجتمع ( )ٕٛ.ٕٚمئوية ) 
ٔٛ.ٔٛ. )% 

وفير االمف واألماف )معرفة الحقوؽ والواجبات لجميع أبناء الوطف ( و )ت ولم تتحقق المؤشرات -
%( ،و لـ يحقؽ المؤشراف ٜٓ.ٜ( تكرار وبنسبة مئوي )  ٕوالسالـ بيف أبناء الشعب ( فحقؽ كؿ منيما ) 

 (  أي تكرار.ٙ، ٕ)
 ( تكرارا ٖبمغت تكراراتو ) المفهوم الثالث )سيادة القانون ( -ٖ
%( ، و ٚٙ.ٙٙ( تكرار ونسبة مئوية )ٕ)تعزيز العدؿ والشعور بو( ) تحققت فيه المؤشرات -

 %( ٖٖ.ٖٖ( تكرارا واحدا وبنسبة مئوية )ٔ) التعاوف بيف الشعب والحكومة( فحقؽ ) المؤشر
 %(.ٓ( أي تكرار ونسبتيا المئوية )٘، ٕ، ٔ)  لم تتحقق المؤشرات -
 ( تكرارا.ٕٔ: بمغت تكراراتو ) المفهوم الرابع ) االنتماء والوحدة (-1
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بانو جزء مف أبناء شعبو وجميعيـ ينتموف الى وطف  شعور المواطفىي)  المؤشرات التي تحققت -
%( والمؤشر )شعور المواطف باالنتماء الى ٛٙ.ٔٗ( تكرارات وبنسبة مئوية ) ٘واحد( اذ بمغت تكراراتو )

 %(ٖٖ.ٖٖ( تكرارات بنسبة مئوية ) ٗارض الوطف( بواقع )
لمحمة الوطنية ( و)تنمية ) التأكيد عمى الوحدة الوطنية( و ) العمؿ عمى ا ولم تتحقق المؤشرات -

( تكرارا واحدا ٔالشعور باالنتماء وغرس الروح الوطنية لدى التمميذ مف قبؿ المعمـ ( فحقؽ كؿ واحد منيـ )
%( ،ولـ يحقؽ المؤشر ) تقدير عمؿ المنظمات والمؤسسات الوطنية لخدمة الوطف ( ٖٖ.ٛوبنسبة مئوية ) 

 أي تكرار ونسبتو المئوية ) .%(.
 ( تكرارات ٖ: بمغت تكراراتو )الخامس ) الديمقراطية )الحرية (( المفهوم -2
) الحرية واحتراـ الراي والري االخر ( و) التحرر مف الجيؿ والعنصرية ( وغرس  تحققت المؤشرات  -

 %( لكؿ واحد منيـ.ٖٖ.ٖٖ( تكرارا واحدا ونسبة مئوية )ٔحب االخريف مف أبناء الشعب ( بواقع )
 %( . ٓ( أي تكرار ونسبتو المئوية )  ٗ)  لم يحقق المؤشر -
المؤشرات التي  –( تكرارات ٘بمغت تكراراتو ) المفهوم السادس )االعتزاز بالمغة والتراث والعقيدة( -3

احتراـ جميع الديانات والطوائؼ النيـ يجمعيـ عامؿ مشترؾ واحد حب الوطف( اذ بمغت ىي )  تحققت
والمؤشرات ) تعزيز المساىمة في الحفاظ عف تاريخ البالد %( ، ٓٗ ( تكرارا وبنسبة مئوية )ٕ) تكراراتو

( تكرارا واحدا ٔوحضارتو( و) تقدير العمـ والعمماء واجالليـ ( و ) التمجيد ببطوالت أبناء الشعب( فحققت )
 %( لكؿ منيـ .ٕٓوبنسبة مئوية )

 %(.ٓ( أي تكرار ونسبتيما المئوية )ٕ، ٔ) ولم يحقق المؤشران -
 ( تكرارا .ٔٔبمغت تكراراتو ) م السابع ) النزاهة واإلخالص (المفهو -ٚ
) اإلحساس بأف الوطف ىو امانة في اعناقنا ويجب المحافظة عميو( و)  تحقق فيه المؤشرين -

( ٖالسعي وراء كؿ عمؿ خير مف شأنو اف يرفع مستوى بمدنا السيما الجانب العممي( اذ بمغت تكراراتيما ) 
%(  لممؤشر )العمؿ ٜٔ.ٛٔ( تكرار ونسبة مئوية ) ٕ%(  لكؿ منيما  و ) ٕٚ.ٕٚتكرار ونسبة مئوية )

