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 عبد ساموعظيـ االمتناف إلى األستاذ الدكتور  ،أتقدَّـ بجزيؿ الشكر ،عرفانًا بالجميؿ
و، وضميره اىتمامو، وصبره، ورقي  و بوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة مو بقَ ، عمى تفض  ارعم   الكريم
رشاداتو االحيّ  واألبحاث، وغرس في دني بالمراجع لعممية الدقيقة، وزوَّ ، إذ غمرني بتوجيياتو وا 

 ذخرًا لخير أمة.  أدامو، و عمرهومنيجو السميـ، أطاؿ اهلل في  ،نفسي أخبلقيات البحث العممي

بمبلحظاتيـ،  الذيف لـ يضن وا عميَّ  إلى أساتذتي في كمية التربية :والشكر موصوؿ أيضاً 
 أسماء د.أ، صياـ وحيد محمد د.أ، الفواؿ خير محمد د.أـ: وى ،ي دراستيوآرائيـ، في تحكيـ أداتَ 

 يحيى. د، مطمؽ فرح د.أ، اهلل العبد فواز د.أ، الحصري عمي د.أ، بشارة جبرائيؿ د.أ، الياس
  .تصويبات وأ توجيياٍت  ولـ يترددوا في تقديـ أية. خمؼ غساف. د، ابراىيـ جمعة. د، العماريف

لى السَّادة أعضاء لجنة  : األستاذ الدكتور فرح مطمؽ، واألستاذ ىذه الدراسة تحكيـوا 
لما بذلوه مف جيد في قراءتيا، وتقويميا، ولما قدموه مف مبلحظات أثرت آصؼ يوسؼ،  المساعد

 ىذا العمؿ وأغنتو.

لىو   وقفوا إلى جانبي وشجعوني ف الذيف جمعتني بيـ مقاعد الدراسة، ،زمبلئيو  زميبلتي ا 
ر أحمد، ودعاء حبلؽ، : د. فيصؿ بكبالذكر ، وأخص  منيـلعمؿعمى مواصمة جيودي في ىذا ا

 ومروة محمد، ويارا يحيى، ومناؿ دياب.
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 مةمقد   .1

أكبر ىذه  ، ولعؿَّ ات سريعة في مختمؼ مجاالت الحياةر يشيد العالـ في ىذا القرف تغيّ       
وثورة المعرفي  التدفؽ أبرزىا ؿ العموـ والتكنولوجيا مف معطياٍت التغيرات ما نشيده في مجا
يات ، وما رافؽ ذلؾ مف انفتاح عمى ثقافات اآلخريف مف خبلؿ الفضائاإللكترونيات، واالتصاالت

ت إلى ظيور اتجاىات أدّ  ؛وثقافية ،واجتماعية ،اقتصاديةرات تغيّ  واإلنترنت. وقد رافؽ ذلؾ كمو
العصر الذي  . وىذا ما أكده المقاني بقولو "إفَّ وأنماط معيشة جديدة وسموؾ وقيـ وأنماط تفكير

 ،إلعبلمي، وعصر االنفتاح اوعصر التغير المتسارع ،لتكنولوجيةنعيشو ىو عصر الثورة ا
 ثُ حدِ مف القرف العشريف بدأت ىذه الثورة تُ  التسعينياتة ومنذ بداي. الحضاري العالميو  ،الثقافيو 

لى تي ينظر الناس بيا إلى أدوارىـ وأسموب التعامؿ مع بعضيـتغيرات أساسية في الطريقة ال ، وا 
واحد ىو  ـ تقاس بمقياسٍ ، وأصبحت القوة والغنى والتقدّ امؿ مع األحداث القريبة والبعيدةالتع

  .(55، ص  2001، ) المقاني خذ بمعطيات الثورة المعموماتية"واألاالندماج في الحضارة العممية 

 إذ التربية والتعميـ، ماوالسيَّ وتفرض ىذه التغيرات تأثيراتيا عمى مجاالت الحياة المتنوعة        
عداد قواىا إ إعادة مف المجتمعات اإلنسانية وأنظمتيا التربويةتتطمب ىذه التغيرات السريعة 

ؽ التفكير وكيفية ائطر و المعارؼ ب تزويدىـمف خبلؿ  ،المياريو  العممي استواىالبشرية  برفع م
 األسئمةت وطرح في الظاىرا والتأمؿ والمبلحظة الدقيقة الذكية، وحؿ المشكبلت، ممارستيا،

تقاف المغة وميارات التواصؿ ،خي، وفيـ التراث واالعتزاز بالموروث التاريالمتنوعة حوليا  وا 
قادريف عمى التفاعؿ مع المستجدات، ليكونوا ، ، واالنفتاح عمى ثقافات اآلخريفونيغوي واإللكتر المّ 

االنطبلؽ  ـّ ، ومف ثَ اجات سوؽ العمؿ والتفوؽ واإلبداع، وحوتمبية حاجاتيـ وحاجات مجتمعيـ
 ة. ة والدوليّ لممنافسات المحميّ 

أبنائيا  لتطوير طاقاتية العناصر التي تستخدميا النظـ التربو أىـ  بيف وتأتي المناىج مف      
 ،بشؤوف مجتمعيـ وقضاياه وميتميف ،مسؤوليف مدى ممكف ليكونوا مواطنيف إلى أقصى
وميتميف  ،منفتحيف عمى العالـ اآلخر في الوقت نفسو يكونواو  ،وىمومو ،وحاجاتو ،ومشكبلتو

 ،فاتيـؿ ثقاوتقبّ  وقادريف عمى التواصؿ مع اآلخريف ،وقضاياىـ ومشكبلتيـ وف اآلخريفبشؤ 
المنػػػاىج ؿ تشكّ  وبيذاوتقاليدىـ وقادريف عمى التعاوف معيـ.  ،وعاداتيـ ،وأفكارىـ ،وقيميـ

 يفترض بيا أف تعمؿ عمى إعداد إذػػة؛ لتحقيؽ ىذه األىداؼ النوعيّ  المثمى األداةالتربويػػة 
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ىذا المنظور مف  وسيكوف ميماً يواكب أحدث التطورات والمستجدات العالمية.  إعداداً المتعمميف 
في محتوى العالمية  والِفَكرالوطنية  الِفَكرإدخاؿ  إلىالمناىج  يسعى القائموف عمى تطويرأف 

ظؿ التغيير الذي  وخاصة في ،ىذيف النوعيف مف الِفَكربيف تحقيؽ التوازف و الدراسية، المناىج 
 يامف أجؿ إكساب لؾخبلؿ السنوات األخيرة. وذ طرأ عمى المناىج في الجميورية العربية السورية

 قادريف عمى معرفة اويكونو تتنامى شخصياتيـ وتتطور،  حتى ،ممتعمميف منذ نعومة أظفارىـل
 .وأمتيـ وتجاه الدوؿ األخرى ،ومجتمعيـ ،مسؤولياتيـ تجاه وطنيـ ا، ويتحممو يـوواجبات يـحقوق

شكاليا تى أالعولمة وتحدياتيا بش مؤثراتعمى الصمود أماـ  قادريف الذي يجعميـ الشكؿب
التفاعؿ اإليجابي وبيذا سيكونوف أقدر عمى الخ. …البيئيةو  ،التربويةو  ،واالجتماعية ،االقتصادية

  ة.المعاصر ة و معيا في إطار مف األصال

      مشكمة الدراسة .2

تجاوز خصوصيات الشعوب وقومياتيا في سبيؿ إيجاد غاء الحدود و العولمة إلى إل تسعى      
في العصر  ويتجمى ىذاواقتصادي تفرضو قوة مسيطرة  ،وسياسي ،افينموذج موحد لنمط ثق

مف الباحثيف في مجاؿ العولمة إلى استبداؿ  وىذا ما دعا كثيراً  .الراىف بالنموذج األمريكي
 (137، ص1998) الجابريده وىذا ما أكَّ " ،بمصطمح آخر ىو "األمركة" "مصطمح "العولمة

بمدًا بعينو ىو الواليات  مؿ عمى تعميـ نمط حضاري يخص  الع" :نياعمى أالعولمة عندما عرَّؼ 
ر بصورة مباشرة عف إرادة الييمنة وىي أيديولوجيًا تعب   ،عمى بمداف العالـ أجمع المتحدة األمريكية

محاولة الواليات المتحدة إعادة تشكيؿ العالـ وفؽ مصالحيا االقتصادية أي  ".عمى العالـ وأمركتو
فقد تكوف العولمة  خاصًة. بمداف العالـ الثالثو  عامةً  ىذا األمر قمؽ الشعوب وقد أثار ،والسياسية

 عف ىذا الفكر محمد تر ىي األسموب الجديد مف أساليب استعمار الشعوب واستعبادىا، ولقد عبَّ 
و تفكير الدوؿ والحكومات أصبحت فكرة العولمة تيارًا فكريًا ينشغؿ ب" :تعندما قال (2006)

و وحدة واحدة مف كافة النواحي مما قد ينتج عف دؼ ىذا الفكر اعتبار العالـ كمّ ويستي. والشعوب
آثار سمبية وخاصة عمى الدوؿ النامية  لمعولمة ة الدوؿ المتقدمة إال أفَّ العولمة مف تقدـ وسياد

فالعولمة مدت جذور سطوتيا "، ثقافتيا فيي دوؿ مستيمكة وليست منتجةتؤثر عمى  ،والفقيرة
، حتى باتت تعتبر أسموبًا جديدًا مف وكؿ شيء في أي وطف وفي أي زاوية فيلتمتؼ حوؿ 

أساليب استعمار الشعوب، وىنا ليست المناىج التربوية بمعزؿ عف تدخبلت العولمة ومحاوالت 
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فالتجربة المكسيكية دليؿ واضح عمى ذلؾ عندما اشترط صندوؽ النقد "فرض سيطرتيا الشاممة 
مدرسية في المكسيؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى قرض مالي لتطوير الدولي تعديؿ المناىج ال

التجييزات التعميمية. وىكذا أصبحت القوة العسكرية واالقتصادية األمريكية تحدد أولويات التطور 
فقادىا ىويتيا الثقافي والتعميمي والتربوي،  تحمؿ العولمة فظاىرة ،بقصد توحيد ثقافة الشعوب وا 

 حقيقي، اختبار أماـ الثقافية اليوية وتغدو عاـ، بشكؿ الوطنية لمثقافات خطيراً  تيديًدا طياتيا في
 مف جزءاً  وتغدو فيو، تندمج أو اليادر، العولمة سيؿ أماـ وتفردىا تميزىا عمى تحافظ أف فإما

 الذي الحقيقي التحدي ىو وذلؾ ،( 296، ص2006" )عبد السبلـ، وتفر دىا تميَزىا فتفقدَ  نسيجو،
 تربويةٌ  خذت إجراءاتٌ ات   وفي محاولٍة لمتصدي ليذا التحديبأسرىا،  المستضعفة البمداف يواجو

في نشر آثارىا السمبية ضمف لدى الدوؿ المييمنة العولمة  سياسات تيدؼ لمحّد مف تمادي
في الجميورية العربية السورية مجموعة مف المعايير وزارة التربية المناىج الدراسية، لذا اعتمدت 

"تدعـ  خاصة لممناىج الدراسية كميا. ومف أىـ مواصفات ىذه المعايير أنيا وطنيةالعامة وال
ؿ المتعمميف مسؤولية بنائو، ورفع مكانتو بيف حم  االنتماء لموطف وتحرص عمى مصالحو العميا، وتُ 

، وىذا ما يوجينا نحو استقراء وجود بعد وطني في (42، ص2013األمـ" )الفواؿ وسميماف،
سية في الجميورية العربية السورية. وفي المقابؿ ال يبدو منطقيًا انغبلؽ مناىجنا المناىج الدرا

سمبية ليست  العولمة، فالدراسية عمى الواقع المحمي في ظؿ االنفتاح البلمحدود عمى اآلخر
نما ليا جوانب عديدة تعود بالفائدة والخير عمى البشرية جمعاء ،بالمعنى المطمؽ لمكممة إذا ما  ،وا 

وليذا اعُتمد  لنكوف منتجيف ال مجرد مستيمكيف، تخدمنا بصورة يؼ نوظفيا في مناىجناا كعرفن
محتوى المناىج الدراسية في الجميورية العربية معايير اختيار  بوصفو أحد ،معيار العالمية

أف يتخطى محتوى المنياج الواقع الوطني والقومي ليربط المتعمـ بالعالـ " الذي يقصد بوو  ،السورية
المعاصر حولو، وال سيما في عصرنا الذي أصبح فيو العالـ قرية صغيرة، تتبادؿ المعارؼ 

وفي ظؿ ىذا الحضور  (.111، ص2006اة" )بشارة والياس، والمنافع في جميع مجاالت الحي
المناىج  نجد أفَّ متناقضيف،  -في حاؿ انعداـ التخطيط الواعي لدمجيما – لطرفيف يبدواف

فأي البعديف يطغى عمى اآلخر؟ وما  أماـ اختبار حقيقي، العربية السورية وريةالدراسية في الجمي
لوصوؿ إلى مناىج تمتاز بالتوازف ا المفيد جدًا لنا إذ مف كؿ بعد في ىذه المناىج؟ توافردرجة 
 البعد العالمي فكرؼ درجة توافر تعرّ  الحاجة إلىنشأت مف ىنا . والعالمي الوطني بعدييابيف 

الوطنية التي تحتوييا ىذه  بالفكرومقارنتيا  ،المدرسية في الجميورية العربية السورية في مناىجنا
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ولغتنا الرسمية والقومية، التي تستحؽ  لغتنا األـّ  ،وبشكؿ خاص مناىج المغة العربية ،المناىج
كانت عممية تحميؿ الكتب  ( أنو إذا2003يرى سالـ )إذ  .مف أخطار العولمة وتحدياتيا الحماية

المدرسية عممية ميمة، فإف ىذه األىمية تزداد عندما يتصدى البحث لتحميؿ الكتب المقررة 
لتدريس المغة العربية، ألف المغة ىي الوسيمة التي تساعد عمى النمو المعرفي واالجتماعي 

المغة العربية األساس الذي يعتمد  تعد  إذ  واجية الحياة،والنفسي لمطالب، وتجعمو يقؼ بقوة لم
يو الطفؿ في كسب المعمومات والميارات واالتجاىات التي تعينو عمى االتصاؿ ببيئتو، ليجري عم

عف طريقيا التفاىـ والتفاعؿ مع البيئة، ومع األمة التي ينتمي إلييا، ويرتبط بتراثيا الديني، 
 يا عمى الشكؿتي يمكف صياغتوىذا يشكؿ جوىر مشكمة بحثنا ال الفكري، والحضاري.والثقافي، و 

اآلتي:

 أىمية الدراسة .3
  :يأتيتستمد الدراسة أىميتيا مما     

 العالميالبعديف  ِفَكر لمدى تضميفشامبًل دقيقًا  ـ وصفاً أف تقد   ليذه الدراسةينتظر  -1
لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس مف التعميـ األساسي  لغتي العربية كتبفي  والوطني

وليعيف القائميف عمى بناء المناىج في الجميورية العربية  ،في الجميورية العربية السورية
 .موضوع الدراسة ا يخص  السورية عمى تطوير محتوى مناىج مرحمة التعميـ األساسي فيم

ضوع البعديف العالمي والوطني في المناىج مو الدراسات التي تتناوؿ  ندرةِ مف  بسبٍب  -2
آفاقًا جديدة لدراسات يؤمؿ ليذه الدراسة أف تفتح  .في الجميورية العربية السوريةالدراسية 

 .يامستقبمية تستند إلى نتائج

 أسئمة الدراسة  .4
 األسئمة اآلتية: تسعى الدراسة إلى اإلجابة عف

لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس  لغتي العربيةفي كتب  العالميالبعد  ِفَكرِ ما درجة توافر  .1
ولموصوؿ إلى إجابة  مف مرحمة التعميـ األساسي في الجميورية العربية السورية؟ ،مجتمعةً 

 أواًل مف اإلجابة عف أسئمتو الفرعية اآلتية:  عف ىذا السؤاؿ، البدَّ 
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 مرحمة مف الرابع لمصؼ لغتي العربية باكت في العالمي البعد ركَ فِ  توافر ةدرج ما .1.1
 السورية؟ العربية الجميورية في األساسي التعميـ

 مف الخامس لمصؼ لغتي العربية باكت في العالمي البعد ركَ فِ  توافر درجة ما  .1.2
 السورية؟ العربية الجميورية في األساسي التعميـ مرحمة

 مرحمة مف السادس لمصؼ لغتي العربية باكت في العالمي البعد ركَ فِ  توافر درجة ما .1.3
 السورية؟ العربية الجميورية في األساسي التعميـ

لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس  لغتي العربيةالبعد الوطني في كتب  ِفَكرما درجة توافر  .2
ابة عف ىذا ولئلجمجتمعًة مف مرحمة التعميـ األساسي في الجميورية العربية السورية؟ 

 مف تقديـ إجابات عمى أسئمتو الفرعية اآلتية: بدّ السؤاؿ ال
 مرحمة مف الرابع لمصؼ لغتي العربية باكت في الوطني البعد ركَ فِ  توافر درجة ما .1.2

 السورية؟ العربية الجميورية في األساسي لتعميـا
 مرحمة مف الخامس لمصؼ لغتي العربية باكت في الوطني البعد ركَ فِ  توافر درجة ما .2.2

 السورية؟ العربية الجميورية في األساسي التعميـ
 مرحمة مف السادس لمصؼ لغتي العربية باكت في الوطني البعد ركَ فِ  توافر درجة ما .3.2

 السورية؟  العربية الجميورية في األساسي التعميـ

 أىداف الدراسة .5
  تتجمى أىداؼ الدراسة بالنقاط اآلتية:

 والخامس الرابع لمصفوؼ لغتي العربية: كتب في العالمي دالبع ركَ فِ  توافر درجة تحديد. 1
عنو ثبلثة  وتتفرع .السورية العربية الجميورية في األساسي التعميـ مرحمة مف مجتمعةً  والسادس

 ىي: أىداؼ فرعية 

 مرحمة مف الرابع لمصؼ لغتي العربية: كتاب في العالمي البعد ركَ فِ  توافر درجة تحديد .1.1
 .السورية العربية الجميورية في سياألسا التعميـ

 مرحمة مف الخامس لمصؼ لغتي العربية: كتاب في العالمي البعد ركَ فِ  توافر درجة تحديد. 2.1 
 .السورية العربية الجميورية في األساسي التعميـ
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 مرحمة مف السادس لمصؼ لغتي العربية: كتاب في العالمي البعد ركَ فِ  توافر درجة تحديد. 3.1 
 .السورية العربية الجميورية في األساسي يـالتعم

 والخامس الرابع لمصفوؼ لغتي العربية: كتب في الوطني البعد ركَ فِ توافر  درجة تحديد . 2
ويتفرع عنو ثبلثة  .السورية العربية الجميورية في األساسي التعميـ مرحمة مف مجتمعةً  والسادس

 أىداؼ فرعية ىي:

 مرحمة مف الرابع لمصؼ لغتي العربية: كتاب في الوطني البعد ركَ فِ  توافر درجة تحديد .1.2
 .السورية العربية الجميورية في األساسي التعميـ

 مرحمة مف الخامس لمصؼ لغتي العربية: كتاب في الوطني البعد فكر توافر درجة تحديد .2.2
 .السورية العربية الجميورية في األساسي التعميـ

 مرحمة مف السادس لمصؼ لغتي العربية :كتاب في نيالوط البعد فكر توافر درجة تحديد .3.2
 .السورية العربية الجميورية في األساسي التعميـ

 كتب الصفوؼ الثبلثةفي  والعالمي البعديف الوطنيتكرارات  عيتوز  بيف الفرؽ تحديد .3
 ع تكرارات كؿ بعد منيما عمى حدة بيف الصفوؼ الثبلثة.يوالفروؽ في توز  مجتمعة،

 فرضيات الدراسة .6
 الوطني لمبعدالتكرارات المسجمة  عاتيتوز في ذات داللة إحصائية  ليس ىناؾ مف فروؽٍ  -1

 0.01لكؿ صؼ مف الصفوؼ الثبلثة عند مستوى داللة  لغتي العربيةفي كتب 
 العالمي لمبعدالتكرارات المسجمة  عاتيتوز في ذات داللة إحصائية  ليس ىناؾ مف فروؽٍ  -2

 0.01صفوؼ الثبلثة عند مستوى داللة لكؿ صؼ مف ال لغتي العربيةفي كتب 
في  والوطني العالمي البعدينتكرارات  عيتوز بيف داللة إحصائية  ذي ؽٍ ليس ىناؾ مف فر  -3

0.01في كتب العينة مجتمعة عند مستوى داللة  لغتي العربيةمحتوى كتب 

 
 الرابعلمصفوؼ:  لغتي العربيةاقتصرت الدراسة عمى تحميؿ محتوى كتب  :حدود الدراسة .7

، خبلؿ في الجميورية العربية السورية مف مرحمة التعميـ األساسي والسادس والخامس
 .ـ2015 /1/2حتى ـ  2014 /6/1الفترة الزمنية الممتدة مف 
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 اتياوأدمنيج الدراسة  .8

  منيج الدراسة . 1.8

فالمنيج  ،الذي يعتمد أسموب تحميؿ المحتوى المنيج الوصفي في دراستيا اتبعت الباحثة
باعتباره "منيج بحث عممي، واسع االنتشار في ي ىو المنيج األكثر مبلءمة لمدراسة الوصف

المدروسة، كما ىي في واقعيا الراىف، وصفًا دقيقًا، بعد جمع  ةالعموـ اإلنسانية، يصؼ الظاىر 
معمومات كافية عنيا، عبر واحدة أو أكثر مف أدوات متعددة: )المقابمة والمبلحظة واالستبانة 

ـ ليا وصفًا كميًا أو نوعيًا" )عمار والموسوي، الوثائؽ وتحميؿ المضموف والروائز(، ويقد  وتحميؿ 
  .(30، ص2014

 كما أن  تحميل المحتوى يعتمد عمى مجموعة من التقنيات، ىي: 

( trasnA1999p 119( نقبًل عف )ِ 2007أحمد ) ورد تعريفيا لدى: التحميل مادة .1
عطيات المختارة التي تخدـ في األساس دراسة ظاىرة ما مجموعة الوثائؽ أو الم"أنيا ب

 .ر"مف الظواى
: "ىي األبواب الدالة التي سيرتب المضموف تبعًا ليا وسيكمـ عند التحميل فئات  .2

ايضًا  ( 272، ص2004ويعرفيا )طعيمة،  .(156،ص1996)غراويتز، االقتضاء"
)كممة أو موضوع  التحميؿ فييا بأنيا العناصر الرئيسية أو الثانوية التي يتـ وضع وحدات

أو قيـ...إلخ( والتي يمكف وضع كؿ صفة مف صفات المحتوى فييا، وتصنؼ عمى 
"التصنيفات أو الفصائؿ التي سيقوـ  بأنيا (880ص ،1983)حسيف، ويعرفيا أساسيا. 

الباحث بإعدادىا طبقًا لنوعية المحتوى، وىدؼ التحميؿ، لكي يستخدـ ىذه التصنيفات في 
ذا المضموف وتصنيفو بأعمى نسبة ممكنة مف الموضوعية والشموؿ، وبما يتيح وصؼ ى

إمكانية استخراج النتائج بأسموب سيؿ وميسور". وتتمتع ىذه الفئات بخصائص تقنية 
 (158، ص1996) :كما يميتحدثت عنيا غراويتز وىي 

المنشود تصنيؼ مجمؿ المحتوى المحمؿ ضمف الفئات المحددة، واليدؼ أنيا أي  .شاممة -1
 ىو الذي سيحدد ما يجب أف يكمـ.

 إذ ال ينبغي لمعناصر ذاتيا أف تكوف قابمة لبلنتماء إلى عدة فئات. .مانعة -2
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ليتمكف عدة مرمزيف مف تصنيؼ العناصر المختمفة  ،وضوح الفئات . تحقؽموضوعية -3
 لممحتوى في الفئات عينيا.

ليدؼ المنشود وبالمحتوى ف تكوف الفئات عمى عبلقة باأأي  .وثيقة الصمة بالموضوع -4
 الذي تعالجو في آف واحد.

 ويمكف التمييز بصفة عامة بيف نوعيف رئيسيف مف فئات التحميؿ ىما:

 )ماذا قيل؟( فئات الموضوع . 1.2

تحميؿ المادة وفقًا ليذه الفئات عمى أساس الموضوعات التي ظيرت فييا. فالكتاب  يكوف
والخبر المتكامؿ يحمؿ إلى  .موضوعات التي عالجيانادًا إلى الؿ إلى مجموعة قصص استيحمَّ 

أجزاء فرعية عمى أساس االتجاىات التي تبرر مواقؼ المرسميف بيف الموافقة والرفض أو التشاؤـ 
إلى أو التفاؤؿ.. الخ، وكذلؾ فيما يخص فئة القيـ وأىداؼ المادة التي يسعى المرسؿ أو الكاتب 

 .(88،ص1983)حسيف، إيصاليا إلى نفوس المستقبميف

 )كيف قيل؟( فئات الشكل .2.2

مت فييا المادة اإلعبلمية أو العممية أو دَّ تتعمؽ ىذه الفئات بالنماذج الشكمية التي قُ 
الثقافية، وتشتمؿ عمى شكؿ المادة، وشكؿ العبارة، وشدة االتجاه، والمغة المستخدمة، وفئات 

 (.89ص ،1983)حسيف،  المساحة والزمف

 التحميل وحدات  .3

لباحثوف والخبراء إلى تقسيـ النص إلى وحدات يطمؽ عمييا اسـ وحدات تحميؿ يذىب ا 
 مف أىميا: ،المحتوى

ات تحميؿ المحتوى، وىي مرادفة لمرمز أو المصطمح )عبد دتعد أصغر وحالتي  ،الكممة .1.3
 ( 23، ص1986الرحمف وآخروف،

ة، وتعد مف أىـ وحدات وىي عبارة عف فكرة تدور حوؿ مسألة معين ،الموضوع أو الفكرة .2.3
وقد تكوف  .التحميؿ وأكثرىا فائدة، ألنيا تكشؼ عف اآلراء واالتجاىات الرئيسة في مادة االتصاؿ
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وقد تكوف وفقًا  .و اجتماعيةأعبارة عف جممة مفيدة أو فكرة تدور حوؿ قضية محددة سياسية 
كثر أو حقائؽ أو ( عبارة عف مبدأ يوضح العبلقة بيف مفيوميف أو أ113، ص1983لسعادة )
 معمومات.

وىي تركز عمى الشخصيات الخيالية أو التاريخية في تحميؿ القصص  ،الشخصية .3.3
 .(47، ص1988واألفبلـ والدراسات وغير ذلؾ )العماريف، 

وتستخدـ . ويقصد بيا وسيمة االتصاؿ نفسيا، فقد تكوف كتابًا أو مقالًة أو قصة ،المفردة .4.3
)سيد  بينيا فروؽ جوىرية تكوفة مفردات مف دوف أف لمتحميؿ إذا كانت ىناؾ عد وحدةً 

 (.136، ص1991أحمد والحمادي، 
 الدراسة أداة .2.8

 :اآلتية األداةاعتمدت الدراسة 

لمصفوؼ )الرابع  لغتي العربيةكتب  في والوطني العالمي يفمشتمبلت البعدتحميؿ  قائمة -
 .والخامس والسادس( في مرحمة التعميـ األساسي

 دراسات سابقة  .9

، التي استطاعت الوصوؿ إلييا دت الباحثة إلى إدراج مجموعة مف الدراسات السابقةعم
نظرًا لندرة الدراسات التي استطاعت الباحثة جمعيا  ،التي بحثت في أحد جوانب الدراسة الحاليةو 

 منيا أثناء القياـ بالدراسة الحالية. بصورة تمكف مف تحقيؽ الفائدة المرجوة ،في موضوع الدراسة
د اكتفت الباحثة باإلشارة إلى كنية الباحث الذي قاـ بالدراسة، والسنة التي أجريت فييا، وق

، وأىـ النتائج أو )إف ورد ذكر لو ضمف الدراسة(وعنوانيا، وبمد الدراسة، وىدفيا، ومنيجيا المتبع 
 الدراسة.   ىذه التوصيات التي خرجت بيا والتي تخدـ موضوع

تحميل مضمون "حقوق اإلنسان" في مقرر  : بعنواف دراسةً  (2003) بادي أجرى 
ؼ الموضوعات ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرّ . ادنية لمصف األول الثانوي في فرنسالتربية الم

التربوية التي يمكف اشتقاقيا مف "اإلعبلف العالمي لحقوؽ االنساف" وكيفية إدراجيا في الكتاب 
مفاىيـ التربية المدنية التي تقدـ لتبلميذ  الدراسة:تي توصمت إلييا المدرسي، ومف أىـ النتائج ال

الصؼ األوؿ الثانوي، تتضمف جميع بنود اإلعبلف العالمي لحقوؽ االنساف. والبنود األكثر تكرارًا 
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ىي البنود التي تشمؿ الحقوؽ التي تتعمؽ بالحؽ في الحياة، والحرية، واألمف، وعدـ التعرض 
لمشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والتفكير، والضمير، لمتعذيب، والتحرر مف العبودية، وا

والديف، وحرية االشتراؾ في الجمعيات والتجمع، ثـ البنود التي تتعمؽ بالعمؿ والتعميـ والمستوى 
 البلئؽ في المعيشة والمأكؿ والمأوى والرعاية الصحية.

 عالميةاإل دراسيةال المناىج عولمة دراسة بعنواف:( 2003) وآخروف السمري أجرت
" الجديدة الرؤية" لمنياج تقويم إجراء بيدف العمل سوق ومتطمبات الطمبة باحتياجات وعالقتيا
اتبع الباحثوف القائموف عمى الدراسة منيج المسح عمى عدة مستويات فقد . ماراتاإل لجامعة

اؿ الجديدة، وكامؿ أعضاء ىيئة التدريس في قسـ االتص الرؤيةشممت كامؿ جميور طمبة 
وعينة مف المسؤوليف بمختمؼ المؤسسات اإلعبلمية في دولة اإلمارات العربية  ،الجماىيري

الدراسة  نتائج أىـ ومف المتحدة ومؤسسات العبلقات العامة التي تمثؿ بيئة العمؿ لطمبة اإلعبلـ،
إلى  ةاإلعبلمي المساقات لتدريس أساسية كمغة االنكميزية المغة إلى التحوؿ حوؿ اآلراء اختبلؼ

 رأسيا وعمى العولمةفرضتيا  التي الرؤية الجديدة المستجدات عكستكما ، جانب المغة العربية
 .الثقافات المتعدد التعميـ

 الحديث لمناىج تقويمية تحميمية دراسة بعنواف :(2004) سالـ أجراىا دراسة وفي 
 ،وقيميا العولمة اىيممف ضوء في السعودية العربية المممكة في الثانوية اإلسالمية والثقافة
 في الثانوية المرحمة في اإلسبلمية والثقافة الحديث مناىج وتقويـ تحميؿ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 مواجية عمى الراىف وضعيا في المناىج ىذه قدرة مدى عمى لموقوؼ السعودية العربية المممكة
 وقد، الوصفي التحميمي المنيجاتبع الباحث  ولتحقيؽ ىذا اليدؼ .وقيميا بمفاىيميا العولمة
 اإلسبلمية والثقافة الحديث مناىج عدـ قدرة :أىميا مف ،النتائج مف مجموعة إلى الدراسة توصمت

 العولمة مواكبة عمى الراىف وضعيا في العربية السعودية المممكة في الثانوية المرحمة في
ىذه  في وقيميا اىيميابمف لمعولمة مباشر تأثير وجود وقيميا، باإلضافة إلى عدـ بمفاىيميا
 المناىج.