 بإخالص وتفاني في جميع مؤسسات الدولة (
خالص( و) القناعة  ولم تتحقق المؤشرات - ) حرص المعمـ والتمميذ عمى أداء واجبيما بنزاىة وا 

( تكرارا واحدا ونسبة مئوية ٔوغنى النفس(  و ) االبتعاد عف الخيانة ( اذ بمغ تكرار كؿ واحد منيـ )
(ٜ.ٜٓ.)% 

 ثالثا :تفسير النتائج 
ب القراءة االتفاوت في نسبة تحقؽ المفاىيـ الوطنية في المحفوظات الواردة في كت حثاتوستفسر البا      

 : بدءا بأعمى مفيوـ تحقؽ وانتياء ابا دنى مفيوـ وعمى النحو االتي  صؼ الرابع االبتدائيلم
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لمناىج عمى مفيوـ الوطف والمواطنة وتعتقد الباحثة اف ىذا المفيـو مف المفاىيـ تركيز واضعوا ا -ٔ
 الميمة وخاصة في ىذه المرحمة العمرية لزيادة الحس الوطني لدى التالمذة.

ضعؼ تركيز اضعوا المناىج عمى )ثالث( مؤشرات في مفيوـ الحقوؽ الوطنية واىميا مؤشر )  -ٕ
 اء الوطف ( معرفة الحقوؽ والواجبات لجميع أبن

ضعؼ االىتماـ بمؤشرات المفيوميف ) سيادة القانوف ( ومؤشر )الديمقراطية )الحرية(( بالرغـ مف  -ٖ
االخريف ،فضال عف  هأىميتو في تعويد الطمبة عمى التعرؼ عمى حقوقيـ وواجباتيـ تجاه انفسيـ وتجا

 .االلتزاـ بالقوانيف وتطبيقيا 
 و) النزاىة واإلخالص(  االنتماء والوحدة (قمة اىتماـ واضعوا المناىج لمؤشرات )  -1

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات  خامسا:
مف عرض  النتائج وتفسيرىا بعد المعالجات اإلحصائية بحسب التكرارات والنسب  اتالباحث فبعد اف انتي

 يأتي: المئوية ستعرض في ىذا الفصؿ االستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي توصمت الييا وكما
 أوال :االستنتاجات:

اف واضعي المناىج لـ يراعوا الموازنة في وضعيـ لممفاىيـ الوطنية في كتب المحفوظات لممراحؿ  -ٔ
 الستة االبتدائية 

 عدـ وجود معايير محددة مف قبؿ واضعي المناىج لموضوعات كتاب القراءة لممفاىيـ الوطنية . -ٕ
الديمقراطية و) ء والوحدة( و )سيادة القانوف( االنتماضعؼ التركيز عمى المفاىيـ الوطنية ) -ٖ

 )الحرية((
 ثانيا: التوصيات :

 باالتي : اوصت الباحثاتفي ضوء النتائج التي توصؿ الييا البحث الحالي 
 الحرص عمى إضافة محفوظات  أخرى تتضمف المفاىيـ الوطنية في المراحؿ الدراسية كافة. -ٔ
 رابػعال لمصػؼب القػراءة اص النفسػي والتربػوي عنػد تػأليؼ كتػاالعتماد عمى الخبرة العمميػة لػذوي التخصػ -ٕ

 مف المرحمة االبتدائية وتوزيع المفاىيـ الوطنية فييا. 
ضرورة التأكيد عمى معممي المرحمة االبتدائية ومعمماتيا بتركيزىـ عمى المفاىيـ الوطنية  عند تدريسيـ  -ٖ

 لممحفوظات.
 ثالثا: المقترحات 

 المفاىيـ الوطنية في كتب المغة العربية لممراحؿ الدراسية األخرى .اجراء دراسة مماثمة لتعرؼ  -ٔ
اجراء دراسة مماثمة عف مدى توافر المفاىيـ الوطنية في كتب المغة العربية مف وجية نظر معممي  -ٕ

 المرحمة االبتدائية ومعمماتيا 
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 المصادر
، دار الحديث ،  .  لسان العرب(5002) ابف منظور ، جماؿ الديف أبو الفضؿ محػمد بف مكـر (ٔ

 .مصر –القاىرة 
دار المعرفة الجامعة ، ،  تصميم وتنفبذ البحث االجتماعي (ٜٓٛٔ)احمد ، غريب محمد سيد  (ٕ

 .القاىرة 
–دار صفاء لمنشر والتوزيع , عّماف . المنهج التربوي أسسه وتحميمه,  بحري , منى يونس (ٖ