 االجتماعية الدراسات مناىج في العالمي لمبعد تحميمية دراسة (2004ت الجرؼ )وأعدّ 
تكونت قائمة البعد العالمي الخاصة بيذه الدراسة أربعة محاور  .سنغافورة في الثانوية لممرحمة

نظمة الثقافية والبيئية رئيسة، أحدىا خاص بالمكونات العالمية لممحتوى ويتضمف: دراسة األ
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والصحية، واالقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، باإلضافة إلى دراسة القيـ اإلنسانية والقضايا 
% مف مناىج الدراسات االجتماعية 67 أفَّ  نت نتائج ىذه الدراسةبيَّ وقد  الممحة، والتاريخ العالمي.

البعد العالمي إلى جانب  مجيء إذ أكدت الباحثة % ذات بعد عالمي،33ذات بعد وطني، و
 .البعد الوطني

في المممكة العربية  والعولمة العربية المغة: بعنواف (2007) الفوزاف دراسٍة أعدَّىا وفي
 ّمر عمى العربية المغة واجيت التي المشكبلت عف الكشؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى السعودية،
واتبع الباحث  .المغة لحفظ الجيد وباألسم معرفة وحاولت الحديث العصر في وخاصة العصور

 تتضح لـ العولمة أف :بعدة نتائج مف أبرزىا وقد خرج المنيج الوصفي في تحقيؽ أىداؼ دراستو،
ف العربية المغة في التأثير في معالميا  األمور في ما حد إلى المعالـ واضحة كانت وا 

 سواء، األـ المغة حساب عمى ةاألجنبي المغة انتشار مف تحذر إشارات ىناؾ ولكف، االقتصادية
ذاعة صحافة مف اإلعبلـ مجاؿ أـ الدراسة مجاؿ في  اليومي الكبلـ مجاؿ في أـ وتمفاز وا 

 .المعتاد

 اليوية سمات تضمين مدىعرؼ إلى تىدفت  (2009) انيوفي دراسة أجراىا العبيد
استخدـ الباحث ،  عمان بسمطنة 12-5 من لمصفوف االجتماعية الدراسات كتب في الوطنية

تضمنت  :اآلتيةالدراسة عف النتائج  تشفوقد كالمنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة، 
باإلضافة  ليوية الوطنية بنسب متفاوتة،ات السم 12-5كتب الدراسات االجتماعية لمصفوؼ مف 

وجود تفاوت في تضميف المجاالت الرئيسة الستة، إذ ركزت الكتب بشكؿ أكبر عمى المجاؿ  إلى
ما في الصفيف الحادي عشر والثاني عشر، ال سيَّ و السياسي ثـ المجاؿ الثقافي ثـ المجاؿ البيئي، 

الرئيسة الستة وفًقا لكؿ صؼ دراسي.  المجاالت عاتيتوز في كما بينت النتائج وجود تفاوت 
وأوصت الدراسة بزيادة االىتماـ بغرس سمات اليوية الوطنية في نفوس الطبلب مف خبلؿ 

 المناىج الدراسية.

تقويم محتوى مناىج القراءة لمصفين الثالث  :بعنواف أجرى دراسةف( 2009) أحمدأما 
وء معايير الجودة الشاممة ومؤشراتيا، والرابع االبتدائيين في جميورية القمر المتحدة في ض

ي القراءة لجودة محتوى كتاب وقد بنى الباحث معايير ،اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي
وقد جاء المعيار الثالث يخاطب البعد  .إحدى أدوات البحثومؤشراتيا، واستخدميا بوصفيا 
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وقد كانت درجة تحقؽ ىذا  .يطةاالجتماعي والشخصي في حياة التبلميذ ويربطيـ ببيئتيـ المح
يتسـ المحتوى باالنفتاح عمى القضايا والمشكبلت  المعيار ضعيفة، أما بخصوص المعيار الرابع )

تحقؽ ىذا المعيار بدرجة ضعيفة أيضًا، وىذا يعني فقد العالمية وعمى التقدـ العممي والتكنولوجي( 
ياج ويتمثبلف في معيار "العالمية" مف معايير اختيار محتوى المن ميميفتحقؽ معياريف  ضعؼ

 ".الوطنيةومعيار "

 المواد كتب لمحتوى تحميمية دراسة :بعنواف( 2011) الصالح أجرتيا دراسة وفي
 قيم ضوء في والسادس الخامس الصفين الثانية الحمقة األساسي التعميم مرحمة في االجتماعية

 دولياً  عمييا المتعارؼ التسامح ثقافة ـبقي قائمة ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء .التسامح ثقافة
في الجميورية  والسادس الخامس لمصفيف االجتماعية المواد كتب تحميؿ إلى باإلضافة ،وعربياً 

 وقد. التسامح ثقافة قيـ توافر درجة لتعرؼ الغرض ليذا المعدّ  المعيار ضوء في العربية السورية
 قيـ تكرارات مجموعة مجيءالدراسة  نتائج أىـ مف وكاف التحميمي الوصفي المنيج الباحثة اتبعت
 األبعاد ضمف موزعة( معاً  والسادس الخامس) لمصفيف االجتماعية المواد كتب في التسامح ثقافة

 المرتبة في جاء االجتماعي البعد األولى، المرتبة في جاءالذي  السياسي البعد :اآلتية األربعة
  الرابعة. المرتبة في جاء واألخبلقي الفمسفي لثالثة، البعدا المرتبة في جاء الفكري الثانية، البعد

 لكتب تحميمية دراسة الطفل حقوق مفاىيم :بعنواف دراسة بإجراء( 2011) المكي وقامت
 وقد. السورية العربية الجميورية في الثانية الحمقة األساسي التعميم مرحمة في الدينية التربية
 في الدينية التربية كتب محتوى في توافرىا الواجب افاالنس حقوؽ تعرؼإلى  الدراسة ىدفت
 مفاىيـ توافر مدى تعرؼ إلى باإلضافة السورية العربية الجميورية في ساسياأل التعميـ مرحمة
 المنيج الباحثة واتبعت. الكتب محتوى تحميؿ طريؽ عف الدينية التربية كتب في الطفؿ حقوؽ

 الحرية مفيوـىي:  مجيء  الباحثة عمييا حصمت التي النتائج أىـ مف وكانت التحميمي، الوصفي
 المشاركة ومفيوـ ،تكرارىا حسب االنساف لحقوؽ األساسية المفاىيـ ترتيب في الثالثة المرتبة في
 عمى الحفاظ السادسة أما مفيوـ المرتبة في جاء المساواة الرابعة، ثـ مفيوـ المرتبة في جاء

  .العاشرة المرتبة في جاءفقد  اليوية

 التربية مناىج دور عن الكشفىدفت إلى التي  (2012) دراسة العزاـ ونايؿكذلؾ 
 من العميا األساسية المرحمة طالب لدى الصالحة المواطنة قيم تنمية في المطورة اإلسالمية
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لمواطنة ، وقد أوصى الباحثاف بضرورة ترسيخ قيـ االثالثة إربد تربية في المعممين نظر وجية
الصالحة والسعي لتعزيزىا في نفوس الطبلب مف خبلؿ موضوعات مناىج التربية اإلسبلمية 

 وكذلؾ االستفادة مف الخبرات الجامعية في ىذا المجاؿ.

 الثقافة مضمون تحميلالمركزي في  ياىدف التي تمث ؿ (2012دراسة يعقوب وآخروف )و 
 أساسياً  شرطاً  بوصفيا المواطنة ثقافة إيجاد لىإ اليادفة التغيير عممية أطر وتحميل السائدة
: ما مدى عنياومف أىـ األسئمة التي حاولت الدراسة اإلجابة  .ديمقراطي تحول عممية أي لنجاح

تضميف مقررات التربية المدنية والوطنية لقيـ المواطنة مف منظور حقوؽ االنساف في كتب 
ومف أىـ النتائج  .ولبناف ومصر األردف مف ؿّ ك فيالصؼ األخير مف صفوؼ المرحمة الثانوية 

ضآلة عدد قيـ المواطنة التي تضمنتيا المقررات وضعؼ تناسبيا مع التي توصؿ إلييا الباحثوف: 
الدور الذي يمكف أف تقوـ بو كمناىج في عممية اكساب القيـ لمطمبة، وعدـ توازف درجة التركيز 

بيف القيـ التي تضمنتيا  أـبيف الدوؿ نفسيا عمى قيـ المواطنة مف منظور حقوؽ االنساف سواء 
 .المواطنة

 كتب محتوى تحميل(: ىدفت مف خبلليا إلى 2013كما أجرت السمري دراسة )
ومف  .لممنياج واالجتماعية الفمسفية األسس ضوء في سنغافورة دولة في االجتماعية الدراسات

الدراسات االجتماعية المفاىيـ  أىـ التوصيات التي خرجت بيا ىذه الدراسة: تضميف محتوى كتب
األساسية المرتبطة بالمجتمع وثوابتو، باإلضافة إلى القيـ االجتماعية ذات العبلقة باألسس 
الفمسفية واالجتماعية لممنياج، وربط محتوى كتب الدراسات االجتماعية بمشكبلت المجتمع، 

  واالستفادة مف تجارب اآلخريف في تطوير المناىج.

البعد الوطني والبعد العالمي في : بعنواف (2013دراسة أجراىا سموـ والربعاني )وفي 
ولمة دراسة تحميمية مقارنة في نتائج بحثية عمى مناىج الدول، المناىج الدراسية في عصر الع

وجد الباحثاف أّف البعد الوطني في مناىج الدوؿ التي تحمؿ لواء لعولمة جاء إلى جانب البعد 
، عمى الرغـ غمب عميود الوطني أو تالبعالعولمة ت تأثيرا حذؼتَ العالمي وبنسبة تتفوؽ عميو، فمـ 

  .مف أىميتيا
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 عمى الدراسات السابقة وموقع دراسة الباحثة منيا التعميق. 1.9

عبارة عف دراسة مقارنة بيف نتائج مجموعة مف  (2013) دراسة سموـ والربعانيجاءت 
مجموعة ب الخاصة لدراسيةا مناىجال في العالميو الوطني مضاميف البعديف  متاألبحاث التي حمَّ 

بأحد  ة منيادراس ُعنيت كؿ   فقد باقي الدراسات السابقة ماأَّ  مف الدوؿ التي تحمؿ لواء العولمة.
جاءت لتعالج آثار  (2003دراسة السمري )ف، مي أو الوطني، أو بأحد مكوناتيماالبعديف العال

وسائط التي المادة اإلعبلمية إحدى أىـ ال المناىج الدراسية اإلعبلمية عمى اعتبار أفَّ  فيالعولمة 
العولمة فرضت  تعيف العولمة عمى مد  نفوذىا إلى المجتمعات، كما أظيرت نتائج ىذه الدراسة أفَّ 

لغة أساسية إلى جانب ؿ إلى المغة اإلنكميزية بوصفيا بعض مستجداتيا خاصة فيما يتعمؽ بالتحوّ 
بوادر النتشار المغة ( فأنذرت بوجود 2007رت منو دراسة الفوزاف )المغة العربية. وىذا ما حذَّ 

األجنبية عمى حساب المغة العربية. ومف الدراسات السابقة ما تخوَّؼ مف العولمة، ووجود 
العزاـ ونايؿ دراسة ووافقو رؤيتو  ،(2004معطيات ليا في كتب التربية الدينية، مثؿ دراسة سالـ )

اطنة الصالحة. وبالرغـ ترسيخ قيـ المو  ىيمسؤولية التربية اإلسبلمية  أف ت( حيف أكَّد2012)
إال أنيا لـ  ،( سعت لتحميؿ البعد العالمي في مناىج الدراسات االجتماعية2004الجرؼ ) مف أفَّ 

الدراسات السابقة عكست  تجد بدًَّا مف مقارنة النتائج المتعمقة بيذا البعد بنتائج البعد الوطني.
ا في مجاؿ الحديث أمَّ  لدراسية.متناقضة مف العولمة ووجود معطيات ليا في المناىج ا مواقؼ

إحدى  تربية المواطنة ىي فقد سيطرت فكرة مفادىا أفَّ  ،عف البعد الوطني في المناىج الدراسية
والسمري  ،(2009سة العبيداني )مادة الدراسات االجتماعية، وقد كانت ىذه المادة مجاؿ درا مياـ

(، ومف الممفت لبلنتباه أف الدراسة األخيرة أوصت بربط محتوى كتب الدراسات 2013)
دت دراسة أكّ و االجتماعية بمشكبلت المجتمع بالرغـ مف أف اسـ المادة مشتؽ مف المجتمع. 

ية في المجتمع. نشر ثقافة المواطنة ىي السبيؿ لتحقيؽ الديمقراط ( أفَّ 2012يعقوب وآخروف )
ومف الدراسات السابقة ما سعى إلى تحميؿ مضموف المقررات الدراسية لمكشؼ عف مفاىيـ حقوؽ 
االنساف أو التسامح، وىي مفاىيـ تتعمؽ بصورة مباشرة بالبعد العالمي في المناىج الدراسية أي 

د عالمي. ومف وجود تكرارات ليذه المفاىيـ في الكتب الدراسية يعني احتواءىا عمى بع أفَّ 
راسية تحقؽ \مف شروط تحقيؽ الجودة الشاممة في المناىج الد الدراسات السابقة ما أثبت أفَّ 

أحمد  تيباستثناء دراس -الية أكثر شموالً معياري الوطنية والعالمية. لذلؾ جاءت الدراسة الح
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وحداثًة مف الدراسات السابقة إذ ستعمؿ عمى تحميؿ كتب  -(2013وسموـ والربعاني ) (2009)
مصفوؼ: الرابع والخامس والسادس في الجميورية العربية السورية في ضوء ل لغتي العربية

  البعديف العالمي والوطني، األمر الذي لـ تتناولو أي دراسة سابقة.

ومف خبلؿ العرض السابؽ توصمت الباحثة إلى مجموعة مف النقاط التي تتصؿ بمجاؿ 
 دراستيا، يمكف إجماليا فيما يمي:

راسة واحدة تناولت البعديف العالمي والوطني في المناىج الدراسية لـ تعثر الباحثة عمى د -1
في الجميورية العربية السورية في الصفوؼ الثبلثة مف مرحمة التعميـ األساسي وفي كؿ 

تتناوؿ   -عمى حد  عمـ الباحثة -المراحؿ التعميمية، لذلؾ تعّد الدراسة الحالية أوؿ دراسة 
  ى المستوى المحّمي.ىذا الموضوع عم

( التي حذرت 2007أفادت الباحثة مف النتائج التي توصمت ليا كؿ مف دراسة الفوزاف ) -2
باب التي مف انتشار المغة األجنبية عمى حساب المغة األـ فكانت ىذه النتيجة أحد األس

مادة لتحميؿ الِفَكر المتعمقة بالبعديف العالمي  لغتي العربيةدعتيا إلى اختيار كتب 
( التي أشارت في نتائجيا إلى ضعؼ تحقؽ معياريف 2009والوطني، ودراسة أحمد )

يتصبلف بصورة مباشرة بالبعديف الوطني والعالمي وىما: )يتسـ المحتوى باالنفتاح عمى 
القضايا والمشكبلت العالمية وعمى التقدـ العممي والتكنولوجي( وكذلؾ المعيار الثالث 

تماعي والشخصي في حياة التبلميذ ويربطيـ ببيئتيـ الذي جاء يخاطب )البعد االج
لوصؼ مدى  لغتي العربيةيذه النتيجة حثت الباحثة عمى تحميؿ محتوى كتب فالمحمية( 

توافر فكر البعديف العالمي والوطني في الكتب المذكورة بدقة وموضوعية، ودراسة المكي 
ة في مرتبة متأخرة، ( الني أظيرت مجيء مفيوـ الحفاظ عمى اليوية الوطني2011)

األمر الذي يبدو أف اليوية الوطنية ميددة ضمف المناىج الدراسية لذا البدَّ مف التأكد مف 
درجة توافر مشتمبلت البعد الوطني وما يشتمؿ عميو مف سمات اليوية الوطنية في كتب 

 ( فقد أكدت أف ىناؾ حمقة مفقودة بيف محتوى كتب2013. أّما السمري )لغتي العربية
الدراسات االجتماعية وبيف الحياة االجتماعية الواقعية وأكدت ضرورة اإلفادة مف تجارب 

ه الكتب لقضايا المجتمع اآلخريف في تطوير المناىج، وىذا يشير إلى عدـ مواكبة ىذ
وبالتالي وجود فجوة بيف محتوى ىذه المناىج والحياة الواقعية، ىذا األمر أيضًا  المعاصرة



07 
 

تعكس الحياة االجتماعية  تندرج تحتيا فئات فرعية ى وضع فئات رئيسةدفع الباحثة إل
 المعاصرة.

ما في منيكؿ إذ بحثت  (2013الدراسة الحالية مع دراسة سموـ والربعاني )تشابيت  -3
أفَّ دراسة سموـ والربعاني تختمؼ عف  البعديف العالمي والوطني في المناىج الدراسية، إالَّ 

نظرية تيدؼ إلى المقارنة بيف دراسة عبارة عف  المنيج المتبع فيية في الدراسة الحالي
جموعة مف الدوؿ مفي  عمدت إلى تحميؿ المناىج الدراسية القائمة دراسات سابقةنتائج 
ذي تتبع المنيج الوصفي ال في حيف أّف الدراسة الحالية .عي حمؿ لواء العولمةالتي تدَّ 

إذ تعتمد  تختمؼ الدراستاف في األداة المستخدمةما ك يعتمد أسموب تحميؿ المحتوى.
لمصفوؼ الرابع والخامس  لغتي العربيةقائمة تحميؿ خاصة بمناىج  الدراسة الحالية

، وىذه القائمة تتألؼ مف والسادس مف مرحمة التعميـ األساسي في الجميورية العربية
، والثاني يكشؼ عف جزأيف أحدىما مخصص لمكشؼ عف مشتمبلت البعد العالمي

حيف لـ تعتمد في  بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج كمية موضوعية. مشتمبلت البعد الوطني
دراسة سموـ والربعاني أية أداة في التحميؿ، وكذلؾ تختمفاف في مادة التحميؿ فالدراسة 

اج الدراسي مباشرة، في حيف حممت دراسة سموـ والربعاني يمنالالحالية تسعى إلى تحميؿ 
أفَّ الدراستاف تختمفاف في ي أ ائج أبحاث قامت بتحميؿ مناىج مجموعة مف الدوؿ.نت

 .وعينتيا، وأداتيا، منيج الدراسة
(، 2004(، ودراسة سالـ )2003الدراسة الحالية مع دراسة السمري وآخروف ) تقاربت  -4

( إذ 2012(، ودراسة العزاـ ونايؿ )2004(، ودراسة الجرؼ )2009ودراسة العبيداني )
ا أف تبحث عف مفاىيـ بحثت الدراسات المذكورة في أحد شقَّ  ي الدراسة الحالية فيي إمَّ

ا أف تدرس قيـ  مَّ العولمة وقيميا وىو ما يتصؿ بالبعد العالمي مف الدراسة الحالية، وا 
اآلخر مف الدراسة  المواطنة الصالحة وسمات اليوية الوطنية وىي ما تتصؿ بالشؽّ 

الدراسة الحالية في أنيا أقؿ الحالية وىو البعد الوطني، وتختمؼ الدراسات السابقة عف 
شمولية مف الدراسة الحالية إذ تبحث في أحد شقَّييا فقط أو ما يتصؿ بيما، وأيضًا 
تختمؼ معيا في المناىج الدراسية التي ىدفت إلى تحميؿ محتواىا إذ أّف أغمب الدراسات 

 حميؿ.السابقة تناولت مناج الدراسات االجتماعية أو التربية الدينية في عممية الت
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أفادت الباحثة مف دراسات ذات صمة بأحد البعديف العالمي أو الوطني أو بأحد الفئات  -5
( التي 2003الرئيسة أو الفرعية التي تضمنتيا أداة لدراسة الحالية مثؿ دراسة بادي )

دنية لمصؼ األوؿ الثانوي في فرنسا لمعرفة سعت إلى تحميؿ محتوى مقرر التربية الم
 االنساف التي اشتمؿ عمييا "اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف" مدى مراعاتو لحقوؽ

( التي سعت إلى تحميؿ محتوى كتب الدراسات االجتماعية في 2011ودراسة صالح )
ضوء ثقافة التسامح ىذه القيمة التي تتصؿ بصورة عامة باالنفتاح عمى اآلخر في عصر 

مفاىيـ حقوؽ الطفؿ ( فقد سعت إلى الكشؼ عف 2011العولمة، ودراسة المكي )
(. وقد أفادت الباحثة أيضًا مف إلخ)الحرية، والمشاركة، والمساواة، والحفاظ عمى اليوية...

جراءاتيما.2011(، وصالح )2011المنيج المتبع في دراستي المكي )  ( وا 
 الدراسة وتعريفاتيا اإلجرائية مصطمحات .11

تعميمية مدتيا تسع سنوات، تبدأ مف  مرحمة ر عفعب  مفيوـ يُ  مرحمة التعميم األساسي:  .1.11
لزامية، وتقسـ إلى حمقتيف:  الصؼ األوؿ وحتى الصؼ التاسع، وىي مجانية وا 

 السادسالحمقة األولى لمتعميـ األساسي: تبدأ مف الصؼ األوؿ وحتى الصؼ  -

 .          وحتى الصؼ التاسع السابعف الصؼ بدأ متالحمقة الثانية لمتعميـ األساسي:  -

مف أحدث التعريفات التي ُقد مت لتحميؿ المحتوى،  :سموب تحميل المحتوىأ. 2.11
جممة " تحميؿ المضموف: ينص عمى أفالذي  (،1999) ( نقبًل عف عمار1979تعريؼ بارداف )

مف تقنيات تحميؿ االتصاالت ترمي عبر أساليب منيجية وموضوعية لوصؼ محتوى الرسائؿ 
كمية( تتيح تفسير المعارؼ المتعمقة بشروط إنتاج وتمقي إلى الحصوؿ عمى أدلة )كمية أو غير 

 .)متحوالت مستنتجة( ىذه الرسائؿ"

نظاـ متكامؿ، مدخبلتو  عفر عب  يُ مفيوـ  ؼ الباحثة تحميؿ المحتوى إجرائيًا بأنَّو:وتعر  
لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس مف مرحمة التعميـ  لغتي العربيةوىي كتب  ،مةالمادة المحمَّ 

اءات المنيجية مجموعة مف اإلجر لالتي تخضع بدورىا في الجميورية العربية السورية،  ساسياأل
المادة المحممة الظاىر، بصورة كمية، لوصوؿ إلى نتائج تصؼ محتوى والموضوعية، تيدؼ إلى ا
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وبناًء عمى ىذه النتائج وتفسيراتيا، يمكف  مح باستخبلص تفسيرات حوليا.وىذه النتائج الكمية تس
 خروج بمجموعة مف المقترحات والتوصيات التي تسيـ في تطوير المادة المحممة.ال

في  ضمَّنةالمُ  الوطنية ركَ الفِ  جممة عفر عب  يُ مفيوـ : في كتب المغة العربية البعد الوطني. 3.11
 قاسوتُ لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس في الجميورية العربية السورية،  لغتي العربيةكتب 

عمى فكر البعد الوطني، بعدد الوحدات المسجمة، التي يمكف  لغتي العربية كتبواء درجة احت
ىي الفئات  ىتندرج بدورىا تحت مستوى أعمالتي  ،فرعيةواحدة مف الفئات ال تحتتصنيفيا 

نة منيا قائمة تحميؿ الرئيسة )المجاالت(  البعد الوطني. مشتمبلت المكوَّ

الموجودة في  العالمية كرجممة الفِ  مفيوـ يعبر عف :العربيةفي كتب المغة  البعد العالمي. 4.11
قاس وتُ  لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس في الجميورية العربية السورية، لغتي العربيةكتب 

الكتب عمى فكر البعد العالمي، بعدد الوحدات المسجمة، التي يمكف تصنيفيا ىذه درجة احتواء 
ي تندرج بدورىا تحت مستوى أعمى ىي الفئات الرئيسة الفئات الفرعية الت واحدة مفتحت 

نة منيا قائمة تحميؿ   البعد العالمي.مشتمبلت )المجاالت( المكوَّ

 الخاتمة. 11

ىنالؾ ما يمكف أف يؤثر سمبًا عمى اليوية الوطنية والثقافية  نخمص مف ىذا الفصؿ أف
لتربوية، وفي المقابؿ فإف العولمة بفعؿ العولمة، وىذا يمكف أف يكوف لو انعكاسات عمى المناىج ا

نما تحمؿ في طياتيا ما يمكف أف يعود بالخير والمنفعة  ليست سمبية بالمعنى المطمؽ لمكممة وا 
لمبشرية جمعاء، لذا فإف المناىج التربوية مطالبة بالحفاظ عمى اليوية الثقافية والوطنية في ظؿ 

 افة المجاالت. انفتاح موزوف عمى العالـ الخارجي ومستحدثاتو في ك
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 مقدمة .1

جديدة، في عصر جديد يحمؿ في طياتو الحداثة والتطور  عالمية ظاىرة البشرية تشيد 
 عمى مختمؼ األصعدة، عصر السرعة والذىوؿ والفوضى والتناقضات واالستيبلؾ البلمحدود في

عصر العولمة، وما بعد الحداثة،  العصر الذي نعيشو ىو إفَّ العديد مف المجاالت الحياتية، "
 البليقيف، عصر العمـ والنسبوية، عصر الترابط الكوني وصداـ الحضارات،عصر المعرفة و 

ذابة ىويتو، عصر التحرر والييمنة، إنو عصر المتناقضات" )نصار،  عصر االعتراؼ باآلخر وا 
ىذه التناقضات الناشئة عف ما يمكف أف نطمؽ عميو: الفعؿ، ورّد الفعؿ؛ أي  (.19ص ،2005

د، واجتماعي واقتصادي موحّ  وسياسي ثقافي لنمطٍ  مف فرضٍ  بيف ما يسعى إليو قطٌب مييمفٌ 
 والقومية. ومقاومة الشعوب األخرى لمحاوالت الييمنة الثقافية وتذويب ىويتيا الوطنية

 نشأة العولمة وتطورىا .2

يوـ العولمة ، فيي ليست نتاج العقود الماضية التي ازدىر فييا مفقديـ لمعولمة تاريخٌ    
نماوذاع وانتشر، و  إذا حاولنا أف نتتبع النشأة التاريخية ليا جذورىا الممتدة في التاريخ، ولكف  ا 

خطيط الوضع ت والت روبرتسوف في دراستو الميمة"النموذج الذي صاغو ر  معتمديف عمى لمعولمة
الكوني: العولمة باعتبارىا المفيوـ الرئيسي"، والذي حاوؿ فيو أف يرصد المراحؿ المتتابعة لتطور 

الدولة " نقطة البداية عند روبرتسوف ىي ظيور نجد أفَّ  ،وامتدادىا عبر المكاف والزمافالعولمة 
 (21-20،ص1997) لدى الخولي تورد " وينقسـ النموذج إلى خمس مراحؿالقومية الموحدة

 كما يمي:

المراحؿ الجنينية استمرت في أوروبا منذ بواكير القرف الخامس عشر حتى منتصؼ " -1
ممجتمعات القومية. كما تعمقت األفكار الخاصة للمرحمة شيدت نمو ىذه ا ،الثامف عشر
 باإلنسانية. 

 مف منتصؼ القرف الثامف عشر حتى عاـ مرحمة النشوء استمرت في أوروبا أساساً  -2
( وما بعده. فقد حدث تحوؿ حاد في فكرة الدولة المتجانسة الموحدة،  وأخذت 1870)

لية، وباألفراد باعتبارىـ مواطنيف ليـ أوضاع تتبمور المفاىيـ الخاصة بالعبلقات الدو 
 مقننة في الدولة.
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 حتى العشرينات مف القرف العشريف وظيرت( 1870نطبلؽ استمرت مف عاـ )مرحمة اال -3
 نشأت عصبة األمـ.رب العالمية األولى كما حنسانية ونشبت الإ مفاىيـ كونية

. الستينياتحتى منتصؼ  الصراع مف أجؿ الييمنة استمرت ىذه المرحمة مف العشرينات -4
كما نشأت صراعات كونية حوؿ صور الحياة وأشكاليا  ،وبدأت الخبلفات والحروب

 المختمفة.
في  متعددة وأزمات مختمفة وأدت إلى اتجاىات الستينياتمرحمة عدـ اليقيف بدأت منذ  -5

في العالـ الثالث في المجتمع العالمي، وتصاعد الوعي الكوني  جَ مِ دُ . وقد التسعينيات
قت القيـ ما بعد المادية، وشيدت المرحمة نياية الحرب الباردة، وشيوع . وتعمّ الستينيات

 ."األسمحة الذرية
أف ىنالؾ أحداثًا تاريخية عميقة التأثير ظيرت في ىذا الصدد وترى الباحثة 

بشكؿ غير متوقع، فغيرت مف مسار العولمة، مف ذلؾ مثبًل عمى الصعيد السياسي: 
اد السوفييتي وظيور ما يسمى بييمنة القطب الواحد. واليوـ وفي خضـّ انييار االتح

المنصرمة يعيش العالـ مرحمة جديدة  األربعةاألحداث التي عاشتيا سورية خبلؿ األعواـ 
فبعد أف أفشؿ الفيتو الذي  الواحد القطب دور تراجعواضحة مف مراحؿ العولمة أال وىي 

األمف ما تدبر لو الواليات المتحدة األمريكية روسيا والصيف في مجمس  كؿ مف رفعتو
باتت سيطرة الواليات المتحدة  مف سيناريو سوري مشابو لما ىو عميو في العراؽ أو ليبيا،

مريكية محدودة، فمـ تعد قادرة عمى التدخؿ السافر غير المحدود في شؤوف دولة مثؿ األ
السورية. وقد أدى ذلؾ إلى  سورية، مع أف التجربة الميبية ليست ببعيدة عف األحداث

إحداث تغيير جذري في مسار القوة الذي رسمتو العولمة في األعواـ المنصرمة. لقد 
كشفت األزمة السورية إذًا عف مرحمة جديدة مف مراحؿ العولمة يمكف تسميتيا إذا جاز 

جانب  قد ظيرت القوة الروسية والصينية واإليرانية مفألمر "مرحمة األقطاب المتعددة"، و ا
في ( 2014) قنديؿ وىذا ما أشار إليووالقوة األمريكية ومف لّؼ لّفيا مف جانب آخر. 

  األسد، بشار الرئيس نظاـ إزاحة في المتحدة الواليات فشؿإف " تحميؿ لو لؤلزمة السورية
 الشؤوف عمي المتحدة الواليات وىيمنة مصداقية مف كثيراً  سييز   إسقاطو، إلى الدعوة بعد 

 عسكري تدخؿ قيادة في رغبتيا أو واشنطف ةنيّ  عدـ الواضح مف أنو خاصة مية،العال
 الواليات صورة وستتزايد  . متعددة وخارجية داخمية العتبارات   األسد، الرئيس إلزاحة دولي
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 إمكانية عدـ مع خاصة السمطة، في األسد الرئيس داـ ما   العالـ، في اىتزازاً  المتحدة
 يبدو أف يمكف إذ األسد، الرئيس تنحي ضرورة مف المعمف وقفيام عف التراجع واشنطف

 ييمغ أفالعالـ عمى وشؾ  وىذا يعني أفَّ                                          ." معو المواجية خسرت قد كانت لو كما ذلؾ
                                                                                                                                                                                                                                  أحد تسميات العولمة وأكثرىا انتشارًا، أال وىي "األمركة".

 العولمة مفيوم .3

لكتاب والمفكريف، فغالبًا ما تعقد ا ؿ بيفالمثيرة لمجدمف المفاىيـ  مفيوـ العولمةيعد 
 يمحصمة ىذا المؤتمر أو تمؾ الندوة ى إال أفّ  .المؤتمرات وتقاـ الندوات حوؿ ظاىرة العولمة

مؤتمر  وفيحوؿ ىذه الظاىرة،  ـبتصور خاص بي مشارؾ أو مجموعة مف المشاركيفخروج كؿ 
قضايا اليوية الثقافية، العولمة و عف أياـ مدة خمسة  (1998في نيساف عاـ ) بالقاىرة عقد فكري

 –عنو التقارير أحد  يقوؿكما  - المؤتمر انتيى ، فقدوعمى الرغـ مف البحوث والمداخبلت الكثيرة
قيف في وقد قاؿ أحد المعم   .وكؿ وقؼ عند فيمو .كؿ واحد يفيـ العولمة بغير ما يفيميا اآلخرو 

 بحيرٍة أكثر عف العولمة.، و ا دخمنا فيوالمؤتمر: لقد خرجنا مف المؤتمر بأسئمة أكثر مم

يوـ عف  ( العولمة عممية مستمرة تكشؼ كؿّ 1992السيد ياسيف ) عدَّ  الموضوعفي ىذا و 
وجو جديد مف وجوىيا المتعددة. لقد تعددت واختمفت وجيات النظر حوؿ العولمة، فقد ظيرت 

أنيا ظاىرة حتمية يجب عمى ويرى  ،تيارات متعددة في ىذا المجاؿ منيا ما تبنى فكرة العولمة
العالـ التسميـ بيا والتفاعؿ معيا واالعتراؼ بالقوة األمريكية عسكريًا وسياسيًا وثقافيًا وحضاريًا 

جيمس ىيممز رئيس مجمس الشيوخ األمريكي، وفوكوياما صاحب ومف أصحاب ىذا االتجاه 
. "فالمؤيدوف لظاىرة ت"كتاب "نياية التاريخ" وصموئيؿ ىينتغتوف صاحب كتاب "صراع الحضارا

يجابيات كثيرة تغفر لمعولمة أي تأثير سمبي يمكف أف ينتج عنيا   فيالعولمة يروف فييا محاسف وا 
 .(2008) كنعاف، اليوية القومية"

 إيديولوجياً  تعبروكما ُوِجَد مؤيدوف لظاىرة العولمة، ُوِجد رافضوف ليا مف منظور أنيا "    
غير مشروع في  تدخبلً  تعتبرفالعولمة  ،نة عمى العالـ وأمركتو"بصورة مباشرة عف إرادة الييم

"وفريؽ  .ليويتيا الثقافية عمى مقدراتيا االقتصادية وتشويياً  الشؤوف الداخمية لمدوؿ واعتداًء سافراً 
نغماش" أي ذلؾ الموقؼ الذي يميؿ ى "االيميز بيف الموقفيف السابقيف، ويسمّ  ثالث يقؼ موقفاً 
الجابري  يرىإذ (. 2009" )المنصور، النكماش والقميؿ مف االنغماس في العولمةإلى القميؿ مف ا



24 
 

البديؿ الشرعي لمعولمة ىو العالمية التي ىي طريؽ األنا لمتعامؿ مع اآلخر بوصفو  ( أفَّ 1998)
مف " وأنّ ظاىرة العولمة ويرى  ( باالنفتاح عمى اآلخر وتقبؿ2007شكري ) يرحبكما أنا ثانية. 
 مف التاريخ". الخروج عدـجد كؿ شعب مكانًا لو عمى خريطة العالـ وأف يحرص عمى الميـ أف ي

تنوع الثقافي العولمة محكوـ عمييا أف تتعايش مع اليوية في إطار ال ( أفَّ 1997ورأى التويجري )
نساني والسبلـ العالمي، وبذلؾ تصبح العولمة مرحمة وليست ىيمنة مف أجؿ االزدىار اإل

 ومظممة.       

الغريب أف يقع بعض المنظريف في  وفي ظؿ تناقضات العولمة البلمتناىية، ليس مف      
يقوؿ أوليفيو دولفوس  تناقض لدى توصيفيـ لمعولمة. فيـ حائروف بيف تفاؤؿ وتشاؤـ منيا، فمثبلً 

تبادؿ شامؿ إجمالي بيف مختمؼ أطراؼ الكوف، يتحوؿ العالـ  إنيائبًل في كتابو "العولمة" متفا
إنيا ليست  –ثـ ال يمبث أف يضيؼ متشائمًا  ى محطة ثقافية لئلنسانية بأكمميامى أساسو إلع

أبو غزالة ) -أكثر مف حركة جينمية تنطمؽ بسرعة وتخطؼ في طريقيا اآلماؿ واألحبلـ
 .(2004، وآخروف

( 90ص ،2001) سوفبوؿ ىيرست وجراىاـ طومبعف  نقبلً ( 2006)يقوؿ عبد السبلـ       
في آراء خبراء اإلدارة  جوىرياً  مأثوراً  مفيوـ العولمة موضة في العموـ االجتماعية، وقوالً أصبح "

، ونتيجة ليذا التشويش "يتداولو الصحفيوف والسياسيوف مف كؿ جانب واالقتصاد والتعميـ، وشعاراً 
 .المتعمقة بظاىرة العولمة التعريفاتالذي يعتري ىذا المفيوـ اختمفت وتنوعت 

في  أف تضع( لصياغة تعريؼ شامؿ لمعولمة، كاف ال بد مف 2001) سنو محاولة لػفي ف     
االعتبار ثبلث عمميات تكشؼ عف جوىر العولمة: العممية األولى تتعمؽ بانتشار المعمومات، 

ىي زيادة معدالت التشابو بيف ود بيف الدوؿ، والعممية الثالثة والعممية الثانية تتعمؽ بتذويب الحد
 بخصوصتؤدي إلى نتائج سمبية  يمكف أفوالمجتمعات والمؤسسات. ىذه العمميات الجماعات 

لى نتائج إيجابية   بعضيا اآلخر. بخصوصبعض المجتمعات، وا 

( في ورقة عمؿ مقدمة إلى الممتقى التربوي األوؿ لمواد 4، ص2002) يورد عطاياو  
يرة مجموعة مف التعريفات حوؿ الجغرافية واالقتصاد والدراسات االجتماعية وعمـ النفس في الفج

 مفيوـ العولمة أىميا:
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نموذج القرية الكونية التي  تربط بيف الناس واألماكف ممغية المسافات ومقدمة المعمومات   -" 
  .بشكؿ شامؿ ببل قيود

 ى المعمومات نظاـ عالمي جديد يقوـ عمى العقؿ اإللكتروني والثورة المعموماتية القائمة عم
اعتبار لمحضارات والقيـ والثقافات والحدود  أيلمحدود دوف ا ي غيرواإلبداع التقن

 الجغرافية والسياسية لمدوؿ. 
  في ظؿ ىيمنة دوؿ المركز وبقيادتيا حقبة التحوؿ الرأسمالي العميؽ لئلنسانية جمعاء

  ."نظاـ عالمي لمتبادؿ غير المتكافئفي ظؿ سيادة وتحت سيطرتيا، و 

لتي طرأت العولمة عمى أنيا )جممة التطورات المعقدة اريخ( ببل تا) المصراتي ؼويعر    
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية إثر بزوغ جممة مف و نسانية إلعمى تركيبة المجتمعات ا

اء خروج العالـ مف مرحمة التحديث االجتماعي ودخولو مرحمة ما بعد التصنيع جرّ  ،المتغيرات
 حرب النووية(.وال الثقيؿ واالتجاه الحرّ 

ما يتسـ بو عالـ " عمىمصطمح العولمة يطمؽ  أفَّ  (14-13، ص2004) سالـ يرىو 
الثقافة والتعميـ و اليوـ مف التداخؿ الواضح والمتزايد في أمور االقتصاد واالجتماع والسياسة 

دولة محدود السياسية لمدوؿ ذات السيادة، أو انتماء لوطف محدد، أو للوالسموؾ دوف اعتبار يذكر 
 معينة، ودوف حاجة إلجراء حكومي معيف"

حركة "مف  فكرة العولمة انطمقت ببساطة إف:فيقوالف ( 2008)سموـ والربعاني  أما
البضائع واألفكار والخدمات واألفراد في مساحات شاسعة متجاوزة تمؾ الحدود، وىذه الحركة 

 ."لمبدأ العولمة مثمت منطمقاً 

التواصؿ والتفاعؿ في " عبارة عف( 4،ص2012تؿ )وتبدو العولمة لباحث مثؿ كور   
األنشطة اإلنسانية الذي يتعدى الحدود التقميدية بيف الدوؿ واألقطار الغيًا بذلؾ حدود المكاف 

 ".وقيود الحركة واالتصاؿ بما يحقؽ أيضًا التخفيؼ مف قيود الوقت والزماف

مفاىيـ كالتفاعؿ مصطمح العولمة ارتبط بمجموعة مف ال أفَّ إلى نخمص مما سبؽ 
والمشاركة، التحديث والتطوير، والبّلحدود )الزمانية والمكانية(، باإلضافة إلى اختبلؼ التعريفات 

الطابع الذي يحممو كؿٌّ منيا، فقد يتسـ تعريٌؼ بطابٍع اقتصادي، وآخٍر سياسي أو  ناحيةمف 
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جاىات ومنظورات مختمفة ثقافي أو قيمي. وىذا إف دؿَّ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف لمعولمة ات
 تشرحيا الفقرة البلحقة والتي تتحدث عف أبعاد العولمة.

 أبعاد العولمة   .4

مجموعة مف األبعاد التي تختمؼ باختبلؼ مجاالت الحياة التي  مفيوـ العولمة يتضمف
 تأثرت بيذه الظاىرة الجديدة، ومف أبرز ىذه األبعاد:

 البعد االقتصادي  1.4  

مؤتمرات ُتعنى باالقتصاد العالمي كمنظمة منظمات و  نفوذىا عمى بسطت العولمة     
)الجات( ثـ )منظمة التجارة العالمية(، وتمكنت مف توجيييا وفؽ أجندتيا التي تريد إخضاع 

مف تنافر  وردلذا ينطبؽ عمييا ما ، الشعوب ليا، فالعولمة االقتصادية مظير مف مظاىر العولمة
لعولمة، وبيف ما يمكف أف ُيطبؽ منطقًا وعقبًل، وبعد قياـ تمؾ بيف اليدؼ الذي حدده مبتغو ا

ومدى  رةالمنظمات، والسعي لتحقيؽ العولمة االقتصادية تستجد أمور توىف مف شأف ىذه الفك
 تحقيقيا وىي:

  العبلقات بيف الدوؿ والشركات ستكوف عبلقات تنافس وصراع عمى اقتناص األرباح
 وسباؽ اآلخريف.

 ـ الييمنة ىي لؤلقوى اقتصاديًا، واالندحار ومف ثـ االنييار مف نصيب السبؽ والغمبة ث
 الضعفاء اقتصاديًا.

 دية معزولة عف المشاعر، فحينما يتوحد أناس في ظؿ بادالت مااالقتصاد ليس مجرد ت
منظومة اقتصادية معينة، وتتداخؿ مصالحيـ تقوـ مشاعر الوالء واالمتزاج باآلخر الذي 

 حيـ حتى لو كانت مصالح ىو المغموب فييا. ارتبطت بو بعض مصال

 السياسي والعسكري البعد 2.4 

كؿ  اعتقادًا منيا أف واحدٍ  عمدت الباحثة إلى دمج البعديف السياسي والعسكري في بعدٍ 
، فقد تتغير التحركات العسكرية لدولة ما وفقًا لسياسة جديدة تتبعيا، أو تغيير بعد يؤثر في اآلخر
الواليات عيا دولة ما يؤدي إلى تغيير في الجانب العسكري ليا، فيا ىي ذي السياسة التي تتب
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أعداء  قد عقدت تحالفات معو  ،سياسة التحالفات بعد الحرب العالمية الثانيةتعتمد المتحدة 
منع أي قوة تيدد المصالح األمريكية، إلى سابقيف مثؿ الياباف وكوريا، وتيدؼ تمؾ التحالفات 

القوة التي تتوقع منيا تيديدًا في المستقبؿ، وتدعـ أولئؾ الخصوـ عمى فيي تبحث عف خصوـ 
اف الحرب الباردة، نحو ما فعمت حيف دعمت حمؼ شماؿ األطمسي ضد االتحاد السوفييتي إبّ 

ما دعمت الياباف وتايواف وكوريا الجنوبية ضد القوتيف السوفييتية والصينية، وزرعت الييود في كو 
، وقد استخدمت مواردىا المالية الضخمة في إيجاد نوا في مواجية العربلمحتمة، ليكو فمسطيف ا
االستثمارات الضخمة جنوب شرؽ آسيا والمساعدات باإلضافة إلى  ،ُيعتمد عمييـ حمفاء ليا
 (.2012)شبكة الضياء،  مدوؿ الصديقة نماذج عمى ذلؾالخارجية ل

 البعد الثقافي  3.4

 والمجتمعات الدوؿ عمى الثقافي نموذجيا تعميـ ما لةدو  محاولة البعد الثقافي عنيي     
 ىذه ألفراد السموكية واألنماط الثقافية والقيـ الحضارية المفاىيـ في التأثير خبلؿ مف األخرى،

 الثقافي االختراؽ خبلؿ فم وذلؾ ة،متعدد وتقنية وثقافية واقتصادية سياسية بوسائؿ المجتمعات،
 تييمف التي الدولة فمؾ في تدور محدودة بدائرة المثقفيف وربط ات،الخبر  واحتواء العقوؿ رواستعما
 تكتيؾ في رواجاً  يمقى واالحتواء، المنفعة لسموؾ الحركية واآللية التفكير مف النمط وىذا ثقافياً 
 إجماع شبو في اإلدارة ىذه رموز باختبلؼ واستراتيجيتيا، المتحدة الواليات في السياسية اإلدارة
مصدر النزاع األساسي ف أف "ىانتنغتو  وبيذا الصدد يقوؿ، مناسبة وغير مكافغير  يفو عن ُعب ر

في ىذا العالـ الجديد لف يكوف إيديولوجيًا وال اقتصاديًا بشكؿ رئيسي، فاالنقسامات العظيمة بيف 
 (.241ص ،1995)السامي، "أفراد البشرية ومصدر الصراع المييمف سيأخذاف طابعًا ثقافياً 

المغموب مولع أبدًا " أفوىو  ،البف خمدوف يستحؽ الذكر ىنا جميبًل مقنعاً  قوالً  ولعؿَّ       
عف تأثير  الذعٍ  وفي مقاؿٍ  .وسائر أحوالو وعوائده" ،ونحمتو ،ووزي   ،باالقتداء بالغالب في شعاره

ىريف مف الشباب المتظا "عديداً الصيني، الحظ معمؽ صيني أف الييمنة األمريكية عمى المجتمع 
 7بية احتجاجًا عمى قصؼ الناتو لمسفارة الصينية في بمغراد يوـبلـ الط1999أثناء مظاىرات ي ف

فمتسقط االمبريالية األمريكية أماـ  ربوف الكوكاكوال وىـ يرددوف ىتاؼـ، كانوا يش1999أيار 
 سفارة الواليات المتحدة في بكيف، وفي مفارقة أخرى مثيرة لمسخرية عكؼ بعض النشطاء الشباب

لمقاومة غزو الثقافة  شعبية يف إلى استنفار حركةداع (نترنتاإل) الشابكة مى إرساؿ رسائؿ عبرع
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ماء شخصية نكميزية وموقعة بأسحقيقة أف الرسائؿ كانت بالمغة اإلالغربية، بدوا غافميف عف 
كي "فرانؾ"، وثمة آخروف ذىبوا لتناوؿ الطعاـ في أحد أكشاؾ فروج كنتانكميزية مثؿ "جواف" وإ

 .(36-35ببل، ص )بيرغر وىنتنغتوف، "الشوارع بعبارات معادية لماكدونالدء تمامًا بعد مؿ المقمي

 البعد القيمي 4.4

، المتينة وقاعدتيا الحضارة أساس القيـ ألف لمعولمة، الميمة الجوانب أحد البعد القيمي     
 الضعيؼ، الطرؼ عمى ضياوفر  الخاصة القيمية مفاىيمو نشر يحاوؿ القوي الطرؼ أف نجدلذلؾ 
 يريده، وفقًا لما الناشئة األجياؿ عبر أفكاره، إخضاع يحاوؿ إنو بؿ ر.اآلخ بخصوصية آبوٍ  غير

 في والتدخؿ تغييرىا،ويعمؿ عمى ، بيا يؤمف التي والقناعات والمناىج العقوؿ إلى التسمؿ ويحاوؿ
 حضارتيا. صنع في األساسية المبنة ىي أبنائيا وقناعات شعوبيا وأفكار األمـ ثقافة ألف ؛مسارىا

 الوسائؿ وأىميا ،لعولمة ثقافة الطرؼ اآلخر القْيمية مختمفة وسائؿ القوية األمـ وتستخدـ"
 والعقوؿ البيوت دخؿ ما كذلؾمنيا و  والمقروءة(، والمسموعة، )المرئية، المختمفة اإلعبلمية
 حجبيا الصعب مف بات التي اسب(الحو  ،الشابكة) حديثة تقنية وسائؿ مف والجامعات والمدارس

 الخطورة، غاية في أمراً  الشعوب قيـ في التأثير ويعد. الفت بشكؿ بيا يتعمؽ الذي عف النشء
 لمشعوب وعولمة لمحضارة ىدـ ىو تغييرىا ومحاولة بيا والعبث مكانيا مف القيـ زحزحة ألف

ف حتى اآلخر، بقيـ لبلقتناع  .(569ص، 2009ور،)المنص "خصوصيتيا مع تتنافى كانت وا 

 البعد التقني 5.4

 المكتشفات أحدثتيا التي المعمومات وثورة المعرفي التدفؽ نتيجة العولمة ىذه ظيرت     
  المادية اتواإلمكان الفكرية الجيود مف متكاممة لمجموعة معرفياً  نتاجاً  بوصفيا األخيرة، العممية

 قبؿ واضح بشكؿ تظير العولمة ىذه مبلمح وبدأت، كافة والتقني العممي البحث مياديف في
 الثانية العالمية الحرب نتائج مف كاف فقد الباردة، الحرب بعد وازدىرت الثانية، العالمية الحرب
 ىذه مثؿ مآسي تكرار مف-  أمكف ما -لمحد   داعية دولية، قرارات مف بعدىا صدر وما المدمرة

 المجاؿ وفسحت الزمف، مف محددة مدة المعمف الدولي الصراع وقؼ استطاعت أف الحروب،
 مغمفة حرب في ،"األمريكية المتحدة الواليات – السوفييتي االتحاد" الدولي الصراع قطبي لنشوء
 والمعموماتي والسمعي التقني التطور ىو األساسي، وسبلحيا الباردة الحرب باسـ الطيبة بالنيات
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 ومف .بتقنيتو والشعوب الدوؿ مف ممكف عدد أكبر عولمةمف أطراؼ النزاع  ؼطر  كؿّ  ومحاولة
 شكَّمت إذ الثالث، العالـ دوؿ ىي العولمة مف النوع بيذا تأثرت التي الدوؿ أف أكثر ذكره الجدير
 الستيراد ورخصاً  يسراً  األكثر األمكنة تمثؿ كونيا عدة، مجاالت في القطبيف لكبل  اختبارياً  مجاالً 
 - ةالعممي القفزة وىذه .استيبلكية سمعية منتوجات إعادتيا ثـ ومف وتصنيعيا، األولية المواد
 بات ألنو وفاعمية، سطوة األكثر السبلح ىي الراىف، عصرنا والمتسارعة في الممحوظة التقنية
 وأيديولوجية ومعرفية ثقافية مبلمح ليؤسس وبرمجتيا، ىيكمتيا ويعيد واألذىاف العقوؿ يخترؽ
 المدرسية ومناىجيا وحضارتيا، وتاريخيا تياولغ الشعوب ذاكرة متجاىبلً  متجانسة جديدة

، 2009)المنصور، اجتماعية ومؤسسات كأفراد والسموكية القيمية وأخبلقياتيا والثقافية، والجامعية
 .(570-569ص

يعمؿ عمى "مستشارًا لمرئيس األمريكي كارتر  عمؿزبيغنيو بؤيجنسكي الذي  ذا  وىا ىو      
ف المادة اإلعبلمية العالمية لكي تقدـ نموذجًا كونيًا لمحداثة %( م65) تقدـ أمريكا التي تمتمؾ

ة وحقوؽ االنساف، وبذلؾ انتشرت الحداثة في الحريّ  يحمؿ القيـ األمريكية التي يذيعونيا دوماً 
 (.25، ص2000)الجميؿ،  "األمريكية بسرعة وشراىة فائقة في األوساط العميا والشعبية معاً 

 التربية العالمية .5

المؤتمر العاـ لميونسكو  أقرَّ  ففيولتربية العالمية، ا بخصوص ميماً  عاماً  1974اـ ع يعد   
بالتربية مف أجؿ التفاىـ العالمي والتعاوف " في دورتو الثانية توصية عرفت بالتوصية الخاصة:

والسبلـ، والتربية مف أجؿ حقوؽ االنساف والحريات األساسية، واحتراـ ثقافات األمـ والشعوب 
مفة، وتنمية قدرات األفراد عمى االتصاؿ باآلخريف، وتنمية الوعي العالمي تجاه االعتماد المخت

المتبادؿ بيف دوؿ وشعوب العالـ المختمفة، وتنمية استعدادات الفرد لممشاركة في حؿ المشكبلت 
. وىذا ما (3ص ،2009 وآخروف، جوارنة) "مشكبلت الوطف العربي المحمية والمساىمة في حؿ  

العقد األخير مف القرف العشريف بضرورة الوعي بالمشكبلت العالمية، وارتفاع مستوى القمؽ  عكسو
العالمي حوؿ المشكبلت المرتبطة بالتعاوف العالمي فيما يتعمؽ بمستويات المعيشة، والنزاعات 

 والتمييز العنصري، والجوع وسوء التغذية. االقميمية،
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مفاىيـ التربية اليادفة إلى التعاوف "رة إلى ويستخدـ مصطمح التربية العالمية لئلشا
والتفاىـ والسبلـ بيف األمـ عمى الصعيد الدولي والعبلقات الودية بيف األمـ والشعوب ذات 
 األنشطة االجتماعية والسياسية المختمفة، ومبدأ حقوؽ االنساف وحرياتو األساسية، وتتضمف أيضاً 

عمييا ميثاؽ األمـ المتحدة، واإلعبلف العالمي  ص  اقتراف التعميـ باألىداؼ والمبادئ التي ين
 (.152، ص2000)حميدة وآخروف،  "لحقوؽ االنساف وحرياتو األساسية

التربية  Margaret & Hartoonian (1995p263) مارغريت وىارتونيفؼ يعر       
وىي ميمة ، ة لتعطي لمطمبة وجيات نظر عالميةالعالمية بأنيا عبارة عف )مزيج مف حقوؿ متعدد

 .وآفاؽ مشتركة( متزايدة وسريعة لو متطمبات عالـٍ لتحضير الطمبة لمحياة في 

تدريس المشكبلت "بأنيا  التربية العالمية Nelson (1997,p52)ؼ نمسوف عر  وي
صمة ببعضيا البعض مثؿ والقضايا التي تتخطى الحدود بيف الدوؿ، وتدريس األنظمة المت

 ."والتكنولوجية ،والسياسية ،لثقافيةوا ،صاديةواالقت ،يكولوجيةاألنظمة األ

ينمي  ،مدخؿ في التعميـ"التربية العالمية بأنيا ؼ فتعرّ ( 12، ص2004الجرؼ )أما 
مجموعة مف األنظمة البشرية والطبيعية المتصمة لدى الطبلب، إنو  أعمؽ وأوسع لمعالـ فيماً 

عتمد عميو حياة د يدعـ الحياة وتخؿ نظاـ كوكبي واحتعمؿ ىذه األنظمة دا إذ ،ببعضيا البعض
مف طويؿ ى تحسيف قدرة اإلنساف عمى البقاء لمدى . وتيدؼ التربية العالمية إل"ومصير البشر

 زيادة االحتراـ والتعاوف بيف البشر وزيادة االىتماـ بالبيئة التي يعتمدوف عمييا في وجودىـ.خبلؿ 

 ,Thomas et. Al) فوماس وآخرو ت( نقبًل عف 3، ص2009وقد أشار جوارنة وزمبلؤه )   
p311-317 ) اآلتية الموضوعاتتماميا عمى ركزت اى أف التربية العالميةإلى : 

 حقوؽ االنساف والعدالة االجتماعية. -" 

 النزاعات المحمية والعالمية وانتشار األسمحة غير التقميدية. -

 أنظمة االعتقاد العالمية: إيديولوجيات، ديانات، فمسفات. -

 وموارد الطاقة.البيئة  -
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 مشكبلت النمو السكاني المتزايد. -

 ."الثقافات العالمية -

التربية العالمية دليؿ عمى االستسبلـ لفكرة السير مع التيار، تيار العولمة الذي لـ يستطع 
إليجاد سبؿ االلتقاء مع اآلخر، والتعرؼ عميو، وفيمو،  اً مواجيتو أحد، ووجد العالـ نفسو مضطر 

لعبلقات، وتسييؿ تبادؿ المصالح، بقاء االنساف لمدى طويؿ، وحفاظو عمى تحسيف ارغبًة في 
 وجوده.

 & Evans)إيفانز وبروكنرا حددىفقد التربية العالمية وأىدافيا  أىميةأما    
Brueckner1990) يجاد محتوى ومفاىيـ و  ،مختمفة بة ثقافات وأجناسًا وأمماً تدريس الطم" :في ا 

تقديـ وتطوير عبلقات متبادلة مع كؿ الشعوب باإلضافة إلى  ،الميةأساسية تتعمؽ بالتربية الع
ولكف ما الذي يمكف أف تتضمنو مقررات التربية العالمية؟ في اإلجابة عف ىذا السؤاؿ  ".والبمداف

( إف مقررات التربية العالمية يجب أف 1994( عف جونسوف )13، ص2004) تنقؿ الجرؼ
 :يأتيتغطي ما 

  .العالمي الوعي -1" 

 .القيـ اإلنسانية -2

 .العالمية ىوالموسيق ،والديف ،األعياد الرسميةو  ،قيـ األسرة :دراسة األنظمة العالمية مثؿ -3

والبيئة  ،وشبكة االتصاالت ،حقوؽ السكاف األصمييف :دراسة األنظمة العالمية مثؿ -4
 .والتعاوف الدولي ،العالمية

يمقراطية في أواخر القرف العشريف البلجئيف الدو التنوع  :دراسة القضايا العالمية مثؿ -5
  .والفقر

وكيؼ غير  ،وشجرة عائمة المغات ،العبلقات التاريخية :دراسة التاريخ العالمي مثؿ -6
 ."وأفضؿ المحظات في تاريخ اإلنسانية ،وجائزة نوبؿ لمسبلـ ؟الطعاـ العالـ
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في اتجاىات  رات إيجابيةتدريس مفاىيـ التربية العالمية وقيميا في إحداث تغيي ويسيـ    
المجتمع والمتعمـ تتغير حاجاتيما وأىدافيما وتطمعاتيما باستمرار، وتتغير  فَّ وقيـ المتعمميف، إذ إ

ؽ التفكير وأدوات الحياة وفؽ المتغيرات المستمرة والسريعة في العالـ، فالمناىج المدرسية ائطر 
ية، ولتواجو تحديات المستقبؿ كالتحدي األجياؿ لمعيش في الحاضر بفعال الفاعمة ىي التي تعدّ 

وتحدي التجزئة والتحدي  الفكري والثقافي والتنموي، وتحدي التخمؼ العممي والتكنولوجي،
الصييوني، ولكف ىذا ال يعني عمى اإلطبلؽ إىماؿ الجانب المتعمؽ باليوية الثقافية وجذورىا 

 التاريخية.