 ـ .ٕٕٔٓاألردف,
، دار  ٕطء في المنهج البحثية التربوية والنفسية، اإلحصا (ٕٗٔٓالبديري، طارؽ، وسييمة نجـ ) (1

 الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف.
دار الميسرة لمنشر والتوزيع، مبادئ اإلحصاء اإلدارة واالقتصاد، (: ٕٔٔٓالبطاينة، ابراىيـ محمد، ) (٘

 عماف، االردف.
عبد البوىي، رأفت عبد العزيز، إبراىيـ جابر المصري، احمد محمد ماجد، منى احمد  (3

 .مصر –، القاىرة ٔدارالعمـ لمنشر والتوزيع، طالجودة الشاممة في التعميم،  (5095)الرحيـ،
  .دار الحوراء ، بغداد،  المنهج وتحميل الكتاب، (ٜٕٓٓ)التميمي ، عواد جاسـ   (4
مناهج المغة العربية وطرائق تدريسها بين النظرية  ،(ٕٔٔٓالجعافرة، عبد السالـ يوسؼ ) (5

   تبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ، عماف، األردف.مكوالتطبيق، 
دار تعميم المغة العربية في ضوء االتجاهات الحديثة ،ـ(،ٕٗٔٓالجعافرة، عبد السالـ يوسؼ ، ) (6

 الكتاب الجامعي ،العيف ،االمارات العربية المتحدة.
الصؼ الثاني  (،أثر إستراتيجية األنشطة المتدرجة في تحصيؿ طالباتٕٕٓٓحسيف،حيدر صباح ) (ٓٔ

 كمية الػتربية األساسية ، الجامعة المستنصرية )رسالة ماجستير(المتوسط في مادة قواعد المغة العربية
مفاهيم التدريس في العصر  (ٕٕٔٓحمادنو، محمد محمود ساري، وخالد حسيف محمد عبيدات ) (ٔٔ

 ع، عماف، األردف.  عالـ الكتب، الحديث لمنشر والتوزيالحديث طرائق.. أساليب.. استراتيجيات، 
مناهج المغة العربية وطرائق تدريسها بين النظرية والتطبيق ,  (ٕٗٔٓحمادي , حسف خمباص ) (95

 , دار الفراىيدي لمنشر والتوزيع , بغداد , العراؽ . ٔط
a. زمـز . تحميل المحتوى في المناهج والكتب الدراسية, الخوالدة , ناصر أحمد و يحيى إسماعيؿ عيد

 ـ .ٕٗٔٓاألردف -ف , عّماف ناشروف وموزعو 
أساليب حديثة فــي تدريس  (،ٕٗٓٓالدليمي ، طو عمػي حسيف  و كامؿ محمود نجـ الد ليمي) (92

 ،دار الشروؽ, عماف.ٔ، طقواعد المغة العربية
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،  ٔط،  البحث العممي أسسه ومناهجه (ٕٗٔٓالدليمي ، عصاـ حسف ، عمي عبد الكريـ صالح ) (91
 . ّماف  ,األردفالرضواف لمتوزيع والنشر ، ع

 ٗط ،  العمم والبحث العممي ، دراسة في مناهج العموم( ٜٜٛٔرشواف ،  حسيف عبد الحميد احمد ) (92
 ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية .

,  ٔط,  اتجاهات حديثة في تدريس المغة العربية (ٖٕٔٓزاير , سعد عمي و سماء تركي داخؿ )  (93
 غداد , العراؽ .دار المرتضى لمنشر والتوزيع , ب

 عالـ الكتب، القاىرة، مصر.مناهج البحث،  (ٕٗٔٓسميماف، عبد الرحمف سيد ) (ٚٔ
دار وائؿ مناهج المغة العربية وطرق تدريسها،  الشمري، ىدى عمي جواد، سعدوف محمود الساموؾ، (95

 ٕ٘ٓٓ، ٔاألردف ط -لمنشر،  عماف 
 -أسسه -سانية مفهومهتحميل المحتوى في العموم اإلن(: ٕٗٓٓطعيمة، رشدي أحمد، ) (ٜٔ

 ، دار الفكر العربي، القاىرة.استخداماته 
األنماط المنهجية وتطبيقاتها (. ٕٚٓٓعبد الرحمف ، انور حسيف ، وعدناف حقي شياب زنكنة، ) (ٕٓ

 ، مطابع شركة الوفاؽ، بغداد العراؽفي العموم اإلنسانية وتطبيقاتها في العموم اإلنسانية والتطبيقية
دار التوحيد ،منهج البحث العممي وكتابة الرسائل العممية،  (ٕٔٔٓبف عبد اهلل ) عبد القادر، موفؽ  (59