  خاتمة .6
ا عمى شعوب العالـ كافة وضمف جميع مجاالت نخمص مما سبؽ أف العولمة قد فرضت نفسي

الحياة، وأصبح مف الصعب تجاىؿ الواقع الجديد واالنعزاؿ عنو، فكاف البّد مف االنخراط في 
 تربية عالمية تضمف بقاء اإلنساف ووجوده مف خبلؿ التعاوف والتواصؿ ومشاركة اآلخر.
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 مقدمة .1

الوطف حضٌف لسكانو، يرعى شؤونيـ، ويمبي احتياجاتيـ، وينظـ أمورىـ، ويدير 
يو مواطف يحمؿ ىوية تؤكد انتسابو لوطنو، مف خبلليا ف ،ومف يعش عمى أرضو قضاياىـ،

يضمف حياة حرة كريمة تدعميا حقوؽ معترٌؼ لو بيا داخؿ مؤسسات الدولة ودوائرىا، وبالمقابؿ 
الوطف العربي بشكؿ  ويعد   .واجبات يتحتـ عميو القياـ بيالديو مسؤوليات يحاسب عمى إىماليا، و 

مراكز استيداؼ الغرب والدوؿ أحد أىـ  ية العربية السورية بشكؿ خاصوالجميور  ،عاـ
وما األحداث األخيرة التي شيدتيا سورية إال مثاؿ عمى  االستعمارية منذ األزؿ وحتى يومنا ىذا،

وقد أشار إلى ذلؾ  ،مطامع االستعمار البغيض الحاقد الذي زرع الفتنة بيف أبناء البمد الواحد
"لقد استيدفوا في  ( إذ قاؿ:2014) تور بشار األسد في خطاب القسـ لعاـسيادة الرئيس الدك

استيدفوا اإلسبلـ ، استيدفوا اليوية الوطنية واالنتماء العروبي ،الحقيقة الحالة الوطنية السيادية
ز سورية استيدفوا كؿ ما ميَّ  ،استيدفوا التجانس الفريد في مجتمعنا ،الصحيح والمسيحية األصيمة

المواطنة ضمف المناىج  عمى تربيةالإعادة النظر في عممية  خيا". ليذا كاف البد مفعبر تاري
سيادة الرئيس الدكتور بشار األسد أيضًا  هىذا ما أكدو  ،الدراسية في الجميورية العربية السورية

النشء القادـ  لتربي ،ف تكوف تعميميةأحيف تحدث عف ضرورة تطوير المناىج لتكوف تربوية قبؿ 
يجب أف يحظى بمشاركة شعبية  عمؿ لتربية عمى المواطنةا . إفالمواطنة الصالحة السويةعمى 
نما يجب ترسيخيا مف خبلؿ السياؽ  ،ألنيا ال يجب أف تقّدـ عمى مقاعد الدراسة وحسبكبيرة،  وا 

وبعدىا، وفي ظؿ االنفتاح  ،الدراسة وخبلؿ فترة ،ـ عمى مقاعد الدراسةقبؿ أف تقدَّ  االجتماعي
افي اليائؿ عمى ثقافات الشعوب األخرى ازداد التخوؼ مف تمزيؽ مفيوـ اليوية الثقافية الثق

المواطنة عمى الدعوات إلى تربية  مما أدى إلى تيافتوتشويو التراث وتزييؼ أصالة الماضي، 
ولكف العقبلء مف العامة والمفكريف وأصحاب السمطة رحبوا بمظاىر االنفتاح  ،لدى أفراد المجتمع

( في حفؿ افتتاح الممتقى 5، ص2002) السيد يقوؿاألمـ األخرى ضمف حدود وشروط، عمى 
ا في أىدافنا التربوية "إذا كنَّ  :العربي حوؿ التربية واالعبلـ في الحفاظ عمى القيـ العربية األصيمة

ى نرمي إلى بناء المواطف العربي ذي التفكير العممي المعتز بوطنو، المنفتح عمى الثقافات األخر 
والمنتمي إلى أمتو والمسمح بالميارات والكفايات التي تساعده عمى أف يحيا روح عصره ويتمثؿ 
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اتجاىاتو ومساراتو ومراميو، والمتحمي بالقيـ البناءة والمناقب الرفيعة، إذا فيي تربية عمى المواطنة 
 ."ؿ عما يجري عمى الساحة الدولية والعالميةفصَ الصالحة مف غير أف تُ 

 م المواطنةمفيو  .2

مف المفاىيـ التي يدور حوليا جدٌؿ كبيٌر، لذا يصعب أف نجد ليا واحد مفيوـ المواطنة     
عًا لمزاوية بَ تعريفًا يرضى بو جميع المختصيف في ىذا المجاؿ، وبالتالي يختمؼ مفيوـ المواطنة تَ 

 (.1981لخولي، التي نتناوليا منيا، وتبعًا ليوية مف يتحدث عنيا، وتبعًا لما يراد بيا )ا

المشاركة في النشاطات السياسية  ارتبط مفيوـ المواطنة تاريخيًا بالتطور في حؽ   وقد    
جوانب ولممواطنة واالقتصادية واالجتماعية بفاعمية ومسؤولية، فضبًل عف المساواة أماـ القانوف. 

، نفسو لوطفتتمثؿ في األمانة نحو الناس الذيف يشاركونو االنتماء إلى ا ،خمسةرئيسة 
واإلخبلص والشعور الداخمي بوجوب االىتماـ بمف يعيش ضمف نطاؽ الوطف، واالحتراـ الذي 
ف لـ تتفؽ مع وجية نظره ورأيو الخاص،  يبدي فيو الفرد سماحًا آلراء اآلخريف ووجيات نظرىـ وا 

 (.12-11، ص2012)يعقوب وآخروف،  عبلوة عمى تقبؿ القوانيف واألعراؼ السائدة"

 ،2004) المعجـ الوسيطجاء في  المواطنة في المغة العربية منسوبة إلى الوطف،و      
ليو انتماؤه ولد  (1042ص أو لـ يولد. والمواطنة  فيوالوطف ىو مكاف إقامة اإلنساف ومقر ه وا 

وفي المغة االنجميزية تأتي  مصدر الفعؿ واَطَف، "واَطَف القوـ: عاش معيـ في وطف واحد".
ويقصد بو غرس السموؾ االجتماعي المرغوب حسب ( Citizenship) لمصطمح المواطنة ترجمة

(. وبالرجوع إلى 1981الخولي،)Good Citizen  مع، مف أجؿ إيجاد المواطف الصالحقيـ المجت
ؼ المواطنة بأنيا "مصطمح يشير ( نجد أنيا تعرّ 311، ص 1996الموسوعة العربية العالمية )

عمى أنيا مكانة أو عبلقة  ُعر فتوفي قاموس عمـ االجتماع  إلى االنتماء إلى أمة أو وطف"
 اجتماعية تقوـ بيف فرد طبيعي ومجتمع سياسي.

ت ( المواطنة كما وردEncyclopedia Britannicaؼ دائرة المعارؼ البريطانية )وتعر      
لة، وبما عبلقة بيف فرد ودولة كما يحددىا قانوف تمؾ الدو " ( بأنيا118ص ،2001) عند الكواري

 تتضمنو تمؾ العبلقة مف حقوؽ وواجبات في تمؾ الدولة".
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ويذىب الباحثوف في عمـ االجتماع إلى تعريؼ المواطنة في المجتمع الحديث بأنيا     
عبلقة اجتماعية تقوـ بيف األفراد والمجتمع السياسي )الدولة(، حيث تقدـ الدولة الحماية 

فراد، عف طريؽ القانوف والدستور الذي يساوي بيف األفراد االقتصادية والسياسية واالجتماعية لؤل
 ككيانات بشرية طبيعية، ويقدـ األفراد الوالء لمدولة ويمجؤوف إلى قانونيا لمحصوؿ عمى حقوقيـ.

( في 127، ص1960) ولمشعور بالمواطنة عدة مستويات أوردىا أبو الفتوح. (2009 ،أيمف)
 :اآلتيةالنقاط 

وابط المشتركة بينو وبيف بقية أفراد الجماعة كالدـ والجوار والموطف وطريقة شعور الفرد بالر  -1"
 الحياة بما فييا مف عادات وتقاليد ونظـ وقيـ وعقائد وميف وقوانيف وغيرىا.

العصور، وأنو مع جيمو نتيجة لمماضي وأنو  شعور الفرد باستمرار ىذه الجماعة عمى مر   -  2
 وجيمو بذرة المستقبؿ.

ور الفرد باالرتباط بالوطف وباالنتماء لمجماعة، أي بارتباط مستقبمو بمستقبميا وانعكاس شع -  3
 ما يصيبو عمييا. ما يصيبيا عمى نفسو، وكؿّ  كؿّ 

  ."حركة واحدةو اندماج ىذا الشعور في فكر واحد واتجاه واحد  -  4

عب وجود يستو  (2010وفقًا لما ورد لدى )الحبيب،  مصطمح المواطنة ومعنى ذلؾ أفّ 
عبلقة بيف الدولة أو الوطف والمواطف وأنيا تقوـ عمى الكفاءة االجتماعية والسياسية لمفرد، كما 

تجعؿ منو شخصية مؤثرة في الحياة  ،تستمـز المواطنة الفاعمة توافر صفات أساسية في المواطف
 .القراراتالعامة، والتأثير في الحياة العامة والقدرة عمى المشاركة في التشريع واتخاذ 

 أبعاد المواطنة .3

عًا لمزاوية التي يتـ تناولو بَ تختمؼ تَ  مجموعة مف األبعاد التي عمى مفيوـ المواطنة ينطوي
 : منيا، ومف ىذه األبعاد

تمثؿ المعرفة عنصرًا جوىريًا في نوعية المواطف الذي : الثقافيو  المعرفي البعد. 1.3
ي ذلؾ بأف األمّي ليس مواطنًا يتحمؿ مسؤولياتو تسعى إلى تكوينو مؤسسات المجتمع، وال يعن

نما المعرفة وسيمة تتوفر لممواطف لبناء مياراتو وكفاءاتو التي يحتاجيا.  ويديف بالوالء لموطف، وا 



37 
 

كما أف التربية الوطنية تنطمؽ مف ثقافة الناس مع األخذ في االعتبار الخصوصيات الثقافية 
 .(2004)فريحة،  لممجتمع

 ؿ، وحؿّ يقصد بو الميارات الفكرية، مثؿ: التفكير الناقد، والتحمي :لفكريا البعد. 2.3
ف المواطف الذي يتمتع بمثؿ ىذه الميارات يستطيع تمييز األمور إالمشكبلت... وغيرىا، حيث 

 .(2004)فريحة،  عقبلنية ومنطقية فيما يقوؿ ويفعؿويكوف أكثر 

التعايش مع  الكفاءة االجتماعية في (2002المعمري ) يقصد بيا: البعد االجتماعي. 3.3
 .اآلخريف والعمؿ معيـ

 يقصد بو غرس انتماء التبلميذ لثقافاتيـ ولمجتمعيـ ولوطنيـ.: االنتمائي البعد. 4.3

العدالة والمساواة  يتجمى ىذا البعد مف خبلؿ مجموعة مف المفاىيـ، مثاؿ:: البعد القيمي. 5.3
 وفي خطاب القسـ الذي أداه السيد الرئيس بشار األسد .يةوالتسامح والحرية والشورى والديمقراط

األخبلؽ الحميدة  تؤديقد  ،ىما صنواف متبلزماف ،ال تطوير ببل أخبلؽ( يقوؿ: "2014)
لكف ال يمكف ليا أف  ،ويمكف لمقوانيف الجيدة أف تنمي األخبلؽ ،والرفيعة لحسف تطبيؽ القوانيف
 في األسرة والمجتمع". عت مسبقاً رِ تزرع بذورىا إف لـ تكف قد زُ 

اإلطار المادي واإلنساني الذي يعيش فيو المواطف، أي البيئة المحمية  إنو: البعد المكاني. 6.3
 .ي يتعمـ فييا ويتعامؿ مع أفرادىاالت

 مظاىر المواطنة .4

 (2009)أيمف، المواطنة تطبيؽ وممارسة لمقيـ تظير في أشكاؿ وصور مختمفة، منيا:

 طوعية في النشاطات االجتماعية المختمفة النافعة.المشاركة ال  -1"

 بالقيـ المقبولة لدى الجميع. التشبث -2

ة الفردية واالجتماعية تشكيؿ السموؾ وفقًا لممعايير الوطنية والعالمية التي تؤثر في الحيا  -3
 .والثقافية
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التحضر توجيو السموؾ األخبلقي والشعور باليوية والبحث عف الحقيقة وقوؿ الحؽ،  -4
واكتساب الحس المدني الرفيع، واحتراـ المرأة وتقديرىا والعدؿ والتنازؿ والحوار وقبوؿ اآلخر 

 والتعايش مع الغير والتآخي والتضامف االعتداؿ والتسامح.

 حماية األمبلؾ العامة والخاصة. -5

 احتراـ القوانيف السارية المفعوؿ. -6

 قافاتيـ وآرائيـ.احتراـ الديانات ومعتقدات اآلخريف وث -7

 .خاصة احتراـ النساء واألطفاؿاحتراـ حقوؽ وحريات اآلخريف و  -8

 خدمة الوطف بإخبلص والحفاظ عمى مكتسباتو والدفاع عنو. -11

 محاربة الفساد والتبمي  عف كؿ عمؿ ضار. -12

 أداء االلتزامات واألعباء المالية والواجبات الضريبية. -13

 .ة في الواجبات التضامنيةالمبادرة إلى المشارك -15

 ".المشاركة في االنتخابات والترغيب في ىذه الواجبات والحقوؽ -16

فييا إلى  دراسة توصبل( 2ص ،2011) بركات وأبو ليمىوفي ىذا المجاؿ أيضًا أجرى  
إيراد خمسة مظاىر لممواطنة في كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة منيا: مظاىر المواطنة 

ألكثر شيوعًا في المقررات الدراسية في المجاؿ االجتماعي كانت عمى النحو المجتمعية الخمسة ا
 اآلتي:

 حؿ المشكبلت بالحوار والمناقشة وليس بالعنؼ." 

 بناء عبلقة طيبة مع الجيراف واألقارب. 

 تقبؿ النقد اإليجابي. 

 تجنب المجوء لغيبة اآلخريف في المجالس والدواويف. 
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 ."مرأةاحتراـ كبار السف وال 

في المقررات الدراسية في المجاؿ القانوني فكانت  أما مظاىر المواطنة الخمسة األكثر شيوعاً 
 (2، ص2011، بركات وأبو ليمى) :عمى النحو اآلتي

 التبمي  عف أي تجاوزات قانونية. " 

 التعاوف مع الشرطة واألجيزة األمنية لحؿ المشكبلت. 

 ا يكف.احتراـ النظاـ وعدـ انتياكو ميم 

 .والتزاموتقديـ إرشادات ونصائح حوؿ النظاـ وأىمية  

 ."عدـ المجوء لمواسطة لحؿ المشكبلت الخاصة 

مظاىر المواطنة الخمسة األكثر شيوعًا في المقررات الدراسية في المجاؿ  وأمَّا
 (2، ص2011،بركات وأبو ليمى) االقتصادي فكانت عمى النحو اآلتي:

 العامة وليس السيارات الخاصة أو األجرة.استخداـ المواصبلت  "

 استخداـ التفكير العممي عند ممارسة العمؿ بداًل مف العشوائية. 

 عمى توفير استيبلؾ المياه والكيرباء ما أمكف. الحث   

 تجنب رمي األطعمة والمشروبات الزائدة. 

 ."احتراـ الوقت وعدـ إضاعتو دوف فائدة 

ألكثر شيوعًا في المقررات الدراسية في المجاؿ السياسي مظاىر المواطنة الخمسة او 
 (3، ص2011،  بركات وأبو ليمى) :اآلتيفكانت عمى النحو 

 االعتزاز باالنتماء لموطف. "

 الوعي بالواجبات تجاه الوطف واالستعداد ألدائيا. 

 تقدير جيود أجيزة الدولة في خدمة الفرد والمجتمع. 
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 دة السياسية واالجتماعية.االعتزاز بالوطف والقيا 

  ."الدعوة لممحافظة عمى مظاىر الوحدة الوطنية 

 التربية عمى المواطنة .5

ىدؼ التربية ىو تحقيؽ  يتفؽ معظـ عمماء االجتماع السياسي والتربية عمى أف 
د ولذلؾ يقصد بالتربػية عمى المواطنة عممية التنشئة االجتماعية التي تستيدؼ بناء الفر ، المواطنة

نسانيًا، والواعي لحقوقو  المتكامؿ والمتوازف في جوانب شخصيتو فكريًا وروحيًا واجتماعيًا وا 
والممتـز واجباتو، والمؤمف بحقوؽ اإلنساف ومبادئ العدالة والمساواة لمناس كافة، والقادر عمى 

ح العممية بانتمائو إلى وطنو، والمتحمي بالرو  اإلنتاج والتنمية والمبادرة المبدعة، والمعتزّ 
والموضوعية والسموؾ الديمقراطي، والمتسـ بالوسطية والتسامح واالعتداؿ. أي أف التربية عمى 
المواطنة ىي تربية عمى ثقافة أداء الواجبات قبؿ أخذ الحقوؽ، وتربية عمى حقوؽ اإلنساف 

أنيا تربية والديمقراطية عبر منيجية شاممة تربط بيف المعرفة والوجداف واألداء. باإلضافة إلى 
عمى ثقافة التسامح والحوار والسبلـ والمبادرة وخمؽ فرص عمؿ جديدة ال عمى التكّيؼ مع البيئة 
فقط، كما أنيا تربية عمى األسموب العممي، والتفكير النقدي في المناقشة والبحث عف الوقائع 

المجتمع ووحدتو.  واألدلة وتحّمؿ المسؤولية تجاه حقوؽ األفراد والجماعات بما يؤدي إلى تماسؾ
عممًا بأف التربية عمى المواطنة تتمثؿ في ثبلثة أبعاد ىي: البعد المعرفي والبعد الوجداني والبعد 

 األدائي أو السموكي.

أف يروف عمماء االجتماع والتربية  أف (12، ص2012يبيف يعقوب ) وفي ىذا اإلطار    
ؿ الثقافة والمعرفة والمعمومات في نق"لمتعميـ في المدرسة عدة وظائؼ أساسية مف أىميا: 

المجتمع، واكتساب القيـ والميوؿ واالتجاىات، ومف ثـ تنمية قيـ المواطنة وسموكياتيا. وىكذا 
في بناء المواطنة لدى الطمبة مف خبلؿ تقديـ المناىج تصورًا  ميّماً تؤدي المناىج المدرسية دورًا 

  ".ـ المستقبميةياـ بأدوارىواضحًا ليا ومساعدة الطبلب عمى الق

 أىمية التربية عمى المواطنة وأىدافيا. 1.5

المواطنة مف أنيا عممية متواصمة لتعميؽ الحس والشعور  عمى تربيةالتأتي أىمية     
بالواجب تجاه المجتمع، وتنمية الشعور باالنتماء لموطف واالعتزاز بو، وغرس حب النظاـ 
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عاوف بيف المواطنيف، واحتراـ النظـ والتعميمات، وتعريؼ واالتجاىات الوطنية واألخوة والتفاىـ والت
الناشئة بمؤسسات بمدىـ، ومنظماتو الحضارية، وأنيا لـ تأِت مصادفة بؿ ثمرة عمؿ دؤوب وكفاح 

المواطنة ال تتحقؽ بمجرد  عمى تربيةالكما أف أىداؼ  مف واجبيـ احتراميا ومراعاتيا.مرير، ولذا 
دراجيا في الوثائؽ الرسمية، بؿ إف تحقيؽ األىداؼ يتطمب ترجمتيا إلى إجراءات  تسطيرىا وا 

وفقًا لما ورد لدى  وتتمثؿ أىمية التربية عمى المواطنة، تضمينيا المناىج والكتب الدراسيةعممية و 
 في أنيا: (4، ص2008)المحروقي،

 تدّعـ وجود الدولة الحديثة، والدستور الوطني. -"

 ارؼ المدنية.تنّمي القيـ الديمقراطية، والمع -

 تسيـ في الحفاظ عمى استقرار المجتمع. -

 ."تنّمي ميارات اتخاذ القرار والحوار واحتراـ الحقوؽ والواجبات لدى الطبلب -

 ( ىو تقديـ برنامج يساعد التبلميذ عمى:2004واليدؼ مف تعميـ المواطنة كما يراه نارياف )

وف بالمسؤولية، ومدركيف لحقوقيـ أف يكونوا مواطنيف مطمعيف وعميقي التفكير يتحم "
 وواجباتيـ.

 تطوير ميارات االستقصاء واالتصاؿ. 

 تطوير ميارات المشاركة والقياـ بأنشطة ايجابية ومسؤولية. 

 تعزيز نموىـ الروحي، واألخبلقي، والثقافي، وثقتيـ بأنفسيـ. 

 ."تشجعيـ عمى لعب دور إيجابي في مدرستيـ ومجتمعيـ وفي العالـ 

ومف مزايا التربية عمى المواطنة أنيا تعيد التوازف بيف ما ىو محمي وما ىو كوني "    
لمتخفيؼ مف غمواء قيـ العولمة وما ترتب عنيا مف انييار لمحدود بيف الثقافػات المحمية والعالمية؛ 
وما صاحب ذلؾ مف آثار سمبية أحيانًا؛ وذلؾ لممحافظة عمػى اليويػة الوطنيػة والخصوصية 

ثقافية بشكؿ يضمػػف االنتمػاء الذاتي والحضاري لممواطف دوف تصادـ مع األفكار الرائجة في ال
 (.2010، )المنظمة المغربية لمكشافة والمرشدات" محيطو
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 عصر العولمة فيبين االنفتاح واالنغالق  اليوية الوطنية.6

التواصؿ بيف يات ت عمممَ يُ في عصر العولمة تحوؿ العالـ إلى قرية كونية صغيرة، وسَ 
في زيادة انفتاح الشعوب عمى العالـ الخارجي، ولكف ذلؾ ساىـ ف .نحاء العالـأالبشر في مختمؼ 

، 1999د النزعة الوطنية لمعانيا" )حامد، فقِ يرى بعض المفكريف أف ىذا االنفتاح كفيؿ بأف "يُ 
حيز منغمؽ أف "اليروب مف الحاضر والعيش اإلرادي في  يعدّ ىناؾ مف  وفي المقابؿ(. 50ص

يؤدي إلى انحسار الثقافة وتحجرىا، ألف ىذا التقوقع كاف ممكنًا في العصور السابقة، ولكف في 
. إف ىذا التناقض (14، ص1999عصر المعمومات تعجز الحصوف عف صده". )معاش، 

والتبايف في اآلراء حوؿ االنفتاح عمى اآلخر، يعود سببو إلى الفيـ الخاطئ لعممية التحديث 
خطًأ مف كثير مف أبناء الببلد العربية عندما رسخ  ـَ يِ فالتحديث فُ  فتاح عمى العالـ الخارجي،واالن

كنتاكي" و"اليمبرغر" وشرب في أذىانيـ أنو تقميد لمغرب في المأكؿ والممبس وأكؿ وجبات "ال
 إذسية، والتمفظ بكممات انكميزية أو فرن .وارتداء السرواؿ القصير ،وتدخيف المالبورو ،كوالالكوكا

، ورافؽ ذاؾ بصورة كبيرةنشط المروجوف ليذا التحديث الوىمي أيَّما نشاط، مدعوميف مف الغرب 
الذي  ،النشاط وىذا الدعـ صدور إعبلنات وأفبلـ وكتب ومجبلت وصحؼ تبشر بالعالـ الجديد

وعمى أي مستوى مف الترتيب  ،المطموب ىنا مف العربي في أي مكافإف  فرض كحقيقة وحيدة.
ذا أفيـ العصر ا الجتماعي الطبقي، وخصوصًا المثقؼ والمتعمـ والسياسي، أف يقوؿ: ىا أنا

، 2002)جمعة،  بفعؿ اآلخريف مف أي جنسية كانوا"وأشارؾ في تحريكو، ولست متحركًا فيو 
حينما نتحدث عف المواطنة باعتبارىا محصنًا لميوية ولمخصوصيات الحضارية، ف. (233ص

يكمناف في وضعيا  ،ومعرفة قيمتيا الحقيقية ،ثانية، أف كماؿ ىذه المواطنةفإننا نقر، مف جية 
في محيطيا اإلقميمي والدولي عف طريؽ االنفتاح عمى كؿ األوطاف، واالطبلع عمى تجارب 
اآلخريف والبحػث عف الحكمػة أينمػا وجدت، إلغنػاء رصيدنا الحضاري والثقػافي وتعزيزه، ونقؿ 

فػادة منيػا والتعريؼ بيا، فاالنغبلؽ الجامد يؤدي عبر التاريخ، إلى تجاربنػا إلى الغير لئل
االضمحبلؿ والفناء. والتبلقح واالندماج المتزف يؤدي إلى التطور واالزدىار. وغاية التربية عمى 

الساحة ) ية واالنفتاح الموزوف عمى المحيطالمواطنة أف تمكف اإلنساف مف آليات التنمية الذات
 (.2010الكشفية، 
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يمكف أف يؤدي إلى تصورات وأحكاـ تمحؽ  ،غياب االنفتاح واالحتكاؾ مع اآلخريفف
إثر أحداث الحادي عشر مف أيموؿ،  عرباألذى باآلخريف، كالتصورات التي كونيا الغرب حوؿ ال

أو اتجاه الغرب تجاه القضية الفمسطينية. فمف خبلؿ تحميؿ قاـ بو الدكتور راشد بف حسيف العبد 
كتاب )تاريخ العالـ: عبلقات بالحاضر( الذي ُيدرَّس لطبلب المرحمة الثانوية في الواليات الكريـ ل

المتحدة األمريكية حوؿ ما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية سعى إليصاؿ مجموعة مف الرسائؿ الحاقدة 
 إسرائيؿ لمتعاطؼ معوتحاوؿ إثارة المشاعر  .والفمسطينييف بشكؿ خاص ،عمى العرب بشكؿ عاـ

 (.2003)شاىيف،  مف ظمـ العرب والفمسطينييف وتعاني ،مضطيدة تي صورتيا عمى أنياال

قيـ  أىميةترى الباحثة أف االنفتاح المتوازف يضمف االحتفاظ باليوية الثقافية ويؤكد لذا 
بظبلليا عمى مجتمعنا،  ترخيالمواطنة الصالحة مع السماح لروح التجديد والمعاصرة أف 

بالضعؼ  ألنو يشعرىا دائماً  ،يطر عمييا الوىف والعجز الثقافي تحارب اآلخرفالمجتمعات التي يس
ال تتعرض لبلختراؽ  لكيكيانيا ضد كؿ أنواع االتصاؿ  وتحصف ،فتخاؼ أف تتواصؿ معو

ة الدخوؿ مع ثقاف"إال مف خبلؿ  . لذا فإف ىذا التوازف في االنفتاح ال يتحقؽالفكري والثقافي
 ؾ بقراءتيا في تاريخيتيا وفيـ مقوالتيا ومفاىيميا في نسبيتيا، وأيضاً ، في حوار نقدي وذلاآلخر

)السيد ياسيف وآخروف،  "التعرؼ عمى أسس تقدميا والعمؿ عمى استنباتيا في تربتنا الثقافية
 (.55، ص1985

سبلح ذو حديف، فقد يكوف عامبًل مف عوامؿ التفاىـ والعطاء  ، االنفتاح الثقافيإذاً 
مف حاالت التبعية، عندما ال تتوافر فيو الشروط  ةني، وقد يتحوؿ إلى حالواإلبداع اإلنسا

اعتبر العديد مف الباحثيف"  إذ الموضوعية التي تحقؽ التوازف الواعي في عممية التبادؿ الثقافي.
 (80، ص 2010)العمي،  أف ىناؾ شروطًا لتحقيؽ االنفتاح الثقافي، أىميا:

ؿ بكؿ ما يفرزه اآلخروف مف نتاجات دوف عممية التوازف في االنفتاح، وعدـ القبو  -1
ضوء ىذا  فيتمحيص ونقد موضوعي، نستطيع مف خبلليا أف نفيميـ ونتعامؿ معيـ 

 األفؽ التبادلي.
لثقة واإليماف الوثيؽ، ألف الروح االنيزامية وفقداف الثقة بالنفس لدى الفرد ىي نتيجة ا -2

يتحوؿ إلى مجرد تابع مطمؽ لآلخريف، لعدـ ثقتو بحضاراتو وتراثو، األمر الذي يجعمو 
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ولذلؾ فإف إيماف الفرد بنفسو وقدرتو، بعد أف يتسمح بالعمـ والمعرفة الواعية، يجعمو قادرًا 
 عمى فيـ عممية االنفتاح بشكؿ متوازف دوف إفراط أو تفريط.

إعطاء المؤسسات التربوية دورًا كبيرًا في عممية االنفتاح المدروس، مف خبلؿ عمميا  -3
تحصيف الفرد وتمكينو مف امتبلؾ األسس والثوابت التي تجعمو قويًا في معترؾ  ىعم

  ."االتصاؿ

 خاتمة .7

نجازاتيم المجتمعات مف خبلؿ أداء مواطنيو ـتقدّ  يقاس المواطنة الصالحة والدولة ا، فوا 
دى ف في مفيومي العمؿ والتعميـ، كما أننا يجب أال ننظر إلى المواطنة الصالحة كإحتامتشابك

رادة أفراده تجاه  ،مفردات الخطاب السياسي وحسب فيي تعتبر أكثر ارتباطًا ببنية المجتمع وا 
تعني في مجاؿ التربية بناء  -المواطنة الصالحة-مشكبلت الحاضر وقضايا المستقبؿ، كما انيا

االنساف عمى قاعدة االنتماء الوطني، وعمى ذلؾ نجد أف عطاء الوطف ألبنائو يجب أف يقابؿ 
حوؿ ضرورة االنفتاح  جدؿٌ  موضوع المواطنة يدورعند الحديث عف  تميز في القدر والمكانة.ب

عمى اآلخر دوف االنسبلخ عف اليوية الوطنية والثقافية، لذا نجد في ىذا الفصؿ ما يؤكد ضرورة 
مف خطورة المغاالة في اتباع اآلخر،  مع الحذراالنفتاح عمى الشعوب والحضارات األخرى، 

ىذا الصدد أف التربية عمى المواطنة  وأكد الفصؿ فيالتراث الثقافي والجذور الوطنية،  ونسياف
 حبًل ناجعًا لغرس قيـ المواطنة الصالحة، وتحقيؽ االنفتاح المتوازف. تعد  
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 مقدمة .1

 مختمؼلتحقيؽ  الذي تمثمو الدولة وتدير شؤونو،لممجتمع  المنياج التعميمي أداةً  يعد  
سواًء أكانت ىذه األىداؼ سياسية أـ اقتصادية أـ اجتماعية أـ ثقافية  ،األىداؼ التي يسعى إلييا

 ييف:أـ عسكرية... الخ. وىو الوسيمة الفعالة لتحقيؽ خطط التنمية الشاممة لممجتمع عمى المد
ره الطويؿ، كما أنو وسيمة المجتمع لتشكيؿ سموؾ أفراده الذي يحتاج إليو في حاضو القصير 

ومستقبمو. ولف يقوـ المنياج بيذه الميمة عمى الوجو األكمؿ إال مف خبلؿ تخطيط عممي 
وقد  وموضوعي مسبؽ يجعؿ منو أداة تربوية ىادفة تتناسب مع متغيرات القرف الواحد والعشريف،

( حينما شدَّد عمى 2014بدا ذلؾ واضحًا في خطاب القسـ الذي أداه السيد الرئيس بشار األسد )
" لتعكس األزمة السورية األخيرة، فقط تعميمية ال تربوية عممية جعميا بيدؼ التعميـ مناىج ويرتط"

يعد مكونًا  بوصفو نظامًا،فالمنياج ىو المرآة التي تعكس فمسفة المجتمع الموجود فيو، وىو 
ظاـ الذي يعتبر بدوره جزءًا مف نظاـ أكبر وىو الن ،أساسيًا في نظاـ كبير ىو النظاـ التربوي

 (. 2006)عبد السبلـ،  االجتماعي

مف خبلؿ مجالي التربية والتعميـ، باعتبار أف  ىاسعى منظرو العولمة إلى نشر أفكار  وقد
الشأف التربوي التعميمي ليس شأنًا وطنيًا أو محميًا ضيقًا حسب المنظور األمريكي إنما ىو شأف 

لسعي وتسارع بعد أحداث الحادي عشر يبلمس األمف والسبلـ واالستقرار العالمي، وتوسع ىذا ا
تزايد تدخؿ المنظمات لدراسية مصدر قمؽ لدوؿ العالـ، و مف أيموؿ، إذ أصبحت المناىج ا

لدى ىذا التدخؿ تجمى قد و والمؤسسات المالية العالمية في الشؤوف التربوية والتعميمية المحمية، 
والمنظمات العالمية وكأنيا إحدى مريكية التي تتصرؼ في ىذه المؤسسات الواليات المتحدة األ

مؤسساتيا الوطنية، فيي تسعى إلى ربط عممية منح القروض واليبات والمساعدات بعممية تغيير 
أنموذج" ثقافي حضاري " غير المقترضة أيضًا، بيدؼ تعميـالسياسة التعميمية لمدوؿ المقترضة و 

وب األخرى، وتتبيف حقيقة ىذه ينتمي إلى قوى ذات بعد واحد ال تراعي خصوصيات األمـ والشع
مف الفصؿ  2 الفقرة) الممارسات التي ينتيجيا صندوؽ النقد الدولي مف خبلؿ التجربة المكسيكية

سعت إلى تكريس خطط تربوية وتعميمية دخيمة تعد إحدى تجميات ما يسمى  التي ،(األوؿ
 .(296-295-293ص ،2006،عبد السبلـ . )"االستعمار األجنبي الجديد
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 البعد العالمي في المناىج الدراسية .2

 وأىميا المجاؿ التربوي فكاف ال بدَّ  كميا، مجاالت الحياة فيفرضت العولمة تأثيراتيا 
ف "االرتباط بيف المعمومات التي ألذلؾ و  ،لممنياج الدراسي أف يعكس آثارىا مف خبلؿ محتواه

المعرفة، خؿ الحقيقي الستيعاب والمد ةمكونات الحياة ىي الطريؽ الطبيعيو يستقييا اإلنساف 
 (.162، ص2002يا" )عرفة، فيوالتفاعؿ معيا والتأثر 

( إلى دور المنياج التربوي في إكساب 316، ص 2002يشير عزيز)وفي ىذا الصدد   
ميارات و  الثقافةوذلؾ عمى أساس إكساب المتعمـ مقومات  ،المتعمـ سمات اإلنساف الجديد

كساب المتعمـ طرائؽ  قدرات اإلبداع واالبتكارو مع اآلخريف أساليب الحوار و التكنولوجيا  وا 
 االستفادة مف العولمة.

منيجية جديدة تأخذ في اعتبارىا  أشكاالً  تستدعيمواكبة المناىج لمتوجيات المستقبمية و   
تنفيذه لتتحمؿ بدورىا مسؤولية إعادة تشكيؿ اإلنساف في و  ،ىذه التوجيات عند تخطيط المنياج

عممية المواكبة ىذه تكشؼ عف عممية و  .(2001)الشربيني والطنطاوي، احد والعشريفالو القرف 
ويقصد بالبعد العالمي "كّؿ ما يدور حوؿ دوؿ العالـ  ،إضفاء بعد عالمي لممناىج التعميمية

االجتماعية والسياسية واالقتصادية )غير وطف الطالب( في الكتب الدراسية، مف النواحي  األخرى
 (4ص ،2008)سموـ والربعاني، ".والجغرافية والبيئية والثقافية والدينيةوالتاريخية 

"دمج الثقافات العالمية في إحدى البيئات التعميمية  بأنولبعد العالمي فتعرؼ ا الجرؼأما     
 (.11ص ،2004) طبلب عمى فيـ العالـ بصورة أفضؿ"لمساعدة ال

ترى الباحثة أف العبلقة بيف ة، إذ الميىذه التعريفات تعود بنا إلى موضوع التربية العو  
يا، فالبعد العالمي يشكؿ انعكاسًا، لمتربية التربية العالمية، والبعد العالمي، كعبلقة الشجرة بظم  

 العالمية، في محتوى المناىج الدراسية.  

 الموضوعات التي تشكل بعدًا عالميًا في المناىج الدراسية .1.2

طرائؽ إلدراج العولمة في المناىج الدراسية، وىي  ( إلى وجود ثبلث2000) عزيز يرى  
المناىج المنفصمة لمعولمة التي تكوف عمى شكؿ مواد خاصة بالعولمة باإلضافة إلى طريقة الدمج 
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التي تستمـز تضميف موضوعات المناىج، معارؼ وميارات واتجاىات العولمة، وبذلؾ تقدـ 
أما الطريقة الثالثة، فيي طريقة التكامؿ التي  مفاىيـ العولمة مف خبلؿ جميع المواد الدراسية،

السابقة تختمؼ تبعًا لمطرائؽ و تسعى إلى جمع المعارؼ والمفاىيـ واالتجاىات في كؿ متكامؿ، 
 وىكذا ترى الجرؼ. تشكؿ بعدًا عالميًا في المناىج الدراسية يمكف أفالموضوعات التي 

، وكولينزو (Nelson,1997) نمسوفا ورد لدى ميجب استحضار ( أنو 14-13،ص2004)
، وثورف (Johnson,1994) ، وجونسوف(Collins,Czarra&Smith,1996) زارا وسميث

؛ إذ تضمنت أدلة المناىج التي اقترحوىا موضوعات ( Thorne&others,1992) وآخريف
  :باآلتي أجممتيا الجرؼعالمية في الدراسات االجتماعية 

العالمية وتشمؿ: األنظمة الثقافية، واألنظمة  موضوعات تركز عمى األنظمة والمنظمات" -
البيئية، واألنظمة االقتصادية، واألنظمة السياسية، واألنظمة التكنولوجية، والمنظمات 

 .العالمية والمنظمات المتفرعة عنيا والمنظمات اإلقميمية
 .التسامح والتقبؿ والتعاوفمثؿ: نية المشتركة موضوعات تركز عمى القيـ اإلنسا -
عات تركز عمى القضايا الممحة مثؿ الصراعات السياسية واالقتصادية بيف الدوؿ، موضو  -

 .السكاني...إلخ والتدفؽوالبلجئيف،   والسبلـ العالمي، والمجاعات،
والحضارات القديمة،  ،موضوعات تركز عمى التاريخ العالمي، مثؿ: الحقب التاريخية -

 .".إلخ..واألدياف والحروب في العالـ.واإلمبراطوريات، 
 ةالبعد الوطني في المناىج الدراسي .3

خبلؿ المناىج الدراسية أنفسيـ مضطريف إلبراز البعد العالمي مف وجد واضعو 
القيـ  يحميكاف ال بد مف تشييد سياج ف، تطرحيا ىذه المناىجالموضوعات واألفكار التي 

ف خبلؿ طرح موضوعات وذلؾ م .لدى المتعمميف الذيف تقّدـ ليـ ىذه المناىج ويرسخيا ،الوطنية
واحتراـ  ،بقوانينو المتعمـ عمى التقيد وتحث  وتعرؼ اليوية الثقافية لممجتمع،  ،بالقيـ الوطنية تتصؿ

إف منياجًا يضـ ىذه وااللتزاـ بالواجبات ومعرفة الحقوؽ والمطالبة بيا ..الخ.  ةسيادة الدول
 الصدد يعرؼ سموـ والربعانيىذا يتضمف بعدًا وطنيًا. وفي  منياجاً  المفاىيـ يمكف أف يسمى

)أو دولتو( في الكتب  كؿ ما يدور حوؿ وطف الطالب"البعد الوطني في المناىج الدراسية بأنو 
 ،والبيئية ،والجغرافية ،والتاريخية ،واالقتصادية ،والسياسية ،الدراسية، مف النواحي االجتماعية
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الوطني أداة التربية عمى المواطنة ضمف البعد  يعد  وىكذا  .(4،ص2008) "والدينية ،والثقافية
 محتوى المناىج الدراسية. 

 الموضوعات التي تشكل بعدًا وطنيًا في المناىج الدراسية .1.3

( أف كؿ منياج 2، ص2003نقبًل عف الصغير)( 75، ص1982) يشير سرحاف وكامؿ  
تعمؿ المدرسة عمى يقوـ عمى فمسفة تربوية تنبثؽ عف فمسفة المجتمع وتتصؿ بيا اتصااًل وثيقًا، و 

ؽ تدريسيا في ضوء فمسفة التربية وفمسفة ائخدمة المجتمع عف طريؽ صياغة مناىجيا وطر 
المجتمع معًا. وىذا يعني أف الموضوعات الدراسية التي  تشكؿ بعدًا وطنيًا في المناىج الدراسية 

ىداؼ ىي موضوعات مشتقة مف فمسفة المجتمع، أي ذلؾ "الجانب المتعمؽ بالمبادئ واأل
ه بالقيـ التي ينبغي أف يتخذىا مرشدًا لسموكو في فرد وتمد   والمعتقدات التي توجو نشاط كؿّ 

الحياة". وتختمؼ طريقة تقديـ ىذه الموضوعات ضمف المناىج الدراسية باختبلؼ المدخؿ المتبع 
سًا بيف تشكؿ قاسمًا مشتركًا رئي ذات البعد الوطنيموضوعات التربية ف .في العممية التدريسية

، وعامبًل ميمًا لتحقيؽ الترابط والتكامؿ فيما بينيا، ويمكف مف خبلؿ جميعيا المواد الدراسية
واالتجاىات المتعمقة بالمواطنة في المناىج الدراسية  ،والمبادئ ،الكفايات التربوية تضميف القيـ

ء اإلخبلص والوال وال بد مف تضميف المناىج الدراسية القيـ التي مف شأنيا بث روح .المختمفة
ـ ( عدة وسائؿ تسيـ في تنمية مفاىي2004) ويقدـ أمبو سعيديليذا الوطف والحرص عمى أمنو. 
األمثمة الواردة في الكتاب المدرسي والصور والرسوـ مثؿ: المواطنة في المناىج الدراسية 

ضافة إلى واألشكاؿ باإلضافة ألسموب دراسة الحالة والتطبيقات العممية ومدخؿ القصص باإل
( 7، ص2008) ( نقبًل عف المحروقي1993يرى )التؿ وآخروف، و  الرحبلت والزيارات الميدانية.

مف تخصيص مقرر مستقؿ ليا يكوف لو وقتو المخصص  "أنو مع أىمية المواطنة الصالحة البدَّ 
في برنامج الدراسة في مختمؼ المراحؿ التعميمية، وذلؾ بيدؼ تطوير معرفة الطبلب وتشكيؿ 

( مجموعة مف الكفايات 2003مفاىيميـ وقناعاتيـ واتجاىاتيـ الوطنية"، في حيف يقترح الصغير)
الرئيسة التي يمكف أف تضفي بعدًا وطنيًا عمى المحتوى الدراسي ألية مادة مف المواد الدراسية 

 المواطنة فحسب، وتتفرع ىذه الكفايات إلى مجموعة مف الكفايات عمى وليس لمقرر خاص بتربية
 (2003)الصغير،  الفرعية كما يمي:
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  الكفايات الوطنيةمجموعة   -1
 االعتزاز باالنتماء لموطف والمحافظة عمى مكتسباتو ومنجزاتو. 
 إدراؾ طبيعة النظاـ السياسي. 
 احتراـ القوانيف والتشريعات في الدولة. 
 تقدير أىمية المحافظة عمى الوحدة الوطنية.  
 رشح لممجالس النيابية والشورىالمشاركة في أعماؿ الترشيح والت. 
 .الوعي بالواجبات تجاه الوطف واالستعداد لتأديتيا 
 الكفايات االجتماعيةمجموعة   -2
 إدراؾ طبيعة النظـ االجتماعية والثقافية لممجتمع والعبلقات التي تربط بيف أفراده. 
 الوعي بالعادات والتقاليد واألنظمة والقضايا والمشكبلت السائدة في المجتمع. 
 الوعي بضرورة االلتزاـ بقواعد اآلداب السميمة في التعامؿ مع اآلخريف. 
 إدراؾ معنى المسؤولية االجتماعية السميمة. 
 تقبؿ نقد اآلخريف.  
  الكفايات الشخصيةمجموعة  -3
  ًالتسامح فكرًا وسموكا. 
 الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية. 
 ضبط النفس. 
 الوعي بالحقوؽ الشخصية. 
  الميارية الكفاياتمجموعة  -4
 التفكير العممي والنقدي. 
 حؿ المشكبلت. 
 اتخاذ القرار. 
 الحوار البناء. 
 التعمـ الذاتي. 
 توظيؼ المعارؼ والميارات المكتسبة في مواقؼ جديدة. 
 العمؿ الجماعي. 
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 الكفايات الوجدانيةمجموعة  -5
 حب الوطف والوالء لمقائد. 
 االعتزاز بالمنجزات والمكتسبات. 
 ألنظمةاحتراـ القوانيف وا. 
 احتراـ الممكية العامة والخاصة. 
 تقدير جيود أجيزة الدولة في خدمة المجتمع. 
 االعتزاز بالذات. 
 احتراـ آراء اآلخريف. 

محتوى مقررات التربية الوطنية يجب أف "إلى أف ( 14،ص2008ويشير المحروقي )  
ت، والميارات، والمشاركة ييتـ بتنمية أربعة جوانب عند المتعمـ، ىي: المعرفة، والقيـ واالتجاىا

نيا مف خبلؿ تضمي أـذلؾ مف خبلؿ إفراد مقرر خاص بالتربية الوطنية  أكاف سواءٌ  ،االجتماعية
  ."في المواد الدراسية المختمفة

 Center For Civic) في الواليات المتحدة األمريكية يذكر مجمس التربية الوطنية
Education, 1998عدةتركز عمى  التيناىج عمـ التربية المدنية ( المعايير الوطنية لكتب وم 

 (Center For Civic Education, 1998) ىما: أساسافمنيا  أسس، 

تيتـ بما يجب أف يعرفو المواطنوف عف بمدىـ، وىي تركز عمى التي  المعرفة الوطنية -1
خمسة أسئمة تدور حوؿ ماىية الحياة المدنية والسياسية والحكومة، وحوؿ أسس النظاـ 

سياسي، وكيفية عمؿ الحكومة الدستورية لتجسيد القيـ والمبادئ الديمقراطية، وحوؿ ال
عبلقة الدولة باألمـ األخرى والقضايا العالمية، وحوؿ دور المواطنيف في تحقيؽ 

كؿ سؤاؿ العديد مف العناصر التي يمكف أف  عفالديمقراطية. ويندرج تحت اإلجابة 
ة الوطنية؛ وتمؾ المعايير واف كانت معدة لمتربية لمقررات التربي وموضوعاتتشكؿ أسس 

الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية؛ إال أف أي بمد بإمكانو اإلفادة منيا في بناء 
 مقررات التربية الوطنية، مع استبعاد ما ال يبلئـ المجتمع الذي تعد لو تمؾ المقررات.
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ويؤدوا مسؤولياتيـ كمواطنيف مكي يمارس المواطنوف حقوقيـ فالميارات المدنية و  -2
صالحيف، لف تكوف المعرفة النظرية كافية ليـ؛ بؿ البد مف إكسابيـ ميارات المشاركة 

 وىي: ،الوطنية

القدرة عمى فيـ معنى األشياء الوطنية الممموسة ) العمـ الوطني، أحداث مدنية  -
 .وسياسية(

  .خاصة لممواطنيفالقدرة عمى تمييز المغة والرموز الوطنية ذات األىمية ال  -

 القدرة عمى فيـ القضايا السياسية ومعرفة تاريخيا وصمتيا بالحاضر.  -

 القدرة عمى التمييز بيف الحقيقة والرأي.  -

 تطوير ميارة صنع القرارات وما تقتضيو مف مناقشة بعض القضايا مع اآلخريف.  -

لمعمري نقبًل عف ا (McLaughlin,1992(، ومكبلىف )Kennedy, 1999) يرى كينيدي
مجموعة كبيرة مف مف خبلؿ عنو يمكف التعبير المواطنة  عمى تربيةالأف مجاؿ  (2004)

أىميا  المواطنة عمى تربيةمعدد مف المواد الحاضنة )المناىج الدراسية( لب الخاصةالمصطمحات 
 .ية القيـالتاريخ والجغرافيا والقانوف واالقتصاد والسياسة والدراسات البيئية والدينية والمغات وترب

 والمعمري (،1997)وحميدة  (،1997)ر الجزا :منيـ يؤكد العديد مف الباحثيفكما 
ولكف  أف مادة الدراسات االجتماعية ىي األكثر بروزًا مف بيف بقية المواد الدراسية، (2002)

الباحثة تتخذ مف اعتماد مديرية المناىج في الجميورية العربية السورية لممنحى التكاممي في 
 ،المواطنة مف خبلؿ محتوى كتب المغة العربية عمى تربية تقديـعمى ضرورة  دليبلَ  رىا،طويت

سّيما أف المغة العربية ىي والشأنيا شأف مادة الدراسات االجتماعية، فيي ال تقؿ أىمية عنيا 
ة وقد باتت ميدد ف العربي.ـ األساس لشخصية المواطوىي المقوّ  ،حاضنة الثقافة العربية وجوىرىا

 .لغة واحدة يعتمدفي ىذا العصر الذي يتجو نحو إلغاء الخصوصيات وتعميـ نموذج موحد 

َؿ  فالمغة العربية لغتنا األـّ   وىي وعاء الفكر ومفتاح االبتكار وأداة اإلبداع. ولعّؿ ما َحمَّ
أنيا الرابط الذي يربط أبناء األمة  ـّ غيرىا مف المغات األعف  فضبلً المغة العربية دورًا إضافيًا 

تعويد المساف العربي عمى النطؽ  -" التغريب"العربية واإلسبلمية، ولذلؾ تواجو محاوالت ىدفيا 
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إال أف  محاولة احتواء الفكر العربي والسيطرة عميو بفكر وافدأو   -عف المغة العربية غريبةبألفاظ 
و إلى ما يحاؾ لو الواعي والناضج الذي يستطيع التنبّ  فكربالالمحاوالت ال يمكف إدراكيا إال ىذه 

تجريد المجتمع العربي مف فمف مؤامرات. ومف أىـ أسمحة التغريب تجريد المجتمعات مف لغاتيا، 
وىو عزلو عف قوميتو وعروبتو وانتمائو مما يؤدي إلى انجذابو  ،لغتو ىو تجريده مف تراثو وأصولو

وينقاد فكره ه بيا لغتو الفرد العربي القدرة عمى الفكر واإلبداع التي تمد  يفقد  وبذلؾلّمغات األجنبية 
بداعو لسواىا. وما اىتمامنا بالمغات األجنبية واستخداـ ألفاظيا إال دليؿ عمى ارتباطنا  وا 

 .المعارؼ أو المنتجات في جميع المجاالت بالغرب الذي يفرض عمينا الوضع القائـباالستيبلكي 

 خاتمة

الموضوعات التي تشكؿ بعدًا عالميا في المناىج الدراسية ىذا الفصؿ إلى أفَّ  نخمص مف
ال تبدو ضارًة بالبعد الوطني إال في حاؿ جاءت عمى حسابو في المناىج الدراسية، كما أفَّ 

ويرى تضميف البعد العالمي في المناىج الدراسية يحمؿ كثيرًا مف الفائدة والغنى ليذه المناىج. 
ؿ البعد الوطني، وأنو ال يتعارض مع الوطنية بؿ ( أف البعد العالمي يكم  2010) عانيسموـ والرب

نيا ويجعميا محؿ احتراـ اآلخر. يحصّ 
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 منيج الدراسة وأدواتيا

 مقدمة .1

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى توضيح منيج الدراسة وأدواتيا، مف خبلؿ تحديد المجتمع األصمي 
مف لمدراسة ومنيجيتيا واختيار عينتيا، وتوضيح كيفية بناء األدوات المستخدمة فييا والتحقؽ 

 صدقيا وثباتيا وبياف إجراءات تطبيقيا.

 منيج الدراسة .2

لمبلءمتو الذي يعتمد أسموب تحميؿ المحتوى؛ الوصفي" " استخدمت الباحثة المنيج 
عنى بجمع الحقائؽ عف الظواىر الموجودة في لطبيعة الدراسة، فيو أحد مناىج البحث التي تُ 

، 2014)عمار والموسوي،  ا. ورد لدىلى بعض التنبؤات بشأنيوالوصوؿ إ ،ووصفيا ،الواقع
"منيج بحث عممي، واسع االنتشار في العموـ اإلنسانية، يصؼ  أف المنيج الوصفي ىو (30ص

الظاىر المدروسة، كما ىي في واقعيا الراىف، وصفًا دقيقًا، بعد جمع معمومات كافية عنيا، عبر 
ستبانة وتحميؿ الوثائؽ وتحميؿ واحدة أو أكثر مف أدوات متعددة: )المقابمة والمبلحظة واال

 .ـ ليا وصفًا كميًا أو نوعيًا"المضموف والروائز(، ويقد  

 المجتمع األصمي لمدراسة وعينتيا .3

 . المجتمع األصمي لمدراسة:1.3

الرابع والخامس والسادس مف مرحمة التعميـ  :لمصفوؼ لغتي العربيةكتب  مف يتألؼ 
كؿ كتاب إلى فصميف دراسييف،  عَ ز  وىي ثبلثة كتب، وُ األساسي في الجميورية العربية السورية 

 :اآلتيةضمنتيا الباحثة في الجداوؿ وحدات درسية،  ةيتضمف عد منيما وكؿ فصؿ

 (1جدول رقم )

 في كتاب العربية لغتي لمصف الرابع بفصميو األول والثاني عمى الوحدات الدرسية توزيع المحتوى المعرفي

الحادية  العاشرة التاسعة الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة ثالثةال الثانية  األولى  الوحدة
 عشرة

الثانية 
 عشرة

             المدفاألسفار  الطبيعةالصحة  اليواياتحقوؽ الفصؿ 
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 والرحبلت والحياة الطفؿ األوؿ

الفصؿ 
اآلثار              الثاني

منجزات  الوطف والتراث
 حضارية

غرائب 
وعجائ

 ب

ؿ العم
 المنتج

العمـ 
واالخ
 تراع

درسيف في  ، شممتأربعة دروس ،مف كتاب التمميذ وقد تضمنت كؿ وحدة درسية
عمى النحو اآلتي: )أستوعب  ،تناولت مجموعة عناويف درسيةالمعارؼ والميارات وفؽ خطة 

عبير ودروسًا في االستماع والت ؛موقؼ ورأي( ،أتذوؽ ،المغة والتراكيب، تدريبات القراءة ،وأفيـ
الشفوي والمحفوظات موزعة عمى الوحدات وفؽ الخطة الدرسية، وخصص لكؿ منيا أنشطة 

أما فيما يتعمؽ بتوزيع المحتوى مت الوحدتاف الثالثة والسادسة بأنشطة تقويمية. يِ خاصة بيا، وذُ 
لمصفيف الخامس والسادس، فقد كاف متماثبًل، ألف الصفيف  لغتي العربيةالمعرفي في كتابي 

ياف إلى الحمقة نفسيا وىي الحمقة الثانية، في حيف أف الصؼ الرابع ينتمي إلى الحمقة ينتم
 األولى.  

 (2جدول رقم )

األول  مابفصميي والسادس في كتاب العربية لغتي لمصف الخامس عمى الوحدات الدرسية توزيع المحتوى المعرفي
 والثاني

الحادية  العاشرة التاسعة الثامنة السابعة السادسة لخامسةا الرابعة الثالثة الثانية  األولى  الوحدة
 عشرة

الثانية 
 عشرة

الفصؿ 
 األوؿ

العبلقات 
األسرية 

 واالجتماعية

التربية 
 المدنية

العمـ 
 والتقانة

وطني 
             التراث العمؿ سورية

الفصؿ 
الفنوف              الثاني

 واإلبداع
السياحة 
 واآلثار

البيئة 
 والصحة

حقوؽ 
 نسافاإل

قصص 
 طريفة

العالـ 
مف 
 حولنا

 

ز ع المحتوى المعرفي والمياري في كتاب واحد عمى فصميف دراسييف، وخصص لكؿ وُ 
درسًا في االستماع بالتناوب مع درس  منيا ست وحدات درسية، تضمنت كؿ وحدة منيما فصؿ

س في راءة درو في التعبير الشفوي، يميو نص نثري وآخر شعري لمقراءة، والمحفوظات ويعقب الق
)اإلبداعي أو الوظيفي(.  :لتعبير الكتابيا بأحد نوعيوتنتيي الوحدة  .قواعد المغة واإلمبلء والخط
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 العناويف اآلتية: وقد عولجت النصوص في وحدات الكتاب، وفؽ منيجية موحدة تناولت
 )االستيعاب والفيـ، موقؼ ورأي، المغة والتراكيب، تدريبات القراءة، التذوؽ(. 

 نة الدراسةعي .2.3

قامت الباحثة بتحميؿ نصوص القراءة المتمثمة بقسـ المعارؼ والميارات والمحفوظات، 
أما  .المراد إيصاليا لممتعمـ ـ مف خبلليا المعمومات والِفَكرفيي عبارة عف نصوص قرائية تقدَّ 

ارؼ في قسـ المع نفسيا الخط فيي مبنية عمى النصوصو الدروس األخرى مثؿ القواعد واإلمبلء 
أو إمبلئيًا. وتتوزع دروس العينة في  نحويَّاً والميارات، أي اف الدرس يعطى ثـ تجري معالجتو 

 لمصفوؼ الثبلثة خبلؿ الفصميف األوؿ والثاني كما يمي: لغتي العربيةكتب 

 مادة التحميل في كتاب "العربية لغتي" لمصف الرابع توزيع.  1.2.3

لمصؼ الرابع خبلؿ الفصميف الدراسييف األوؿ  لغتي العربيةتتوزع دروس العينة في كتاب 
 والثاني وفقًا لمجدوؿ اآلتي:

 (3جدول رقم )

 ع مادة التحميل في كتاب "العربية لغتي" لمصف الرابع عمى الفصمين األول والثانييتوز  

 نوع الدرس دروس الفصؿ الثاني نوع الدرس دروس الفصؿ األوؿ 
 معارؼ وميارات ؾ الطائرالدي معارؼ وميارات مجمس األطفاؿ
 معارؼ وميارات عازؼ القيثارة معارؼ وميارات ياأطفاؿ العالـ
 محفوظات اليدىد معارؼ وميارات ىواية التمثيؿ
 معارؼ وميارات القدس تحت االحتبلؿ معارؼ وميارات اليواة الثبلثة
 معارؼ وميارات عرس في الجوالف محفوظات أحب الشعر

 معارؼ وميارات مصنع السيارات ومياراتمعارؼ  عالـ مف بمدي
 معارؼ وميارات دار األوبرا السورية معارؼ وميارات عند طبيب العيوف

 معارؼ وميارات الحدائؽ المعمقة معارؼ وميارات تدوير النفايات
 معارؼ وميارات مف غرائب الحيوانات معارؼ وميارات مف عادات الشعوب

 محفوظات العصفور معارؼ وميارات الحاسوب
 معارؼ وميارات الصناعات القطنية محفوظات رحمة

 معارؼ وميارات مشروع تعاوني معارؼ وميارات مدينة حمب
 معارؼ وميارات الطاقة الشمسية الكيرباء معارؼ وميارات مف أغاني الرعاة

 



58 
 

 لمصف الخامس ع مادة التحميل في كتاب العربية لغتيي.  توز 2.2.3

لمصؼ الخامس خبلؿ الفصميف الدراسييف  لغتي العربيةكتاب  تتوزع دروس العينة في
 األوؿ والثاني وفقًا لمجدوؿ اآلتي:

 (4جدول رقم )

 ع مادة التحميل في كتاب "العربية لغتي" لمصف الخامس عمى الفصمين األول والثانييتوز 

 نوع الدرس الفصؿ الثاني نوع الدرس الفصؿ األوؿ
 معارؼ وميارات ة الفارابيآل معارؼ وميارات حقوؽ وواجبات

 معارؼ وميارات الخط العربي معارؼ وميارات ولدي
 معارؼ وميارات أسواؽ دمشؽ معارؼ وميارات رامي والصياد

 معارؼ وميارات الناعورة معارؼ وميارات التعاوف
 معارؼ وميارات الشجرة معارؼ وميارات الياتؼ
 ارؼ ومياراتمع حكاية النير الحزيف معارؼ وميارات مبدعوف

 معارؼ وميارات حروؼ مضيئة معارؼ وميارات سورية ربي يحمييا
 معارؼ وميارات أحبؾ يا أخاً  معارؼ وميارات مدينة عفريف
 معارؼ وميارات الكمب والحمامة معارؼ وميارات حياكة السجاد

 معارؼ وميارات مف أدب النوادر معارؼ وميارات زيارة أغنت معرفتي
 معارؼ وميارات سحر عالـ البحار )المؤلؤ( معارؼ وميارات يؽالغراب واإلبر 
 معارؼ وميارات مف عادات الشعوب/ النموذج الياباني معارؼ وميارات عرس شعبي
 

 لمصف السادس ع مادة التحميل في كتاب العربية لغتيي.  توز 3.2.3

دراسييف لمصؼ السادس خبلؿ الفصميف ال لغتي العربيةتتوزع دروس العينة في كتاب 
 األوؿ والثاني وفقًا لمجدوؿ اآلتي:

 (5جدول رقم )

 لمصف السادس عمى الفصمين األول والثاني ع مادة التحميل في كتاب العربية لغتييتوز 

 نوع الدرس الفصؿ الثاني نوع الدرس الفصؿ األوؿ
 معارؼ وميارات مجمس العدؿ معارؼ وميارات صافرة أبي
 معارؼ وميارات ممتعففٌّ  معارؼ وميارات وصية أـ

 معارؼ وميارات في قمعة سيؼ الدولة معارؼ وميارات رحمة ال تعرؼ التوقؼ
 معارؼ وميارات جولة في ربوع ببلدي معارؼ وميارات الرداء الجميؿ
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 معارؼ وميارات عاداتنا الصحية معارؼ وميارات وجو القمر
 معارؼ وميارات الماء معارؼ وميارات عالمة مف بمدي

 معارؼ وميارات لماذا منع الممؾ دخوؿ الكتب؟ معارؼ وميارات يوطن
 سطور في حياة شاعر

 )سميماف العيسى(
 معارؼ وميارات يا بني االنساف معارؼ وميارات

 معارؼ وميارات طرائؼ مف تراثنا معارؼ وميارات صناعة الفخار
 معارؼ وميارات الغزاؿ والكمب معارؼ وميارات الممرضة
 معارؼ وميارات جزيرة سيبلف معارؼ وميارات لثعمب ومالؾ الحزيفالحمامة وا

 معارؼ وميارات صفحات مف أسرار البحار والمحيطات معارؼ وميارات الشمس والريح
 

عمى اعتبار أف المتعمميف في ىذه  ،الباحثة الصفوؼ الثبلثة السابقة اختارت وقد
وتشكؿ ىذه  .األساسية في القراءة والكتابةات مف الميار  يمتمكوف إلى حدٍّ ماالصفوؼ، أصبحوا 

كما أف  .الصفوؼ التالية مف مراحؿ التعميـالصفوؼ قاعدة أساسية يمكف البناء عمييا في 
 الِفَكر المجردة. بتتب عفي ىذه المراحؿ الدراسية وصموا إلى مرحمة مف النضج تسمح ليـ  التبلميذ

حمة التعميـ األساسي في الجميورية العربية باإلضافة إلى أنو مف أىـ أىداؼ التربية في مر 
السورية "إكساب المتعمـ المعارؼ، والميارات، واالتجاىات، والقيـ التي تمكنو مف تطوير نفسو، 
واستخداـ التقنيات والتفاعؿ مع القضايا االجتماعية والوطنية والعالمية بشكؿ إيجابي وفؽ مستواه 

وتييئتو لممرحمة الثانوية" )الفواؿ وسميماف،  العمري، وتوظيفيا في المواقؼ الحياتية
 (.37،ص2000

جراءات تصميمي ةأدا .4  االدراسة وا 

 :لمصفوؼ لغتي العربيةدراسة تحميمية لممحتوى المعرفي في كتب ىي الدراسة الحالية 
تصؿ ي ونوعٍ بالبعد الوطني  يتصؿ نوعٍ بحثًا عف نوعيف مف الِفَكر:  ،الرابع والخامس والسادس