  لمنشر، الرياض، السعودية.
، البحث العممي مفهومه وادواته  (ٕ٘ٔٓعبيدات، ذوقاف ، عبد الرحمف عدس ، كايد ،عبد الحؽ ) (55

 ٚٔدار الفكر ناشروف وموزعوف ط-عماف واساليبه، 
، دار الصادؽ ، لتقميدي وااللكتروني رؤيا جديدة في تصميم المنهج بين ا العجرش, حيدر حاتـ . (ٖٕ

 ـ.ٕٕٓٓبابؿ ،
( دراسة مقارنة لمقيـ في كتب المطالعة لممرحمة الثانوية في ٜ٘ٛٔالعجيمي ، شذى عبد الباقي ) (ٕٗ

 . (أطروحة دكتوراة غير منشورة)طف العربي ، بغداد ، جامعة بغداد ، و ال
دار الرضواف لمنشر والتوزيع ،االردف ( معمم المدرسة االساسية ، 5093.) العرنوسي ، ضياء عويد (ٕ٘

  عماف. –
 .لبناف –، دار الكتب العممية ، بيروت  ٔج معجم العين ،  ،(ٖٕٓٓ) الفراىيدي ، الخميؿ بف احمد  (ٕٙ
, دار المناىج لمنشر  ٔ, طالمناهج الحديثة وطرائق التدريس  (ٜٕٓٓعطية , محسف عمي ) (54

 , األردف .والتوزيع , عّماف 
، دار الشروؽ لمنشر  ٔطالكافي في تدريس المغة العربية ،  (،5003)، عطية ، محسف عمي (55

 . األردف  –والتوزيع ، عماف 
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تدريس التاريخ بالوثائق التاريخية والتمفزيون  (ٜٙٛٔالعوضي ، عبد المطيؼ محمد صالح ) (56
 الكويت . ، التعممي

توى المحفوظات الواردة في كتب القراءة العربية لممرحمة (،تحميؿ مح ٜٕٓٓالشموسي ، مصطفى سوادي ) (20
( كمية التربية األساسية ، الجامعة ) رسالة ماجستير غير منشورةاالبتدائية في ضوء القيـ التربوية

 المستنصرية
، منشورات  ٔ، ط شعر األطفال في سورية دراسة في تحميل المضمون التربوي (ٜٜ٘ٔكنعاف ، احمد ) (29

 العرب ، مزة ، أبو ستراد ، سورية .اتحاد الكتاب 
مكتبة دار أساليب تدريس الدراسات االجتماعية، المقاني، احمد حسيف، وابوسنينة، عودة عبد الجواد،  (ٕٖ

 (ٜٜٔٔاألردف ) -الثقافة، عماف
، مكتب القياس والتقويم لمطالب الجامعي( ٕٕٔٓمجيد، عبد الحسيف رزوقي ،وياسيف حميد عياؿ ،) (ٖٖ

 والنشر ،بغداد، العراؽ اليمامة لمطباعة
 ٔ, طتحميل محتوى المنهج في العموم االنسانية  (ٕٕٔٓمحمػد , وائؿ عبد اهلل و ريـ احمد عبد العظيـ )  (21

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة , عّماف ,     األردف .
، النظرية والتطبيق تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها ،ٕٙٓٓمدكور، عمي احمد، ايماف احمد ىريدي (22

 ٚ\مصر،  –، القاىرة ٔدار الفكر العربي لمطبع والنشر، ط
-، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف  النفس وعمم التربية في البحث مناهجٓممحـ ، سامي محمد  (ٖٙ

  ٓ( ٕٓٔٓاالردف،)
لمطباعة   ، دار الميسرةاإلحصاء التربوي(: ٕٓٔٓالمنيزؿ، عبد اهلل فالح، وعايش موسى غرابية، ) (ٖٚ

 والنشر والتوزيع، عماف، االردف.
دار ومكتبػة المناهج الدراسية المفهوم االبعـاد المعالجـات ،  (،ٕٔٔٓالموسوي ، محمد عمي حبيب ) (25

 البصائر ، لمطباعة والنشر ،بيروت لبناف .
ــوم الســموكية  (ٕٗٓٓ)النبيػػاف ، موسػػى  (ٜٖ ، الطبعػػة العربيػػة األولػػى ، دار أساســيات القيــاس فــي العم

                                                                                                                                                                    ٕٗٓٓ، األردف ،لشروؽ لمنشر والتوزيع ا
  
 