ىما حدأ تتكوف مف جزأيف: تحميؿٍ  ةأداولتحقيؽ ىدؼ الدراسة صممت الباحثة لعالمي. بالبعد ا
 .لمكشؼ عف ِفَكر البعد الوطني واآلخر مخصٌص لمكشؼ عف ِفَكر البعد العالمي  مخصٌص 

  اليدف من األداة .1.4

 لغتي العربيةفي كتب:  والوطني العالمي يفر ِفَكر البعدتحديد مدى تواف ىدفت األداة إلى
 .الرابع والخامس والسادس مف مرحمة التعميـ األساسي في الجميورية العربية السورية :فوؼلمص
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 يخدم عممية بناء األداة ينتظر أنمراجعة األدب النظري الذي  .2.4

إلى األدب النظري الذي يتعمؽ بالعولمة، أبعادىا وآثارىا  في بنائيا استندت الباحثة
وكذلؾ استندت إلى ما يتعمؽ بالمواطنة والتربية عمييا في  وانعكاساتيا عمى المناىج الدراسية

صو خصائو " ى"تحميؿ المحتو  أسموبالتي تتناوؿ ، باإلضافة إلى األدبيات عصر العولمة
 :لمصفوؼ لغتي العربيةاطمعت عمى المحتوى المعرفي لكتب  كما .وخطواتو وتقنيات إعداد أدواتو

 ورية.ـ األساسي في الجميورية العربية السّ الرابع والخامس والسادس مف مرحمة التعمي

 تحديد فئات التحميل ووحداتو استنادًا إلى اليدف المرجو من تصميم أداة التحميل .3.1.4

تخضع تقنية تحميؿ المحتوى لقواعد وضوابط أساسية ثابتة مف جية المنيجية العممية 
ال أف مساحة الحرية كبيرة إ .ساسية التي يجب التقيد بياالمتبعة في عممية التحميؿ والخطوط األ

فيما يتعمؽ بتحديد فئات التحميؿ الرئيسة والفرعية، بما يتناسب مع طبيعة كؿ بحث، إذ يختار 
لذا كاف ال بد لمباحثة مف اختيار فئات التحميؿ  .وحدات التحميؿ وفئاتو المستخدمة نفسو الباحث

 أىدافيا. ووحداتو بما يتبلءـ مع طبيعة الدراسة وبشكؿ موجو نحو تحقيؽ

 التحميل فئات تحديد .1.3.1.4

وىذا التصنيؼ جرى عمى  .؟(قيل ماذا) الموضوع لفئةصنفت الباحثة فئات التحميؿ وفقًا 
األسيؿ ( يتجمى في اإلجابة عف السؤاؿ 161، ص1996) غراويتز، وىو وفقًا لكميا فئات التحميؿ

عمى أساس الموضوعات التي  المادة وفقًا ليذه الفئاتتحمَّؿ وىنا  .(؟)ما الذي يعالجو االتصاؿ
فيما يخص الفئة الرئيسة  ،(القيم نحو النص اتجاه) فئةظيرت فييا. كما استخدمت الباحثة 

. وبيذا تكوف ىذ الفئة الرئيسة قد خضعت لنوعيف ة المحممةالتي تتضمنيا الماد (االنسانية القيم)
وىنا البد مف تفصيؿ يوضح  .(مف التصنيؼ وىما )فئة الموضوع، وفئة اتجاه النص نحو القيمة

، العالمية االنسانية القيمفئة رئيسة ىي  ىناؾمثبًل،  المحور األوؿ مف األداةالمقصود: ففي 
بحكـ  ،السمبية، والقيـ العالمية اإليجابيةوزعتيا الباحثة إلى مستوييف فرعييف ىما: القيـ العالمية 

إذا ما ورد تكرار إلحدى القيـ  ولكفْ  .ج الدراسيةالمناى في السمبيةأو  اإليجابيةلمعولمة آثارىا  ف  أ
 ؟ض  عمى ىذه القيمة السمبيةحُ معنى ذلؾ أف الكتاب يَ يكوف السمبية في المادة المحممة، فيؿ 

)الكنوز التي عمى سطح القمر ىي لنا وحدنا دوف سائر البشر( فإنو  اآلتيةفمثبًل إذا وردت الِفكرة 
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فقًا لفئة الموضوع، ولكف ماذا عف اتجاه الكتاب نحو ىذه يمكف تصنيفيا تحت فئة النفعية و 
وىنا برزت الحاجة لمتصنيؼ  ؟أـ ليدحضيا (المتعمـ)ؿ ىؿ ذكرىا ليؤكدىا لدى المستقبِ  ؟القيمة
 .    القيمة نحو النص التجاهوفقًا 

 . تحديد وحدات التحميل2.3.1.4

التي  ،الف كرة ىوالدراسة وىدفيا  ولكف أكثرىا مبلءمة لنوعية ،تتعدد أنواع وحدات التحميؿ  
فالِفكرة قد تتشكؿ وفقًا لمادة التحميؿ المعتمدة في ىذه الدراسة  ،الباحثة مف الوحدات المرنة تعد ىا

وقد تتشكؿ الِفكرة مف خبلؿ  .مف خبلؿ العناويف أو مف خبلؿ جممة أو مف خبلؿ سياؽ النص
مة التحميؿ خبلؿ مرح) ج وحدات التحميؿأثناء استخرافي النص بأكممو. وقد حرصت الباحثة 

الستدالؿ إلى اتحميؿ ما ىو ظاىر دوف المجوء عمى و  ،الموضوعية والحياد التزاـعمى  (الكمي
 ليا. اً جديد اً لفئة ما تكرار  جديد ت كؿ ظيورعما ىو كامف. وكذلؾ تشير الباحثة إلى أنيا عدَّ 

 األولية صورتيابناء قائمة التحميل في   .4.1.4

راء تقاطعات بيف المادة المراد تحميميا واألدب النظري الذي اطمعت الباحثة مف خبلؿ إج
جزأيف: الجزء األوؿ  توصمت الباحثة إلى وضع قائمة تحميؿ تتألؼ في صورتيا األولية مف، عميو

والجزء الثاني ىو محور البعد الوطني  ( فئات رئيسة،6) ىو محور البعد العالمي الذي يتكوف مف
ما درج تحت كؿ فئة رئيسة، مستوى واحد مف الفئات الفرعية، وقد أُ  ( فئات رئيسة.5ويتكوف مف )
ـ إلى: قسَ يُ الذي  : المستوى الفرعي األوؿمستوياف اثنافأدرج تحتيا  التي اإلنسانية عدا فئة القيـ

 يتضمف مجموعة مف الفئات الفرعية.   ثافٍ مستوى فرعي  تحتو ، يندرجسمبية، وقيـ إيجابيةقيـ 

 وثباتيا. تأكد من صدق أداة التحميلال .5.1.4

  . صدق األداة1.5.1.4

قامت الباحثة بعرض قائمة التحميؿ عمى مجموعة مف السَّادة المحكَّميف مف أعضاء 
، إلبداء آرائيـ حوؿ (( 1)انظر الممحؽ رقـ ) جامعة دمشؽفي  كمية التربية الييئة التدريسية في

تتمخص المبلحظات والمقترحات التي أبداىا السادة و  .إضافةً أو  حذفاً أو  تعديبلً  ،بنودىا
 :اآلتيةالمحكَّموف في النقاط 
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 دمج بعض بنود قائمة التحميؿ في بند واحد. -
 حذؼ بعض البنود. -
 إضافة بعض البنود. -
دراجيا تحت فئات رئيسة بديمة. إعادة ترتيب بعض الفئات الفرعية - وقد لبت الباحثة  وا 

 حقؽ إجراء الصدؽ.ىذه المبلحظات جميعًا، وبذلؾ ت

  . ثبات األداة2.5.1.4    

أف يعيد باحثوف آخروف  ثبات التحميؿ ذاتو، وىو المقصود بثبات قائمة التحميؿ ىو 
ئج ذاتيا التي توصؿ وفقًا لمقائمة المستخدمة، ويتوصموا إلى النتا المحممةممادة لعممية التحميؿ 

في كؿ مرة يحمؿ  أحيانًا إلى درجة التطابؽ، . أو إلى نتائج متقاربة جدًا قد تصؿإلييا الباحث
 .فييا باحث آخر مادة التحميؿ وفؽ األداة ذاتيا

وىي أف يعيد الباحث نفسو عممية التحميؿ مرة  ،وثمة طريقة أخرى لقياس ثبات التحميؿ 
مؿ نتائج التحميؿ األوؿ، ثـ يحسب معا نسياف إلى ُيطمَأفَّ أخرى بعد مضي مدة زمنية كافية حتى 

وكمما كاف ىذا المعامؿ عاليًا كانت النتائج أكثر ثباتًا )عمياف  .رتباط بيف نتائج التحميميفاال
 (.207، ص2000وغنيـ، 

لمتحقؽ مف ثبات التحميؿ، حمَّمت الباحثة كتب العينة وفؽ الخطوات المنيجية لتحميؿ و 
في كتب  والوطني ميالعال يفالمحتوى العممي، مستخدمًة قائمة التحميؿ الخاصة بمشتمبلت البعد

وبعد مرور أربعة أسابيع مف التحميؿ األوؿ  .الرابع والخامس والسادس :لمصفوؼ لغتي العربية
يتقناف استعماؿ  1ف اثنيفيْ أعادت تحميؿ الكتب مرة ثانية. كما قامت الباحثة باالستعانة بمحممَ 

ى قائمة التحميؿ الخاصة ، زودتيما بالمادة المراد تحميميا، باإلضافة إلتقنية تحميؿ المحتوى
بمشتمبلت البعد العالمي، وقائمة التعريفات اإلجرائية لفئات التحميؿ المستخدمة، وحدَّدت ليما 
فئات التحميؿ ووحداتو. وبعدىا قامت الباحثة بحساب معامبلت الثبات بيف الفئات المختمفة 

 (107، ص2011عف )المكي،  نقبلً  باستخداـ معادلة ىولستي لقياس الثبات.

                                                             
 (: فيصل بكر أحوذ، دكتىر في قسن الوناهج وطرائق التذريس، ولذيه خبرة في أسلىب تحليل الوحتىي.3الوحلل) 1

ء حالق طالبت هاجستير في قسن الوناهج وطرائق التذريس، وهي تستخذم أداة تحليل الوحتىي في رسالت الواجستير (: دعا2الوحلل)  

 خاصتها.
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 والوطني لفكر البعد العالمي  في تحميميا األوؿ بم  عدد التكرارات التي سجمتيا الباحثة
 .(1392في الكتب مجتمعة )

  والوطني العالمي يفعدلفكر البفي تحميميا الثاني بم  عدد التكرارات التي سجمتيا الباحثة 
 .(1375في الكتب مجتمعة )

 في كتب العينة والوطني العالمي  يفلفكر البعد  بم  عدد التكرارات التي سجمتيا الباحثة
 .(687مجتمعًة في فصميا األوؿ )

  كتب العينة في  والوطني العالمي يفلفكر البعد  الباحثةبم  عدد التكرارات التي سجمتيا
 .(671الثاني )مجتمعًة في فصميا 

  كتب في  والوطني العالمي يفلفكر البعد (1) المحمؿبم  عدد التكرارات التي سجميا
 .(681العينة مجتمعًة في فصميا األوؿ )

 كتب في  والوطني العالمي يف( لفكر البعد2) بم  عدد التكرارات التي سجميا المحمؿ
 .(625العينة مجتمعًة في فصميا الثاني )

 (6جدول رقم )

 عامل ثبات قائمة التحميل بين نتائج تحميل الباحثة والمحممين اآلخرينم 

مي
لعال

د ا
لبع
ا

 

عدد الوحدات  المحمؿ
 المتفؽ عمييا

عدد الوحدات 
 المختمؼ عمييا

معامؿ االتفاؽ بيف 
 )الثبات( التحميميف

 0.98 17 1375 تحميؿ الباحثة األوؿ مع تحميميا الثاني

 0.94 35 652 (1) مع المحمؿ الباحثة

 0.87 40 617 (2) مع المحمؿ الباحثة
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 (.0.99لكتب العينة مجتمعة ) والثاني األوؿ مؿ الثبات بيف تحميمي الباحثةبم  معا 
   تحميؿ و  في فصميا األوؿ لغتي العربيةلكتب  معامؿ الثبات بيف تحميؿ الباحثةبم

 (.0.95الصفوؼ الثبلثة )في  (1) المحمؿ
 تحميؿ و  في فصميا الثاني لغتي العربيةلكتب  الباحثة تحميؿعامؿ الثبات بيف بم  م

 (.0.95الصفوؼ الثبلثة ) ( في2)المحمؿ 

 لغتي العربيةثبات التحميبلت المختمفة لكتب تبيف مف العرض السابؽ لمعامبلت ي
إلى االطمئناف عمى وىي تدعو الرابع والخامس والسادس، أف ىذه المعامبلت عالية،  :لمصفوؼ
  قائمة التحميؿ األولى. اءمتانة بن

 بصورتيا النيائيةأداة التحميل   .6.1.4

في كتب  والوطني العالمي يفؿ مشتمبلت البعدتوصمت الباحثة إلى إعداد قائمة لتحمي
جزأيف األوؿ مخصص  الرابع والخامس والسادس، وىي مكونة مف :لمصفوؼ لغتي العربية

تحققيا  ( فئة فرعية يدؿّ 46، تندرج تحتيا )( فئات رئيسة6) لمحور البعد العالمي الذي يتكوف مف
والثاني مخصص لمحور البعد الوطني الذي يتكوف مف  عمى تحقؽ الفئات الرئيسة في المحتوى.

تحت كؿ فئة رئيسة، مستوى واحد مف  جَ درِ وقد أُ  ( فئة فرعية.39( فئات رئيسة تندرج تحتيا )5)
ـ قسَ يُ  الذي ف: المستوى الفرعي األوؿاف اثناا مستويج تحتيدرِ أُ  التيالفئات الفرعية، عدا فئة القيـ 

ضمف مجموعة ، وتحتو يندرج مستوى فرعي ثاٍف يتسمبية، وقيـ عالمية إيجابيةإلى: قيـ عالمية 
  .(3) رقـ الممحؽانظر مف الفئات الفرعية. 

 إجراء عممية التحميل .4

ا وحساب نسب وترتيبي ،صممت الباحثة مجموعة مف الجداوؿ مف أجؿ تفري  النتائج
( الذي يفيد في تنفيذ 2010ببرنامج )مايكروسوفت إكسؿ استعانت في تصميميا تكراراتيا، 

وقد استفادت الباحثة مف  .العمميات الحسابية وتحميؿ المعمومات وتمثيؿ البيانات في جداوؿ بيانية
لنسخ ية، االفرز والتصف :عممية العد وحساب التكرارات مثؿ: خاصيةخصائص ىذا البرنامج في 
يوضح أسموب الباحثة في تفري   :( (4)الممحؽ رقـ  انظر) .إلخوالتكرار، خاصية اإلكماؿ...

قامت الباحثة بجمع تكرارات  ثـ .والفرعية الرئيسة البيانات وتصنيؼ وحدات التسجيؿ وفقًا لفئاتيا
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 والممحؽ .ا تنازلياً وفقًا لعدد مرات ظيورىكؿ فئة فرعية، ثـ حساب نسبتيا، ورتبت الفئات الفرعية 
آخر لحساب التكرارات  ومنو اشتقت الباحثة جدوالً  يبيف المقصود بالكبلـ السابؽ.( 5رقـ )

 (.6رقـ ) الممحؽما يبيف ترتيبيا وفؽ تسمسؿ تنازلي كالخاصة بكؿ فئة رئيسة ونسبتيا، و 

لمحمية وفقًا القيـ االنسانية العالمية أو االخاصة بتحميؿ ال نتائجيما يتعمؽ باستخبلص وف
انظر . )إيجابية أـ سمبية :لفئة )اتجاه النص نحو القيمة( صممت الباحثة جدواًل يوضح نوع القيمة

 صصت ثبلثة حقوؿ لبياف اتجاه النص:، وانتماءىا )بعد عالمي أـ وطني(، وخ( (7رقـ ) الممحؽ
حثة وضع ىذه الفئات د تعمدت البا، أو ينبذ( ىذه القيمة؟ وقيقؼ عمى الحيادىؿ ىو )ُيكِسب، أو 

صيغة الفعؿ المضارع، لكي يتوضح لنا مف خبلؿ النتائج مدى فاعمية الكتاب في التأثير في في 
 المتعمـ مف خبلؿ ىذه القيـ. 

 تعتبر ىاتاف، إذ والتوصيات قامت الباحثة باستخبلص النتائج ووضع المقترحاتثـ 
جمة التكرارات والنسب المئوية التي وردت وال بد مف تر  .في عممية التحميؿ األخيرتاف المرحمتاف

ثـ يفس ر الظاىرة التي  ،ويشرحيا ،كتابي يوضح ىذه النتائج وصؼفي الجداوؿ البيانية إلى 
ضوء ىذه النتائج مجموعة مف المقترحات أو التوصيات التي مف  فيتجري دراستيا، وتبنى 

 ىاتافظرًا لؤلىمية التي تتمتع بيا المفترض األخذ بيا وتدارؾ نواحي النقص وعوامؿ القصور. ون
 .خاصاً  أفردت ليما الباحثة فصبلً  المرحمتاف



 

 السادس الفصل 

 

 

 

 مقدمة. .1
 وصف بيانات كتب العربية لغتي لمصفوف الرابع والخامس والسادس. .2
تتفرع عنيا نتائج اإلجابة عن أسئمتو التي اإلجابة عن السؤال الرئيس األول، نتائج  .3

 الفرعية وىي:
 لمصؼ الرابع.  لغتي العربيةِفَكر البعد العالمي في كتاب ب المتعمقة تحميؿالج نتائ .1.3

 لمصؼ الخامس. لغتي العربيةِفَكر البعد العالمي في كتاب ب المتعمقة تحميؿالنتائج .  2.3

 لمصؼ السادس. لغتي العربيةِفَكر البعد العالمي في كتاب ب المتعمقة التحميؿ نتائج.  3.3

لمصفوؼ الثبلثة  لغتي العربيةلتحميؿ المتعمقة بفكر البعد العالمي في كتب .  نتائج ا4.3
 .مجتمعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف كتب العربية لغتي ونتائج اإلجابة عن السؤال الرئيس األول
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 مقدمة .1

تحميؿ المحتوى بوصفو أداًة مف أدواِت البحث العممي، في إمكانية التوصؿ  تتجمى أىمية
، لذا كاف ال بد مف تخصيص ذاتو بحد   وسيمة وليس غايةً فيو إلى نتائج تخدـ البحث العممي، 

عف وصؼ لممحتوى ىي عبارة  النتائج هوىذ .النتائج النيائية لعممية التحميؿفصؿ يوضح 
فقد  ير ىذه النتائج عممية تحميؿ كيفي؛وقد صاحب تفس التحميؿ الكمي.، اعتمدت عمى الظاىر

تمكنت الباحثة مف القياـ بعمميات استداللية باالستناد إلى النتائج الكمية التي توصمت ليا مف 
ونظرًا لضخامة القسـ المخصص لنتائج التحميؿ ولتسييؿ قراءتو ومتابعتو  .التحميؿ الكميخبلؿ 

ونتائج  لغتي العربيةارتأت الباحثة أف تقسمو إلى فصميف متتالييف، يعرض أوليما توصيفًا لكتب 
اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس األوؿ، أما الفصؿ الثاني فيعرض نتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس 

 بالمقترحات والتوصيات.  ـُ تَ ختَ ثاني والتحقؽ مف فرضيات الدراسة، ويُ ال

 وصف بيانات كتب العربية لغتي لمصفوف الرابع والخامس والسادس. .2

 . كتاب "العربية لغتي" لمصف الرابع1.2

 . الفصل األول من كتاب العربية لغتي لمصف الرابع1.1.2

المتوسط متضمنة صفحة العنواف  مف القطع ،صفحةو  / صفحة100/ لكتاب مفيتألؼ ا -1
ومف ثـ مقدمة الكتاب، يعقبيا المحتوى المعرفي الخاص  .يميو الفيرس ،في بداية الكتاب

 بالدروس.
المؤسسة العامة  توتقوـ بطباعو في الجميورية العربية السورية،  وزارة التربية نشرتو -2

 لمطباعة.
ة السورية، ُطبع ألوؿ مرة لمعاـ في الجميورية العربي وزارة التربيةأشرفت عمى تأليفو  -3

 س حتى اليوـ. درَّ ومازاؿ يُ  ،(2011-2010الدراسي)
وفقًا لستة محاور دراسية ركز عمييا المحتوى وىي: حقوؽ الطفؿ،  فيو ُوز َعت الدروس -4

 المدف.و األسفار والرحبلت، و الطبيعة، و الصحة والحياة، و اليوايات، و 
باإلضافة  ،يارات والمحفوظات والتعبير الشفوييتضمف الكتاب دروسًا في المعارؼ والم -5

 إلى دروس االستماع، وذيمت الوحدتاف الثالثة والسادسة بأنشطة تقويمية.
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 وزارة التربيةالتي انطمقت منيا  لممداخؿ األساسيةتتضمف شرحًا  مقدمةٌ  يتصدر الكتابَ  -6
توزيع  وأسموب ،واألىداؼ التي سعى المؤلفوف إلى مراعاتيا ،تطوير الكتاب في 

 المحتوى المعرفي، وطريقة معالجة الدروس وفقًا لنوعيا ضمف الكتاب. 

 لمصف الرابع. تيالعربية لغ. الفصل الثاني من كتاب 2.1.2  

/ صفحة مف القطع المتوسط متضمنة صفحة العنواف في بداية 158يتألؼ الكتاب مف / -1
المعرفي الخاص  يعقبيا المحتوىو يميو الفيرس ومف ثـ مقدمة الكتاب،  ،الكتاب

 بالدروس.
تقوـ بطباعتو المؤسسة العامة و في الجميورية العربية السورية،  وزارة التربية نشرتو -2

 لمطباعة.
 2053/943أشرفت عمى تأليفو المجنة التوجييية العميا المشكمة بالقرار الوزاري رقـ  -3

س حتى درَّ ( ومازاؿ يُ 2011-2010) مرة لمعاـ الدراسي أوؿ. طبع 1/4/2010تاريخ 
 اليوـ. 

اآلثار والتراث، وفقًا لستة محاور دراسية ركز عمييا المحتوى وىي:  فيو ُوز َعت الدروس -4
العمـ واالختراع و العمؿ المنتج، و غرائب وعجائب، و منجزات حضارية، و الوطف، و 

 "التكنولوجيا".
ضافة يتضمف الكتاب دروسًا في المعارؼ والميارات والمحفوظات والتعبير الشفوي باإل -5

 إلى دروس االستماع.
 كتاب العربية لغتي لمصف الخامس  .2.2

 . الفصل األول من كتاب العربية لغتي لمصف الخامس1.2.2

/ صفحة مف القطع المتوسط متضمنة صفحة العنواف في بداية 145يتألؼ الكتاب مف / -1
يعقبيا المحتوى المعرفي الخاص و يميو الفيرس ومف ثـ مقدمة الكتاب،  ،الكتاب
 وس.بالدر 

تقوـ بطباعتو المؤسسة العامة و الجميورية العربية السورية، في  وزارة التربية تنشره -2
 .لمطباعة
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 2053/943أشرفت عمى تأليفو المجنة التوجييية العميا المشكمة بالقرار الوزاري رقـ  -3
س حتى درَّ ومازاؿ يُ  ،(2012-2011) مرة لمعاـ الدراسي أوؿ، طبع 1/4/2010تاريخ 
 اليوـ. 

 وفقًا لستة محاور دراسية ركز عمييا المحتوى وىي: العبلقات األسرية فيو َعت الدروسُوز   -4
 والتراث. ،والعمؿ ،ووطني سورية ،والعموـ والتقانة ،والتربية المدنية ،واالجتماعية

يتضمف الكتاب دروسًا في المعارؼ والميارات والتعبير بنوعيو: اإلبداعي والوظيفي، كما  -5
 قواعد المغة واإلمبلء والخط.يتضمف دروسًا في 

واألىداؼ التي سعى مؤلفو  لممداخؿ األساسيةيتصدر الكتاب مقدمًة تتضمف شرحًا  -6
الكتاب إلى مراعاتيا وأسموب توزيع المحتوى المعرفي، وطريقة معالجة الدروس وفقًا 

 لنوعيا ضمف الكتاب. 

 . الفصل الثاني من كتاب العربية لغتي لمصف الخامس2.2.2

/ صفحة مف القطع المتوسط متضمنة صفحة العنواف في بداية 158ؼ الكتاب مف /يتأل  -1
 الكتاب يميو الفيرس ومف ثـ مقدمة الكتاب، يعقبيا المحتوى المعرفي الخاص بالدروس.

تقوـ بطباعتو المؤسسة العامة و الجميورية العربية السورية،  في وزارة التربية تنشره -2
 .لمطباعة

 2053/943نة التوجييية العميا المشكمة بالقرار الوزاري رقـ أشرفت عمى تأليفو المج -3
س حتى درَّ ( ومازاؿ يُ 2012-2011) ، طبع ألوؿ مرة لمعاـ الدراسي1/4/2010تاريخ 
 اليوـ. 

، يا المحتوى وىي: الفنوف واإلبداعوفقًا لستة محاور دراسية ركز عمي فيو ُوز عت الدروس -4
 العالـ مف حولنا. و قصص طريفة، و حقوؽ اإلنساف، و البيئة والصحة، و السياحة واآلثار، و 

يتضمف الكتاب دروسًا في المعارؼ والميارات والتعبير بنوعيو: اإلبداعي والوظيفي، كما  -5
 يتضمف دروسًا في قواعد المغة واإلمبلء والخط.
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 لمصف السادس . كتاب العربية لغتي3.2

 ادس. الفصل األول من كتاب العربية لغتي لمصف الس1.3.2

/ صفحة مف القطع المتوسط متضمنة صفحة العنواف في بداية 156يتألؼ الكتاب مف /  -1
يعقبيا المحتوى المعرفي الخاص و يميو الفيرس ومف ثـ مقدمة الكتاب،  ،الكتاب

 بالدروس.
تقوـ بطباعتو المؤسسة العامة و الجميورية العربية السورية،  في وزارة التربية تنشره -2

 .لمطباعة
 1188/934تأليفو المجنة التوجييية العميا المشكمة بالقرار الوزاري رقـ أشرفت عمى  -3

س حتى درَّ ومازاؿ يُ  ،ـ(2013-2012) مرة لمعاـ الدراسي أوؿ، طبع 8/5/2012تاريخ 
 اليوـ. 

لستة محاور دراسية ركز عمييا المحتوى وىي: العبلقات األسرية  وفقاً  فيو ت الدروسعَ ز  وُ  -4
 والعمؿ والتراث. ،ووطني سورية ،والعموـ والتقانة ،المدنية والتربية ،واالجتماعية

بداعي والوظيفي، كما يتضمف الكتاب دروسًا في المعارؼ والميارات والتعبير بنوعيو: اإل -5
 في قواعد المغة واإلمبلء والخط. يتضمف دروساً 

واألىداؼ التي سعى مؤلفو  لممداخؿ األساسية تتضمف شرحاً  مقدمةٌ  يتصدر الكتابَ  -6
الكتاب إلى مراعاتيا وأسموب توزيع المحتوى المعرفي، وطريقة معالجة الدروس وفقًا 

 لنوعيا ضمف الكتاب. 

 . الفصل الثاني من كتاب العربية لغتي لمصف السادس2.3.2

/ صفحة مف القطع المتوسط متضمنة صفحة العنواف في بداية 158يتألؼ الكتاب مف /  .1
يعقبيا المحتوى المعرفي الخاص و الكتاب،  يميو الفيرس ومف ثـ مقدمة ،الكتاب

 بالدروس.
تقوـ بطباعتو المؤسسة العامة و الجميورية العربية السورية،  في وزارة التربية تنشره .2

 .لمطباعة
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 1188/934أشرفت عمى تأليفو المجنة التوجييية العميا المشكمة بالقرار الوزاري رقـ  .3
س حتى درَّ ـ( ومازاؿ يُ 2013-2012) مرة لمعاـ الدراسي أوؿبع ، طُ 8/5/2012تاريخ 
 اليوـ. 

، اعالفنوف واإلبد لستة محاور دراسية ركز عمييا المحتوى وىي: وفقاً  فيو عت الدروسز  وُ  .4
 العالـ مف حولنا. و قصص طريفة، و حقوؽ اإلنساف، و البيئة والصحة، و السياحة واآلثار، و 

بداعي والوظيفي، كما وعيو: اإليتضمف الكتاب دروسًا في المعارؼ والميارات والتعبير بن .5
 في قواعد المغة واإلمبلء والخط. يتضمف دروساً 

  
البعد  فكرما درجة توافر عمى:  ينص الذيالسؤال الرئيس األول  اإلجابة عننتائج  .3

لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس مجتمعًة، مف مرحمة  لغتي العربيةفي كتب  العالمي
 لعربية السورية؟التعميـ األساسي في الجميورية ا

 لموصوؿ إلى اإلجابة عف ىذا السؤاؿ، البد أواًل مف اإلجابة عف أسئمتو الفرعية.  

 البعد العالمي في كتاب العربية لغتي لمصف الرابعف ك ر ب المتعمقة  تحميلال  نتائج .1.3

 البعد ف ك رما درجة توافر  :ونصو الفرعي األوؿ ىذه النتائج تغطي اإلجابة عف السؤاؿ
العالمي في كتاب العربية لغتي لمصف الرابع من مرحمة التعميم األساسي في الجميورية 

 العربية السورية؟

" لمصؼ الرابع لغتي العربيةلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ كتاب "  
األولى  بفصميو الدراسييف األوؿ والثاني، ومف ثـ عالجت النتائج الكمية لمفصميف مستخدمًة األداة

معالجة النتائج المتعمقة بيذا  لدى وقد عمدت الباحثة .البعد العالمي( مشتمبلت)قائمة تحميؿ 
السؤاؿ إلى تقديـ نتائج الفئات الفرعية، عمى نتائج الفئات الرئيسة، حرصًا عمى االنتقاؿ مف 

 .الجزء إلى الكؿّ 
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ي كتاب العربية لغتي في . النتائج المتعمقة بالفئات الفرعية لمبعد العالمي ف1.1.3
 الصف الرابع

 لغتي العربيةكتاب  لنتائج الفئات الفرعية المتعمقة بالبعد العالمي فيفيما يمي عرض  
 بفصميو الدراسييف: لمصؼ الرابع

 (7) رقم جدول

 في كتاب العربية لغتي لمصف الرابع. الفرعية البعد العالمي بفئات المتعمقة تحميلالنتائج 

ـــ ـــ ــــيالبعــ ـــ ـــ  ـــد العالم
 مجموع الفصمين الفصل الثاني الفصل األول 

 ةالفئ
 الرئيسة
 )المجال(

 التكرار الفئات الفرعية
 

النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب
 المئوية

 الترتيب

ال 
مج

ال
عي

تما
الج

 وا
في
لثقا

ا
 

الحكايات الشعبية المستمدة من التراث 
 15 1 1 8 1 1 9 1 1 لمي.العا

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 لغات الشعوب وفنونيا.
 5 2.47 12 8 1 1 2 2.74 12 عادات وتقاليد الشعوب

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 الرياضة واأللعاب ذات االنتشار العالمي.
 15 1 1 8 1 1 9 1 1 األعياد العامة لدى الشعوب.
 15 1 1 8 1 1 9 1 1 المساواة بين الجنسين.

اإليقاع السريع لمحياة)مالبس، أطعمة، 
 احتفاالت، شيرة، موضة...(.

1 1 9 1 1 8 1 1 15 

نجازاتيم  14 1.2 1 7 1.2 1 9 1 1 األعالم األجانب وا 
 11 1.23 6 7 1.2 1 6 1.13 5 سيادة العمم والتفكير العممي )العممانية(.

  3.91 19  1.41 2  3.5 17 المجموع
جال

الم
 

ي 
ئـــــ
البي

و 
حي

لص
ا

 

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 التموث البيئي عمى الكرة األرضية.
السعي الدولي لحماية البيئة والحد من 

 التموث.
1 1 9 1 1 8 1 1 15 

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 المحميات البيئية.
 15 1 1 8 1 1 9 1 1 اإلجراءات الدولية لمتوعية الصحية.

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 ة لمقارات.األوبئة واألمراض العابر 
 15 1 1 8 1 1 9 1 1 الكائنات الحية المكتشفة عالميًا.
تدوير النفايات والمواد الصناعية 

 المستيمكة
12 2.47 2 1 1 8 12 2.47 5 

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 النظم البيئية.
 14 1.2 1 8 1 1 8 1.2 1 جغرافية دول العالم وأىم معالميا.

  2.68 13  1 1  2.68 13 المجموع
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ال 
مج

ال
دي

صا
القت

ا
 

 14 1.2 1 7 1.2 1 9 1 1 التجارة الدولية.
 13 1.41 2 8 1 1 7 1.41 2 االستثمارات االقتصادية بين الدول.

المناطق السياحية العالمية )الترويج 
 15 1 1 8 1 1 9 1 1 السياحي لممدن العالمية(.

دول التنمية واالصالح االقتصادي في 
 العالم.

1 1 9 1 1 8 1 1 15 

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 سطوة الشركات المتعددة الجنسيات.
 1 5.56 27 1 5.56 27 9 1 1 الطاقة والمصادر البديمة

  6.18 31  5.77 28  1.41 2 المجموع

ل ا
مجا

ال
سي

سيا
ل

 

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 التحالفات والكيانات الدولية الكبرى.
 4 3.19 15 8 1 1 1 3.19 15 ميةالحقوق العال

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 الييمنة السياسية.
 15 1 1 8 1 1 9 1 1 السالم العالمي.

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 الحروب
جراءاتيا  15 1 1 8 1 1 9 1 1 المنظمات والمؤسسات الدولية وا 

 8 1.64 8 3 1.64 8 9 1 1 الديمقراطية وحرية الشعوب
 12 1.61 3 5 1.61 3 9 1 1 اإلرىاب

  5.36 26  2.26 11  3.19 15 المجموع

ال 
مج

ال
جي

ولو
تكن
ال

 

االختراعات العممية والمستحدثات 
 2 3.91 19 2 2.26 11 4 1.64 8 التكنولوجية.

 وسائل االتصال واإلعالم.
 

1 1.2 8 3 1.61 5 4 1.82 11 

 3 3.71 18 5 1.61 3 1 3.19 15 الرفاىية التكنولوجية.
 9 1.44 7 8 1 1 5 1.44 7 أخالقيات التعامل مع التكنولوجيا.

  9.89 48  3.5 17  6.39 31 المجموع 
مية

عال
ة ال

ساني
االن

يم 
 الق

جال
م

 

بية
يجا

 اإل
قيم

ال
 

االنفتاح عمى اآلخر)فكريًا، 
 7 1.85 9 6 1.41 2 5 1.44 7 وجدانيًا، مياريًا(

 6 2.26 11 4 1.82 4 5 1.44 7 الدأب والمثابرة
 6 2.26 11 7 1.2 1 3 2.16 11 الثقة وتحمل المسؤولية

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 تقبل النقد
  6.39 31  1.44 7  4.94 24 مجموع القيم اإليجابية

بية
سم
م ال

القي
 

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 النفعية
 12 1.61 3 5 1.61 3 9 1 1 سيطرة القوة

 15 1 1 8 1 1 9 1 1 االنحالل األخالقي
 13 1.41 2 6 1.41 2 9 1 1 الكسل والتواكل
 13 1.41 2 8 1 1 7 1.41 2 الفوضى واإلىمال
 15 1 1 8 1 1 9 1 1 الدىاء واالحتيال

  1.44 7  1.13 5  1.41 2 مجموع القيم السمبية
  7.83 38  2.47 12  5.36 26 مجموع القيم  
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ـــمي ـــ ــــوع الك ـــ   35.87 174  14.43 71  21.44 114 المجمــ

 

القيـ االنسانية العالمية ُخص ص الجدوؿ اآلتي بمجاؿ ولمعرفة اتجاه النص فيما يتعمؽ 
لمصؼ  لغتي العربية" في كتاب القيمة نحو النص اتجاهليبيف نتائج تحميؿ ىذه القيـ وفقًا لفئة "

 وكانت النتائج كما يمي: .الرابع

 (8جدول رقم )

 القيم االنسانية العالمية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو القيمة" في كتاب العربية لغتي لمصف الرابعب المتعمقة تحميللانتائج 

مية
لعال

ة ا
ساني

االن
يـ 
الق

مية 
لعال

ة ا
ساني

االن
يـ 
الق

 
   

ابية
إليج

ـ ا
القي

 

 المجموع ينبذ يقؼ عمى الحياد ُيكِسب القيمة
االنفتاح عمى 
اآلخر)فكريًا، 

 يًا، مياريًا(وجدان

8 1 0 9 

 11 0 4 7 الدأب والمثابرة
الثقة وتحمؿ 

 المسؤولية
11 0 0 11 

 0 0 0 0 تقبؿ النقد

بية
لسم

ـ ا
القي

 

 0 0 0 0 النفعية
 3 1 0 2 سيطرة القوة

 0 0 0 0 االنحبلؿ األخبلقي
 2 2 0 0 الكسؿ والتواكؿ

 2 2 0 0 الفوضى واإلىماؿ
 0 0 0 0 الحتياؿالدىاء وا

 

نجد أف مجموع وحدات تحميؿ البعد العالمي في كتاب  ،(7رقـ )لدى قراءة الجدوؿ 
( فئة فرعية، وعندما 46موزعة عمى ) ،تكراريةً  ( وحدةً 174لمصؼ الرابع بم  ) لغتي العربية

 والتيلبديمة( نالتو فئة )الطاقة والمصادر ا مرةً  (27ات تنازليًا انحصرت بيف )ت ىذه التكرار بَ ت  رُ 
وىذا ( فئة فرعية. 25نالتو ) ،جاء في المرتبة األخيرة تكراراً و).(  ،في المرتبة األولى تجاء

مف الِفَكر العالمية التي تضمنتيا قائمة التحميؿ. وبعد حساب  لكثيرإىماؿ الكتاب يشير إلى 
في فوؽ المتوسط  جاءت ( فئة فرعية12أف ) نبلحظ ،( تكرارات3.78البال  ) ،متوسط التكرارات
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( فئة فرعية تحت المتوسط. وىذا يدؿ عمى قمة تركيز الكتاب عمى القسـ األكبر 34) وقعت حيف
 مف ِفَكر البعد العالمي.

في كتاب فوق المتوسط  جاءتالتي  الفرعية المتعمقة بالبعد العالمي الفئات  .1.1.1.3
 العربية لغتي لمصف الرابع

ونسبة  مرةً  (27لمصادر البديمة( بتكرار قدره )فئة )الطاقة وا األولى المرتبة في جاءت
ـ المجتمعات بما تمتمكو يقاس مدى تقد  إذ (، فالطاقة شغمت باؿ العالـ بأسره، 5.56مئوية بمغت )

و العالـ نحو البحث عف مصادر بديمة الطاقة، مصادر مف طاقة، وشحّ  طالما كانت ف، ليا وجَّ
كما يمكف مبلحظة ظيور ىذه الفئة في الفصؿ  .دوؿسببًا لمكثير مف النزاعات بيف الشعوب وال

في حيف لـ يسجؿ ليا أي تكرار في الفصؿ األوؿ، وبالرغـ مف ذلؾ تصدرت الفئات  ،الثاني
ويمكف أف نعزو ذلؾ إلى قمة التكرارات المسجمة  .لمسجمة في الفصميف األوؿ والثانيالفرعية ا

 .الفئات الفرعية خبلؿ الفصميفبشكؿ عاـ لجميع 

فئة )االختراعات العممية والمستحدثات التكنولوجية( بتكرار  الثانية المرتبةجاءت في  
جاءت فئة )الرفاىية  الثالثة المرتبةوفي  ،(3.91ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (19قدره )

ف اومف المنطقي أف تشغؿ ىات .(3.71ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (18التكنولوجية( بتكرار قدره )
وىذا  .بتيف متتاليتيف متقدمتيف، فقد شغمتا في نتائج كبل الفصميف مراتبًا متقدمةف مرتاالفئت

صمة بيف محتواه المعرفي وبيف ما يقع بيف  إيجاداالىتماـ يمكف أف نعزوه إلى محاولة الكتاب 
يدي المتعمـ يوميًا مف اختراعات ومستحدثات تكنولوجية سيَّمت حياتو ويسَّرتيا بشكؿ كبير، 

ليس األمي  فيو مف ال يتقف القراءة  فيذا عصرٌ  .األميَّة التكنولوجية محولمحاولة  ىي وكذلؾ
نما ىو مف ال يجيد استخداـ التكنولوجيا والتعامؿ معيا. ،والكتابة  وا 

ونسبة مئوية بمغت  مرةً  (15قدره ) فئة )الحقوؽ العالمية( بتكرارٍ  الرابعة المرتبة شغمت 
ىا العالـ حقوقو التي أقرّ لالمتعمـ  معرفةكتاب بيذه الفئة إلى ضرورة (، ربما يعود اىتماـ ال3.09)

ؿ ليذه الفئة )لبأسره،  في الفصؿ  اً ( تكرار 15يطالب بيا في أي مكاف عمى وجو األرض. ُسج 
يشير إلى تفاوت  وىذا ما األوؿ وشغمت المرتبة األولى، في حيف أىممت تمامًا في الفصؿ الثاني،

 الفرعية الخاصة بالبعد العالمي في الكتاب مف فصؿ آلخر.  التركيز عمى الفئات
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فئتاف اثنتاف ىما: )عادات وتقاليد الشعوب( و)تدوير  الخامسة المرتبةجاءت في و 
حرص لجنة  يشير إلىوىذا  (،2.47ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (12النفايات( بتكرار قدره )

فات الشعوب وحماية البيئة في المحتوى مفاىيـ تتعمؽ بثقا تقديـالتأليؼ في ىذا الصؼ عمى 
تعريؼ المتعمـ بوجود  المذكورة المجنةيعود ذلؾ االىتماـ إلى محاولة  يمكف أف، المعرفي لمكتاب

شعوب أخرى غير الشعب الذي ينتمي إليو، واستفزاز المتعمـ ليقوـ بعمميات مقارنة بيف العادات 
ث عنيا الكتاب. أما بخصوص خرى التي يتحدّ وبيف عادات الشعوب األ ،التي يعرفيا في مجتمعو

فات الصناعية لمفت انتباه المتعمـ إلى أىمية بعض المخمَّ  تكوف محاولةً  ربما (تدوير النفايات)فئة 
 إعادة تصنيعيا الستخداميا مف جديد. بإمكانويرمي بيا أو يتمفيا، في حيف يمكف أف التي 

الدأب والمثابرة( و)الثقة وتحمؿ المسؤولية( فئتاف اثنتاف ىما: ) السادسة المرتبة ونالت 
(، إف المتعمـ يعيش في عصر تكثر فيو 2.26ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (11بتكرار قدره )

ووضع  ،اتخاذ القراراتلدى  مف الثقة عاليةٍ  الغايات واألىداؼ، وعميو أف يكوف عمى درجةٍ 
يكوف المسؤوؿ األوؿ واألخير عف نو مف الوصوؿ إلى ىذه األىداؼ، وبيذا الخطط التي تمك  

أخرى تجعؿ المتعمـ قادرًا  عمى اكتساب قيمةٍ  فشؿ أو نجاح قراراتو، وىذا ما جعؿ الكتاب يحض  
في  ،تحث  عمى الدأب والمثابرة ( فكرٍ 7) بده عمى االستمرار في جيوده لمواجية الفشؿ، فزوَّ 

إلى  ىذه الحيادية، وتعزو الباحثة اديةعرضيا بصورة حي حوؿ القيمة األخيرة ( فكرٍ 4قّدـ ) حيف
أف الكتاب عرض نموذج لمتعمـ بعمر المتعمميف المستيدفيف، وىو يتصرؼ بطريقة تعكس قيمة 

د عرض ليذه القيمة، ولـ يصؿ الكتاب بعد إلى الدأب والمثابرة، وىذه الفكر الحيادية جاءت مجرَّ 
 .بيا االلتزاـب إقناع المتعمـ درجة

ونسبة  مراتٍ  (9قدره ) فئة )االنفتاح عمى اآلخر( بتكرارٍ  السابعة ةالمرتبجاءت في  
(، إف حصوؿ ىذه القيمة عمى ىذه المرتبة يعود إلى سعي الكتاب إلى 1.85مئوية بمغت )

ضوف لمعنؼ، خرى، يتعرَّ أ بمثؿ أعمارىـ في ببلدٍ  ؾ أطفاؿٌ لإيصاؿ فكر لممتعمـ مفادىا أف ىنا
تعبر عف التواصؿ  ت فكرةٌ دَ جِ وُ  كمامف التضامف معيـ،  ، وال بدَّ الظمـِ ، و ، والقيرِ ، والجوعِ والخوؼِ 

د فئات فرعية يمكف مبلحظة تفر  و ى دوؿ العالـ. لكترونيًا إلنشاء صداقات مع أطفاؿ مف شتّ إ
عمى اىتماـ الكتاب بتنمية  وىذا يدؿ   ،نسانية العالمية بالمرتبتيف السابقتيفتشير إلى القيـ اإل
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نسانية تؤىمو لموقوؼ في وجو تحديات إكسابو قيـ ا  و  ،يمي لدى المتعمـصي القِ الجانب الشخ
 العولمة.

ونسبة  مراٍت  (8فئة )الديمقراطية وحرية الشعوب( بتكرار قدره ) الثامنة المرتبة شغمت 
فيو القوي، وخضع  (، ىذه الفئة تبدو ميمة في عصر العولمة الذي استبدَّ 1.64مئوية بمغت )
ى بالشجاعة التي تكفؿ لو مف إيصاليا إلى المتعمميف، فالمتعمـ يجب أف يتحمّ  ال بدَّ الضعيؼ، لذا 

يا حرياتِ  الشعوبَ  يسمبُ  مييمفٍ  ، ال يرضخ لقيود قطبٍ حرٍّ  المطالبة بحقو في العيش في وطفٍ 
 زائفة. اقةٍ برَّ  ويدَّعي شعاراتٍ 

 مراٍت ( 7قدره ) جيا( بتكرارٍ فئة )أخبلقيات التعامؿ مع التكنولو  التاسعة المرتبة تمتيا في 
يف، لذا يجب تزويد فالتكنولوجيا في عصر العولمة سبلح ذو حدَّ  ،(1.44بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ 
 لمتكنولوجيا. السميـَ  األخبلقيَّ  لو االستخداـَ  التي تضمفُ  مف الضوابطِ  بمجموعةٍ  المتعمـِ 

 ونسبةٍ  مراتٍ  (6قدره ) بتكرارٍ  فئة )سيادة العمـ والتفكير العممي( العاشرة المرتبةوشغمت  
و، وعمى ه، ولغتُ دُ عصر العولمة ال يستجيب إال ألحكاـ العمـ، فالعمـ سيّ ف(، 1.23بمغت ) مئويةٍ 

 في البقاء ويواجو تحدياتو. المتعمـ إتقاف ىذه المغة حتى يستمرَّ 

( 4) فئة )وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ( بتكرار قدره عشرة الحادية المرتبةكما جاءت في  
ؿ الكوف إلى قريةٍ 0.82بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مراٍت   (. مف أىـ سمات عصر العولمة أنو حوَّ

ب المسافات، وذلؾ يعود إلى انتشار وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ، ، إذ اختصر الزمف، وقرَّ صغيرةٍ 
وقد ينافس الكبار في قدرتو عمى  ،وأغمب ىذه الوسائؿ يتعامؿ معيا المتعمـ بميارة كبيرة

استخداميا، وىي تشغؿ في ىذا العصر حيزًا كبيرًا مف اىتمامو، وقد ينتظر بفارغ الصبر نزوؿ 
) نوكيا، سامسونج، : ميا إحدى الشركات العالمية الكبرى مثؿفي األسواؽ، تقد   جديدةٍ  نسخةٍ 

ة في مراعا اً قصور  يعد  تكرارات فقط حوؿ ىذه الفئة في الكتاب  4أبؿ...(، لذا نجد أف تسجيؿ 
 اىتمامات المتعمـ التكنولوجية وميولو.
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في كتاب  التي وقعت تحت المتوسطو  الفئات الفرعية المتعمقة بالبعد العالمي. 2.1.1.3
 العربية لغتي لمصف الرابع

قدره  فئتاف اثنتاف ىما: )اإلرىاب( و)سيطرة القوة( بتكرارٍ  عشرة الثانية المرتبة في جاءت
فمف يسعى  ة،واحد لعممةٍ  كوجييفتبدو ىاتاف الفئتاف  (0.61مغت )ب مئويةٍ  ونسبةٍ  مراٍت، (3)

إلى السيطرة عمى القوة غالبًا ما يستخدميا في تعنيؼ اآلخريف، ولكف نتائج تحميؿ اتجاه النص 
اعتبر الكتاب أف مف يممؾ القوة ىو إذ نحو قيمة سيطرة القوة جاءت مؤيدة الكتساب ىذه القيمة، 

بشكؿ  استخدمتكز األوؿ، لكف الكتاب عاد لينبذ ىذه القيمة إذا ما يناؿ المر  وأالمنتصر، 
  خاطئ.

ىي: فئة )االستثمارات االقتصادية بيف  فرعيةٍ  ثبلث فئاتٍ  عشرة الثالثة المرتبة في تمتيا
 بتكرارٍ  القيمتيفالدوؿ( و)الكسؿ والتواكؿ( و)الفوضى واإلىماؿ(، وقد نبذ الكتاب كؿ مف ىاتيف 

فقد جاءت ثبلث فئات  عشرة الرابعة المرتبة(، أما في 0.41بمغت ) مئويةٍ  سبةٍ ون ،مرتاف قدره
نجازاتيـ( و)جغرافية دوؿ العالـ وأىـ معالميا(  و)التجارة الدولية( فرعية وىي: )األعبلـ األجانب وا 

 .(0.2ونسبة مئوية بمغت ) مرة واحدةبتكرار قدره 

تكرار في  ة التي لـ يظير ليا أيّ الفئات الفرعي عشرة الخامسة المرتبةوجاءت في  
 :% وىي الفئات الفرعية اآلتية0 المئوية تيابلؿ الفصميف الدراسييف وكانت نسبالكتاب خ

)الحكايات الشعبية المستمدة مف التراث العالمي، لغات الشعوب وفنونيا، الرياضة واأللعاب ذات 
يف الجنسيف، اإليقاع السريع لمحياة، االنتشار العالمي، األعياد العامة لدى الشعوب، المساواة ب

التموث البيئي عمى الكرة األرضية، السعي الدولي لحماية البيئة والحد مف التموث، المحميات 
البيئية، اإلجراءات الدولية لمتوعية الصحية، األوبئة واألمراض العابرة لمقارات، الكائنات الحية 

ت االقتصادية بيف الدوؿ، المناطؽ السياحية العالمية المكتشفة عالميًا، النظـ البيئية، االستثمارا
)الترويج السياحي لممدف العالمية(، التنمية واالصبلح االقتصادي في دوؿ العالـ، سطوة الشركات 
المتعددة الجنسيات، التحالفات والكيانات الدولية الكبرى، الييمنة السياسية، السبلـ العالمي، 

جراءاتيا، النفعية، االنحبلؿ األخبلقي، الفوضى الحروب، المنظمات والمؤسسات ا لدولية وا 
مف الفئات الفرعية  كثيرٍ عمى إىماؿ الكتاب ل واإلىماؿ، الدىاء واالحتياؿ، تقبؿ النقد(. وىذا يدؿ  

الشعبية المستمدة مف  الحكايات :الفئات الميممة مثؿ بعضالتي تتعمؽ بالبعد العالمي، عممًا أف 
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الكائنات الحية والمحميات البيئيةو،رياضة واأللعاب ذات االنتشار العالميال،والتراث العالمي
عالمياً  المكتشفة  جزءاً  بيا تمميذ الصؼ الرابع، وتحقؽ لممرحمة العمرية التي يمر   مناسبةً  تبدو،

عمى  تركيز الكتابتفاوت كماٌمكنمالحظة.الغاية المنشودة مف إدراج ىذا البعد في الكتابمف 
يشير مت ليا تكرارات في الكتاب مف فصؿ آلخر وتشتتيا األمر الذي ج  ات الفرعية التي سُ الفئ

في  لغتي العربيةتضميف فكر البعد العالمي في كتاب  عندمنيجية واضحة  اتباععدـ إلى 
 الصؼ الرابع.

فئات البعد العالمي الرئيسة في كتاب العربية لغتي لمصف المتعمقة ب نتائج تحميل. 2.1.3
 الرابع

البعد العالمي الرئيسة  نتائج التحميؿ المتعمقة بفئاتب لجدوؿ الخاصا مف خبلؿ عرض
 لمصؼ الرابع نجد ما يمي: لغتي العربيةفي كتاب 

 (9) رقم جدول

 البعد العالمي الرئيسة في كتاب العربية لغتي لمصف الرابع نتائج التحميل المتعمقة بفئات

 البعد العالمي
 مجموع الفصمين  الفصل الثاني الفصل األول )المجال( الفئات الرئيسة

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية

 الترتيب

 5 3.91 19 5 1.41 2 3 3.5 17 الثقافي واالجتماعي
 6 2.68 13 6 1 1 5 2.68 13 البيئي والصحي

 3 6.18 31 1 5.77 28 6 1.41 2 االقتصادي
 4 5.36 26 4 2.26 11 4 3.19 15 السياسي

 1 9.89 48 2 3.5 17 1 6.39 31 التكنولوجي
القيم 

 العالمية
  6.83 31  1.44 7  5.36 24 اإليجابية

  1.44 7  1.13 5  1.41 2 السمبية
 26 5.36 2 12 2.47 3 38 7.83 2 

 

ونسبة مئوية بمغت  مرةً  (48قدره ) بتكرارٍ  ىاألول المرتبةجاء المجاؿ التكنولوجي في 
متقدمة، وىذا يدؿ عمى انفتاح الكتاب عمى  مراتبَ قعت أغمب فئاتو الفرعية ضمف (، و 9.89)

 .الواقع التكنولوجي العالمي
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ونسبة  مرةً  (38قدره ) بتكرارٍ  الثانية المرتبةالعالمية في  االنسانية القيـ جاء مجاؿكما  
ز الكتاب عمى إكساب المتعمـ بعض القيـ االنسانية العالمية اإليجابية، ركَّ  .(7.83مئوية بمغت )

وبالمقابؿ نبذ بعض القيـ السمبية، ويمكف أف تعزو الباحثة ىذا االىتماـ إلى رغبة القائميف عمى 
تأليؼ الكتاب، بتحصيف المتعمميف مف االنفبلت األخبلقي، الذي ساعد في انتشاره عصر 

 العولمة.

بمغت  مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (30قدره ) بتكرارٍ  الثالثة المرتبةلمجاؿ االقتصادي في ا تبله 
إذ كاف االىتماـ منصبًا ضمف ىذا المجاؿ عمى الطاقة ومصادرىا البديمة،  (،6.18)

واستخداماتيا المتعددة. ىذا الموضوع يبدو مبلئمًا لعمر المتعمميف العقمي، إذ أف المصادر البديمة 
ف النص حاوؿ أسية، أي يا العالـ في أغمبيا مصادر بيئية طبيعية، كالطاقة الشمالتي اىتـ ب
 فيما يتعمؽ بالمجاؿ االقتصادي العالمي.  اً تجريد تبدو أقؿَّ  إدراج فكرٍ 

بمغت  مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (26قدره ) بتكرارٍ  الرابعة المرتبةجاء المجاؿ السياسي في 
كثر أالصغار ىـ مف  األطفاؿ وؿ ىذا المجاؿ إلى أفح فكرٍ  تعزو الباحثة تخصيَص  (،5.36)

الفئات المستغمة عالميًا، لعدـ اكتماؿ نضجيـ العقمي والجسدي، لذا سعى الكتاب إلى تزويد 
  نو مف معرفة حقوقو والدفاع عنيا بالحجة والدليؿ.المتعمـ بما يمك  

االجتماعي إذ كما يمكف أف نبلحظ تقصير غير مبرر في عرض فكر المجاؿ الثقافي و 
فالجانب الثقافي  (،3.91ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (19قدره ) بتكرارٍ  الخامسة المرتبةجاء في 

شبع يمكف أف يُ  شي ؽٌ  مف الشعوب، وىو موضوعٌ  لدى أي شعٍب  واالجتماعي ىو جانب غنيّ 
 ،ولغاتيـ ،وفنونيـ ،تعرؼ عادات وتقاليد الشعوب األخرى الفضوؿ لدى المتعمميف في

  واعتقاداتيـ. ،حضاراتيـو 

 ونسبةٍ  مرةً  (13قدره ) بتكرارٍ  السادسة المرتبةأما المجاؿ البيئي والصحي فقد جاء في 
رَ ويمكف أف ، (2.68بمغت ) مئويةٍ  أو الصحة  ىذه المرتبة المتأخرة، بأف البيئة العالمية تبرَّ

 ليست في نطاؽ اىتمامات تمميذ الصؼ الرابع. العالمية
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مجاالت البعد العالمي في كتاب نتائج تفاوت النسب المئوية الخاصة بكما أظيرت ال
وىو ما يوضحو الشكؿ  ،وؿ والثانياأل :الرابع بيف الفصميف الدراسييفلمصؼ  لغتي العربية

 :البياني اآلتي

 

 

 اني(: نسب مجاالت البعد العالمي في كتاب العربية لغتي لمصف الرابع بين الفصمين األول والث1شكل رقم )

 البعد العالمي في كتاب العربية لغتي لمصف الخامس. نتائج التحميل المتعمقة بف ك ر.   2.3

ما درجة توافر ف ك ر البعد العالمي في ىذه النتائج تغطي اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي: 
في الجميورية العربية  كتاب العربية لغتي لمصف الخامس من مرحمة التعميم األساسي

 السورية؟

لمصؼ الخامس  لغتي العربيةجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ كتاب لئل
عالجت النتائج الكمية لمفصميف مستخدمًة األداة األولى  َـّ الدراسييف األوؿ والثاني، ومف ثَ  بفصميو

أثناء معالجة النتائج المتعمقة بيذا  وقد عمدت الباحثة)قائمة تحميؿ مشتمبلت البعد العالمي(. 
اؿ إلى تقديـ نتائج الفئات الفرعية، عمى نتائج الفئات الرئيسة، حرصًا عمى االنتقاؿ مف السؤ 

 جاءت نتائج التحميؿ عمى الشكؿ اآلتي:الجزء إلى الكؿ. و 
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الفرعية في كتاب العربية لغتي لمصف  البعد العالمي بفئات المتعمقة تحميلال. نتائج 1.2.3
 الخامس

نتائج المتعمقة بالفئات الفرعية الخاصة بالبعد العالمي في كتاب ( يظير ال10الجدوؿ رقـ )      
 :يأتيكما  وىيلمصؼ الخامس األساسي،  لغتي العربية

 (11جدول رقم )

 بالبعد العالمي في كتاب العربية لغتي لمصف الخامس الخاصةالفئات الفرعية ب المتعمقة تحميلالنتائج  

 البعد العالمي
 مجموع الفصمين نيالفصل الثا الفصل األول 

 الفئات الرئيسة
 )المجال(

النسبة  التكرار الفئات الفرعية
المئوي

 ة

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية

 الترتيب

ل ا
مجا

ال
عي

تما
الج

 وا
في
لثقا

 

الحكايات الشعبية 
المستمدة من التراث 

 العالمي.

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

 12 1 1 9 1 1 8 1 1 فنونيا.لغات الشعوب و 
 4 3.19 15 3 3.19 15 8 1 1 عادات وتقاليد الشعوب
الرياضة واأللعاب ذات 

 االنتشار العالمي.
1 1 8 1 1 9 1 1 12 

األعياد العامة لدى 
 الشعوب.

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

 12 1 1 9 1 1 8 1 1 المساواة بين الجنسين.
اإليقاع السريع 
، أطعمة، لمحياة)مالبس

احتفاالت، شيرة، 
 موضة...(.

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

األعالم األجانب 
نجازاتيم  وا 

2 1.41 6 1 1 9 2 1.41 11 

سيادة العمم والتفكير 
 العممي )العممانية(.

1 1 8 25 5.15 1 25 5.15 2 

  8.66 42  8.24 41  1.41 2 المجموع

ال 
مج

ال
ي 
ئـــــ
البي حي
لص

وا
 

الكرة  التموث البيئي عمى
 األرضية.

1 1 
8 

1 1 9 1 1 12 

السعي الدولي لحماية 
 البيئة والحد من التموث.

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

 11 1.2 1 8 1.2 1 8 1 1 المحميات البيئية.
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اإلجراءات الدولية 
 لمتوعية الصحية.

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

األوبئة واألمراض العابرة 
 لمقارات.

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

لكائنات الحية ا
 المكتشفة عالمياً.

1 1 8 13 2.68 4 13 2.68 5 

تدوير النفايات والمواد 
 الصناعية المستيمكة

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

 9 1.61 3 6 1.61 3 8 1 1 النظم البيئية.
جغرافية دول العالم وأىم 

 معالميا.
1 1 8 1 1.2 8 1 1.2 11 

  3.71 18  3.71 18  1 1 المجموع

الم
ال 

ج
دي

صا
القت

ا
 

 11 1.41 2 7 1.41 2 8 1 1 التجارة الدولية.
االستثمارات االقتصادية 

 بين الدول.
1 1 8 1 1 9 1 1 12 

المناطق السياحية 
العالمية )الترويج 
السياحي لممدن 

 العالمية(.

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

التنمية واالصالح 
االقتصادي في دول 

 العالم.

1 1 8 4 1.82 5 4 1.82 8 

سطوة الشركات المتعددة 
 الجنسيات.

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

 9 1.61 3 9 1 1 5 1.61 3 الطاقة والمصادر البديمة
  1.85 9  1.23 6  1.61 3 المجموع

ال 
مج

ال
سي

سيا
ال

 

التحالفات والكيانات 
 الدولية الكبرى.

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

 1 1 9 1 1 8 1 1 الحقوق العالمية
12 

 12 1 1 9 1 1 8 1 1 ة السياسية.الييمن
 12 1 1 9 1 1 8 1 1 السالم العالمي.

 12 1 1 9 1 1 8 1 1 الحروب 
المنظمات والمؤسسات 

جراءاتيا  الدولية وا 
1 1 8 1 1 9 1 1 12 

الديمقراطية وحرية 
 الشعوب

1 1 8 1 1 9 1 1 12 
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 12 1 1 9 1 1 8 1 1 اإلرىاب
  1 1  1 1  1 1 المجموع

ال 
مج

ال
جي

ولو
تكن
ال

 

االختراعات العممية 
والمستحدثات 
 التكنولوجية.

9 1.85 3 2 141 7 11 2.26 6 

وسائل االتصال 
 واإلعالم.

12 2.47 2 1 1.2 8 13 2.68 5 

 7 1.85 9 5 1.82 4 4 1.13 5 الرفاىية التكنولوجية.
أخالقيات التعامل مع 

 التكنولوجيا.
1 1 8 1 1 9 1 1 12 

  6.8 33  1.44 7  5.36 26 عالمجمو  

ال 
مج

مية
عال
ة ال

ساني
االن

يم 
الق

 

بية
يجا

 اإل
قيم

ال
 

االنفتاح 
عمى 

اآلخر)فكريًا، 
وجدانيًا، 
 مياريًا(

13 2.68 1 18 3.71 2 31 6.39 1 

الدأب 
 والمثابرة

3 1.61 5 13 2.68 4 16 3.29 3 

الثقة وتحمل 
 المسؤولية

1 1.2 7 1 1.2 8 2 1.41 11 

 12 1 1 9 1 1 8 1 1 النقد تقبل
مجموع القيم 

 اإليجابية
17 3.5  32 6.59  49 11.1  

بية
سم
م ال

القي
 

 12 1 1 9 1 1 8 1 1 النفعية
 12 1 1 9 1 1 8 1 1 سيطرة القوة
االنحالل 
 األخالقي

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

الكسل 
 والتواكل

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

الفوضى 
 واإلىمال

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

الدىاء 
 واالحتيال

1 1 8 1 1 9 1 1 12 

مجموع القيم 
 السمبية

1 1  1 1  1 1  

  11.1 49  6.59 32  3.5 17 مجموع القيم
  31.13 151  21.23 113  9.89 48 المجموع
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مة" أما فيما يتعمؽ بنتائج تحميؿ القيـ االنسانية العالمية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو القي
 ث فئات كما في الجدوؿ اآلتي:تحت ثبل ُصن فتفقد  لمصؼ الخامس لغتي العربيةفي كتاب 

 (11جدول رقم )

القيم العالمية االنسانية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو القيمة" في كتاب العربية لغتي لمصف المتعمقة ب تحميل النتائج  
 الخامس

 
مية

لعال
ة ا
ساني

االن
يـ 
الق

 
   

اإلي
يـ 
الق

ابية
ج

 

ب القيمة  المجموع ينبذ يقف عمى الحياد ُيكس 
االنفتاح عمى 
اآلخر)فكريًا، 

 وجدانيًا، مياريًا(

31 0 0 31 

 16 0 0 16 الدأب والمثابرة
الثقة وتحمؿ 

 المسؤولية
2 0 0 2 

 0 0 0 0 تقبؿ النقد

بية
لسم

ـ ا
القي

 

 0 0 0 0 النفعية
 0 0 0 0 سيطرة القوة

 0 0 0 0 ؿ األخبلقياالنحبل
 0 0 0 0 الكسؿ والتواكؿ

 0 0 0 0 الفوضى واإلىماؿ
 0 0 0 0 الدىاء واالحتياؿ

 

( نجد أف مجموع وحدات التحميؿ الخاصة بالبعد العالمي في 10الجدوؿ رقـ )لدى قراءة 
فئة ( 46عمى ) موزعةً  تكراريةً  ( وحدةً 151الصؼ الخامس خبلؿ الفصميف الدراسييف بم  )

نالتو فئة )االنفتاح عمى  اً ( تكرار 31ت ىذه التكرارات تنازليًا انحصرت بيف )بَ ت  فرعية، وعندما رُ 
( فئة 30وقد نالتو ) .جاء في المرتبة األخيرة اً اآلخر( والذي جاء في المرتبة األولى و).( تكرار 

ضمنتيا قائمة التحميؿ. وبعد مف الِفَكر العالمية التي ت لكثيرٍ فرعية. وىذا يشير إلى إىماؿ الكتاب 
في فرعية فوؽ المتوسط  اتٍ ( فئ9أف ) نبلحظ( تكرارات 3.28  )حساب متوسط التكرارات والبال

القسـ األكبر مف ِفَكر بالكتاب  اىتماـة عمى قمَّ  فرعية تحت المتوسط. وىذا يدؿّ  ( فئةً 37) حيف
 البعد العالمي.
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في كتاب فوق المتوسط  جاءتالتي و  الفئات الفرعية المتعمقة بالبعد العالمي .1.1.2.3
 العربية لغتي لمصف الخامس

بمغت  مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (31قدره ) فئة )االنفتاح عمى اآلخر( بتكرارٍ  األولى المرتبة نالت
تعاوف معيـ، الو  ،ِفَكرىـؿ وتقبّ  ،اآلخريف مشاعرىـمشاركة عمى  المتعمـَ  حثَّ الكتابُ  (،6.39)

ًا وتسوده نساف فيو حرَّ يعيش اإل أو لوف بشرة، لبناء عالـ مف الحب   دوف السؤاؿ عف اسـ أو ىوية
 ويخمو مف الخوؼ واألحقاد والظمـ. العدالة،

ونسبة  مرةً  (25بتكرار قدره ) الثانية المرتبة فئة )سيادة العمـ والتفكير العممي( نالت 
ىذه المغة إذا أرادت أف تبقى  ـِ لمشعوب مف تعم   ، وال بدَّ العصرِ  لغةُ  العمـُ  (،5.15مئوية بمغت )

المشكبلت التي  ز الكتاب عمى ضرورة اتباع التفكير العممي في حؿ  عمى خارطة العالـ، لذا ركَّ 
 تواجو المتعمـ.

بمغت  مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (16قدره ) فئة )الدأب والمثابرة( بتكرارٍ  الثالثة المرتبة وشغمت 
يذه الفئة كاف ليا ارتباط مباشر مع الفئة السابقة، فالعمـ مت لج  كر التي سُ إف أغمب الفِ  (،3.29)

عدا المحاولة األخيرة، وىذا  عمى التجريب والمحاوالت المتكررة التي تكوف جميعيا فاشمةً  مبنيٌّ 
محاوالتو الفاشمة  و يحتاج إلى تزويد المتعمـ بقيمة الدأب والمثابرة التي تمنحو الصبر عمى كؿ  كمّ 

 يرًا. ليصؿ إلى ىدفو أخ

ونسبة  مرةً  (15فئة )عادات وتقاليد الشعوب( بتكرار قدره ) الرابعة المرتبةجاءت في 
في الصؼ الخامس عمى نماذج  ـ السوريّ اىتـ الكتاب بتعريؼ المتعمّ ، (3.09مئوية بمغت )

التعرؼ عمى  يحتذى بيا لعادات وتقاليد شعوب أخرى، وتعزو الباحثة ىذا االىتماـ إلى ضرورة
ف ىو حسف  بكؿ مااالقتداء لفيـ أفكاره، والتعامؿ معو بطريقة مناسبة، و  اآلخر، وجيد حتى وا 

 كاف قادمًا مف عدو.

)الكائنات الحية المكتشفة عالميًا( و)وسائؿ االتصاؿ  تافئ الخامسة المرتبةجاءت في 
يا فئة نالت السادسة المرتبةو (، 2.68ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (13قدره ) واإلعبلـ( بتكرارٍ 

ونسبة مئوية بمغت  مرةً  (11)االختراعات العممية والمستحدثات التكنولوجية( بتكرار قدره )
(2.26). 
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ونسبة مئوية  مراتٍ  (9قدره ) فئة )الرفاىية التكنولوجية( بتكرارٍ  السابعة المرتبةنالت و  
وىي االنفجار (، المراتب الثبلث السابقة تعبر عف السمة األبرز في عصر العولمة 1.85بمغت )

في  لغتي العربيةالتكنولوجي، ىذا االنفجار الذي يبدو أف بعض أشبلئو وصمت إلى محتوى كتب 
  الجميورية العربية السورية.

قدره  بتكرارٍ  الثامنة المرتبة (في دوؿ العالـ فئة )التنمية واالصبلح االقتصادي شغمت
لفئة فكر تتحدث عف تجربة الياباف ، أدرجت تحت ىذه ا(0.82ونسبة مئوية بمغت ) مراتٍ  (4)

 في بناء قوة اقتصادية عظيمة، تنافس أكبر الدوؿ في العالـ الصناعي.

في كتاب  التي وقعت تحت المتوسطو  الفئات الفرعية المتعمقة بالبعد العالمي. 2.1.2.3
 العربية لغتي في الصف الخامس

 (3قدره ) المصادر البديمة( بتكرارٍ نالتيا فئة )النظـ البيئية( و)الطاقة و  التاسعة المرتبة
نالتيا فئة )الثقة وتحمؿ المسؤولية(  العاشرة المرتبة. و(0.61ونسبة مئوية بمغت ) مراتٍ 

، (0.41ونسبة مئوية بمغت ) مرتافقدره  لتجارة الدولية(  بتكرارٍ و)األعبلـ العرب واألجانب( و)ا
الـ وأىـ ت البيئية( و)جغرافية دوؿ الع)المحميا تافئفقد شغمتيا  عشرة الحادية المرتبةأما 

 .(0.2ونسبة مئوية بمغت )مرة واحدة معالميا( بتكرار قدره 

الفئات الفرعية التي لـ يرد ليا أي تكرار في الكتاب  عشرة الثانية المرتبة جاءت في
)الحكايات الشعبية المستمدة مف التراث  :اآلتية%( وىي الفئات 0وكانت نسبتيا المئوية )

المي، لغات الشعوب وفنونيا، الرياضة واأللعاب ذات االنتشار العالمي، األعياد العامة لدى الع
الشعوب، المساواة بيف الجنسيف، اإليقاع السريع لمحياة، التموث البيئي عمى الكرة األرضية، 
 السعي الدولي لحماية البيئة والحد مف التموث، اإلجراءات الدولية لمتوعية الصحية، األوبئة
واألمراض العابرة لمقارات، تدوير النفايات والمواد الصناعية المستيمكة، االستثمارات االقتصادية 
بيف الدوؿ، المناطؽ السياحية العالمية، سطوة الشركات المتعددة الجنسيات، التحالفات والكيانات 

، المنظمات الدولية الكبرى، الحقوؽ العالمية، الييمنة السياسية، السبلـ العالمي، الحروب
جراءاتيا، الديمقراطية وحرية الشعوب، اإلرىاب، أخبلقيات التعامؿ مع  والمؤسسات الدولية وا 
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التكنولوجيا، النفعية، سيطرة القوة، االنحبلؿ األخبلقي، الكسؿ والتواكؿ، الفوضى واإلىماؿ، 
 .(الدىاء واالحتياؿ، تقبؿ النقد

العالمي الرئيسة في كتاب العربية لغتي لمصف  البعد نتائج التحميل المتعمقة بفئات.  2.2.3
 الخامس

 لغتي العربيةجاءت نتائج تحميؿ مجاالت البعد العالمي الرئيسة أو مجاالتو في كتاب  
 لمصؼ الخامس كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي:

 (12) رقم جدول

 ف الخامسالبعد العالمي الرئيسة في كتاب العربية لغتي لمص نتائج التحميل المتعمقة بفئات 

 البعد العالمي

 )المجال( الرئيسة ةالفئ
 الفصل األول

 
 مجموع الفصمين الفصل الثاني

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار
 2 8.66 42 1 8.24 41 4 1.41 2 الثقافي واالجتماعي

 4 3.71 18 3 3.71 18 5 1 1 البيئي والصحي
 5 1.85 9 5 1.23 6 3 1.61 3 دياالقتصا

 6 1 1 6 1 1 5 1 1 السياسي
 3 6.8 33 4 1.44 7 1 5.36 26 التكنولوجي

القيم 
 العالمية

  11.1 49  6.59 32  3.5 17 اإليجابية
  1 1  1 1  1 1 السمبية

 17 3.5 2 32 6.59 2 49 11.1 1 
 

 مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (49قدره ) ارٍ بتكر  األولى المرتبةفي  جاء مجاؿ )القيـ العالمية(
في ىذا الصؼ بالقيـ العالمية االنسانية،  ممحوظٍ  (، بدأ يتضاعؼ االىتماـ بشكؿٍ 10.1بمغت)

عمييا وترسيخيا في نفوس  وىذه القيـ تحمؿ معاٍف إيجابية، وقد سعى الكتاب إلى الحث  
في تنظيـ  القيـ لمعيار االستمرارفي االىتماـ بيذه  المتعمميف. ويمكف أف تعزو الباحثة التزايدَ 

المحتوى المعرفي الخاص بمنظومة القيـ المرغوب تشكيميا لدى المتعمـ، إذ يزداد التعمؽ بالمادة 
زيادة النضج العقمي والعاطفي  بما ينسجـ مع، ما ارتقينا بالسمـ التعميميالعممية واالتساع بيا كمَّ 
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ال  لمتعمـ الكتساب قيـ العولمة التيف ازدياد قابمية الدى المتعمـ، وربما يعود إلى تزايد الخوؼ م
 .وفَكرهتتماشى مع فمسفة المجتمع السوري 

 ونسبةٍ  مرةً  (42قدره ) بتكرارٍ  الثانية المرتبةفي  المجاؿ )الثقافي واالجتماعي( تبله  
 حاوؿ الكتاب إدراج فكر إيجابية بخصوص الجانب الثقافي واالجتماعي (.8.66) بمغت مئويةٍ 

، كما يمكف مبلحظة تزايد ممحوظ في االىتماـ بالمجاؿ الثقافي واالجتماعي لدى لدى الشعوب
 .شعوب العالـ

ونسبة مئوية  مرةً  (33قدره ) بتكرارٍ  الثالثة المرتبةفي  المجاؿ )التكنولوجي(جاء  
ي الصؼ بعد أف شغؿ المرتبة االولى في الصؼ الرابع، تراجع إلى المرتبة الثالثة ف، (6.8بمغت)

الخامس، ولكف ىذا ال ينفي اىتماـ كتاب الصؼ الخامس بو، وربما يعود ذلؾ إلى حرص لجنة 
ة بيف الحياة اليومية التي يتعامؿ فييا المتعمـ مع مختمؼ أنواع تأليؼ الكتاب عمى عدـ خمؽ ىوَّ 

 المستحدثات التكنولوجية، وبيف ما يقدـ لو عمى مقاعد المدرسة مف معارؼ. 

 مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (18قدره ) بتكرارٍ  الرابعة المرتبة في ؿ )البيئي والصحي(جاء المجا
إذا ما تعرضت لمضرر في أقصى الجنوب، باتت  ،متكامؿٌ  واحدٌ  البيئة نظاـٌ ف (.8.66بمغت)
لؤلشجار،  لمطامع االنساف البلمتناىية، مف قطعٍ  أقصى الشماؿ، فالبيئة تعتبر ضحيةفي  ميددةً 
تبلؼ ألسمحة نووية أو كيماوية في أعماؽ المحيطات، كؿ ىذا نتيجة  وحرائؽَ  الحروب المدمرة، وا 

ص حجـ الجميد في يد مف الكائنات الحية، وزاد مف االحتباس الحراري وقمّ دأدى إلى انقراض الع
عمى  ...إلخ. ىذا ما يحض   ،الي والجنوبي، واتسع ثقب األوزوفالقطبيف المتجمديف الشم

  يكوف األمؿ في إعادة البيئة إلى حالة مف التوازف. يمكف أف بيئية لنشء جديدٍ  المسارعة في تربية

 مئويةٍ  ونسبةٍ  مراٍت  (9قدره ) المجاؿ )االقتصادي( بتكرارٍ  الخامسة المرتبةفي جاء 
فبعد أف شغؿ  المجاؿ االقتصادي العالمي، ر الكتاب في عرض فكر تخص  قصَّ  (.1.85) بمغت

اب الصؼ الرابع، تراجع إلى المرتبة الخامسة في الصؼ الخامس، وىذا المرتبة الثالثة في كت
يزعزع االعتقاد باتباع معيار االستمرار في تنظيـ المجاؿ االقتصادي في الكتاب، فإذا قمنا: إف 

صي ال يستدعي اىتماـ الكتب الدراسية بو في ىذه الطابع االقتصادي العالمي لو منحى تخص  
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المتعمـ في الصؼ  أف اف التركيز عميو أكبر في الصؼ السابؽ عمى الرغـ مفإذًا ك ـَ المرحمة، فمِ 
 ؟تمميذ الصؼ الرابع في النمو العقمي يفوؽالخامس 

نسبة مئوية ب بدوف أف يسجؿ لو أي تكرار، السادسة المرتبة في المجاؿ )السياسي( وقع 
وىذا يعد بمثابة  .تاـالمجاؿ السياسي العالمي بشكؿ أىمؿ كتاب الصؼ الخامس  .صفراً  بمغت
وىذا  ،قة بالجانب السياسي، كاف قد بدأىا كتاب الصؼ الرابعمف المعمومات المتعم   لسمسمةٍ  قطعٍ 

المتعمـ  ؾَ ف ترْ كما أ يثير الشكوؾ في مدى اتباع معيار االستمرار في تنظيـ المحتوى السياسي.
أخبارىا مف شتى أصقاع العالـ،  مف القنوات اإلخبارية والمحطات التي تبث   وفكرهليستقي آراءه 

متناقضة  فكراً ه مفاىيمو ويزرع في ذىنو يشوّ  ربمامنيا،  وكؿٌّ منيا يحمؿ فكر الدولة التي تبث  
 مزعزعة. 

الشكؿ البياني اآلتي يوضح التفاوت الكبير بيف نسب مجاالت البعد العالمي في كتاب و  
 اسييف األوؿ والثاني.في الصؼ الخامس خبلؿ الفصميف الدر  لغتي العربية

 
 (: نسب مجاالت البعد العالمي في كتاب العربية لغتي لمصف الخامس بين الفصمين األول والثاني2شكل بياني رقم )
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 البعد العالمي في كتاب العربية لغتي لمصف السادس  نتائج التحميل المتعمقة بف ك ر.  3.3

ما درجة توافر مفاىيم البعد  آلتي:ا الفرعي السؤاؿ اإلجابة عفىذه النتائج تغطي 
العالمي في كتاب العربية لغتي لمصف السادس من مرحمة التعميم األساسي في الجميورية 

 العربية السورية؟ 

لمصؼ السادس  لغتي العربية كتابلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ  
مستخدمًة األداة األولى  لمفصميفالكمية  لمفصميف الدراسييف األوؿ والثاني، ومف ثـ عالجت النتائج

أثناء معالجة النتائج المتعمقة بيذا  وقد عمدت الباحثة)قائمة تحميؿ مشتمبلت البعد العالمي(. 
السؤاؿ إلى تقديـ نتائج الفئات الفرعية، عمى نتائج الفئات الرئيسة، حرصًا عمى االنتقاؿ مف 

 لشكؿ اآلتي:جاءت نتائج التحميؿ عمى االجزء إلى الكؿ. و 

نتائج تحميل الفئات الفرعية الخاصة بالبعد العالمي في كتاب العربية لغتي لمصف . 1.3.3
 السادس

 لمصؼ السادس لغتي العربيةفي كتاب  الفرعية البعد العالمي فئاتنتائج تحميؿ  جاءت 
 كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي:

 (13) رقم جدول

 في كتاب العربية لغتي لمصف السادس. الفرعية الميالبعد الع فئاتب الخاصة تحميل النتائج  

 البعد العالمي

 ةالفئ
 الفئات الفرعية  الرئيسة

 مجموع الفصميف الفصؿ الثاني   الفصؿ األوؿ
النسػػػػػػػػػػػػػػػبة  التكرار

 المئوية
النسػػػػػػػػػػػػػػػػػبة  التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب

 المئوية
 الترتيب

اؿ 
مج

ال
عي

تما
الج

ي وا
ثقاف

ال
 

الشعبية  الحكايات
المستمدة مف التراث 

 العالمي.

2 0.41 7 0 0 11 2 0.41 12 

لغات الشعوب 
 وفنونيا.

0 0 9 23 4.74 1 23 4.74 1 

عادات وتقاليد 
 الشعوب

0 0 9 6 1.23 5 6 1.23 8 

 14 0 0 11 0 0 9 0 0الرياضة واأللعاب 
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ذات االنتشار 
 العالمي.

األعياد العامة لدى 
 الشعوب.

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

المساواة بيف 
 الجنسيف.

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

اإليقاع السريع 
لمحياة)مبلبس، 

أطعمة، احتفاالت، 
 شيرة، موضة...(.

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

األعبلـ األجانب 
نجازاتيـ  وا 

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

سيادة العمـ والتفكير 
 العممي )العممانية(.

3 0.61 6 0 0 11 3 0.61 11 

  7.01 34  5.97 29  1.03 5 المجموع

اؿ 
مج

ال
ي و 

بيئػػػػػ
ال

حي
ص
ال

 

التموث البيئي عمى 
 الكرة األرضية.

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

السعي الدولي لحماية 
البيئة والحد مف 

 التموث.

0 0 9 4 
 

0.82 7 4 0.82 10 

 14 0 0 11 0 0 9 0 0 المحميات البيئية.
اإلجراءات الدولية 

 ة الصحية.لمتوعي
0 0 9 0 0 11 0 0 14 

األوبئة واألمراض 
 العابرة لمقارات.

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

الكائنات الحية 
 المكتشفة عالميًا.

0 0 9 16 3.29 2 16 3.29 3 

تدوير النفايات والمواد 
 الصناعية المستيمكة

10 2.06 2 0 0 11 10 2.06 5 

 النظـ البيئية.
 

0 0 9 1 0.2 10 1 0.2 13 

جغرافية دوؿ العالـ 
 وأىـ معالميا.

 

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

  6.39 31  4.33 21  2.06 10 المجموع
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اؿ 
مج

ال
دي

صا
القت

ا
 

 التجارة الدولية.
 

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

االستثمارات 
االقتصادية بيف 

 الدوؿ.

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

المناطؽ السياحية 
العالمية )الترويج 

دف السياحي لمم
 العالمية(.

0 0 9 6 1.23 5 6 1.23 8 

التنمية واالصبلح 
االقتصادي في دوؿ 

 العالـ.

0 0 9 9 1.85 3 9 1.85 6 

سطوة الشركات 
 المتعددة الجنسيات.

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

الطاقة والمصادر 
 البديمة

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

  3.09 15  3.09 15 9 0 0 المجموع

اؿ 
مج

ال
سي

سيا
ال

 

لتحالفات والكيانات ا
 الدولية الكبرى.

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

 14 0 0 11 0 0 9 0 0 الحقوؽ العالمية
 14 0 0 11 0 0 9 0 0 الييمنة السياسية.
 13 0.2 1 11 0 0 8 0.2 1 السبلـ العالمي.

 14 0 0 11 0 0 9 0 0 الحروب
المنظمات 

والمؤسسات الدولية 
جراءاتيا  وا 

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

الديمقراطية وحرية 
 الشعوب

0 0 9 0 0 11 0 0 14 

 14 0 0 11 0 0 9 0 0 اإلرىاب
  0.2 1 11 0 0 9 0.2 1 المجموع

اؿ 
مج

ال
جي

ولو
تكن
ال

 

االختراعات العممية 
والمستحدثات 
 التكنولوجية.

1 0.2 8 8 1.64 4 9 1.85 6 

وسائؿ االتصاؿ 
 واإلعبلـ.

4 0.82 5 4 0.82 7 8 1.64 7 
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 14 0 0 11 0 0 9 0 0 الرفاىية التكنولوجية.
أخبلقيات التعامؿ مع 

 التكنولوجيا.
0 0 9 1 0.2 10 1 0.2 13 

  3.71 18  2.68 13  1.03 5 المجموع

اؿ 
مج

مية
لعال

ة ا
ساني

االن
يـ 
الق

 

ابية
إليج

ـ ا
القي

 

االنفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
اآلخر)فكريػًا، 
وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانيًا، 

 مياريًا(

8 1.64 3 6 1.23 5 14 2.88 4 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأب 
 والمثابرة

5 1.03 4 0 0 11 5 1.03 9 

الثقػػة وتحمػػؿ 
 المسؤولية

0 0 9 5 1.03 6 5 1.03 9 

 13 0.2 1 10 0.2 1 9 0 0 تقبؿ النقد
مجمػػوع القػػيـ 

 اإليجابية
13 2.68  12 2.47  25 5.15  

 

 11 0.61 3 8 0.61 3 9 0 0 النفعية
 2 3.91 19 11 0 0 1 3.91 19 سيطرة القوة

االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ 
 األخبلقي

0 0 9 0 0 11 0 0  

الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 والتواكؿ

8 1.64 3 2 0.41 9 10 2.06 5 

الفوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 واإلىماؿ

0 0 9 1 0.2 10 1 0.2 13 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاء 
 واالحتياؿ

1 0.2 8 0 0 11 1 0.2 13 

مجمػػوع القػػيـ 
 السمبية

28 5.77  6 1.23  34 7.01  

  12.16 59  3.71 18  8.45 41 مجموع القيـ
  32.57 158  19.79 96  12.78 62 المجموع الكمي

 

وفيما يتعمؽ بتحميؿ القيـ االنسانية العالمية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو ىذه القيمة" 
 جاءت النتائج وفقًا لما يمي:
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 (14جدول رقم )

النص نحو القيمة" في كتاب العربية لغتي لمصف  القيم االنسانية العالمية وفقًا لفئة "اتجاهالخاصة ب تحميل النتائج  
 السادس

مية
لعال

ة ا
ساني

االن
يـ 
الق

مية 
لعال

ة ا
ساني

االن
يـ 
الق

 
   

ابية
إليج

ـ ا
القي

 

 المجموع ينبذ يقؼ عمى الحياد بكسِ يُ  القيمة
االنفتاح عمى 
اآلخر)فكريًا، 

 وجدانيًا، مياريًا(

12 2 0 14 

 5 0 0 5 الدأب والمثابرة
وتحمؿ  الثقة

 المسؤولية
5 0 0 5 

 1 0 1 0 تقبؿ النقد

بية
لسم

ـ ا
القي

 

 3 0  0 3 النفعية
 19 8 9 2 سيطرة القوة

 0 0 0 0 االنحبلؿ األخبلقي
 10 9 1 0 الكسؿ والتواكؿ

 1 0 1 0 الفوضى واإلىماؿ
 1 0 0 1 الدىاء واالحتياؿ

 

 تكراريةً  وحدةً ( 158وحدات التحميؿ بم  )( نجد أف مجموع 13رقـ )لدى قراءة الجدوؿ 
نالتو  اً ( تكرار 23( فئة فرعية، وعندما رتبت ىذه التكرارات تنازليًا انحصرت بيف )46عمى ) موزعةً 

جاء في المرتبة األخيرة وقد نالتو  اً فئة )لغات الشعوب وفنونيا( جاء في المرتبة األولى و).( تكرار 
 فئة( 14أف ) نبلحظ( تكرارات 3.4التكرارات والبال  ) ( فئة فرعية. وبعد حساب متوسط23)

( فئة فرعية تحت المتوسط وىذا يدؿ عمى قمة تركيز الكتاب عمى 32فرعية فوؽ المتوسط بينما )
 القسـ األكبر مف ِفَكر البعد العالمي. 

في كتاب فوق المتوسط  جاءتالتي و  الفرعية الخاصة بالبعد العالمي الفئات. 1.1.3.3
 ية لغتي لمصف السادسالعرب

ونسبة مئوية بمغت ( مرًة 23)فئة )لغات الشعوب وفنونيا( بتكرار  األولى المرتبة نالت
وىذا االىتماـ بفنوف الشعوب ولغاتيا مف شأنو أف يزيد مف التقارب بيف الحضارات، وأف  4.74
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الشعب  بناءأ يشجع عمى التواصؿ الثقافي بيف الشعوب، ويغني اإلرث الحضاري والثقافي لدى
 .السوري

بمغت  مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (19قدره ) )سيطرة القوة( بتكرارٍ  فئة الثانية المرتبة في وجاءت
في ىذا االتجاه فتارة  التجاه النص حوؿ ىذه القيمة نجد اختبلفًا واضحاً  ، وفي تفصيؿٍ 3.91
ذلؾ إلى أف القوة تبدو عمى ىذه القيمة وذلؾ ظير مف خبلؿ فكرتيف اثنتيف، وتعزو الباحثة  يحث  

مت ج  القوي أو يفرض رأيو عميو، وسُ  حؽَّ  أف يسمبَ  في بعض أوجييا مفيدة فمثبًل ال يستطيع أحدٌ 
يبدو وقوفًا في المنطقية الرمادية  وىذا، محايدةٍ  ليذه القيمة عرضيا الكتاب بصورةٍ  ( تكراراتٍ 9)

( فكر 8كة النيائية، ونبذ الكتاب )مف الصراع بيف القوي والضعيؼ، واستسبلمًا لنتيجة المعر 
اآلخريف  تتعمؽ بيذه القيمة، وذلؾ عندما جاءت الفكر عمى شكؿ استخداـ القوة بصورة تضر  

  وتؤذييـ.

 مرةً  (16قدره ) بتكرارٍ  الثالثة لمرتبةافي  فئة )الكائنات الحية المكتشفة عالميًا(تمتيا 
 واحدةٍ  ميما كاف نوعيا ليست حكرًا عمى دولةٍ  ، فاالكتشافات العممية3.29بمغت  مئويةٍ  ونسبةٍ 

إذ سرعاف ما نجد ليا عناويف عريضة عمى أغمفة المجبلت  بشكؿ خاص، في عصر العولمة
المنياج  يعد  يا المحطات الفضائية المختمفة، و وعمى صفحات التواصؿ االجتماعي وتتناقم

.والسميمة حوؿ ىذه المكتشفات إليصاؿ المعمومات الدقيقة الدراسي الوسيمة األكثر مبلءمةً 

 ونسبةٍ  مرةً  (14قدره ) فئة )االنفتاح عمى اآلخر( بتكرارٍ  الرابعة المرتبة جاءت في
، تدور فكر اً تكرار  (14) ، لقد حثَّ الكتاب عمى اكتساب ىذه القيمة مف خبلؿ2.88بمغت مئوية ٍ 

الضعفاء، والمطالبة ىذه التكرارات حوؿ التعاوف العممي، والصفح عف اآلخريف، ومساعدة 
بالتوزيع العادؿ لمثروات بيف البشر، وىذا يشير إلى رفض الكتاب لمتقوقع واالنغبلؽ ضمف نطاؽ 

ؽ في عصر االنفتاح البلمحدود، كما ظير تكراراف ليذه القيمة جاء اتجاه الكتاب ضيّ  محميّ 
ير بأىمية ىذه القيمة فمثبًل نحوىما محايدًا، وقد كاف ىذا الحياد مؤقتًا، ليتيح النص لممتعمـ التفك

 في ىذه الثروة؟ رى؟! أليس ليـ حؽٌّ نجد الفكرة اآلتية: أال يوجد بشر غيرنا في ببلد أخ

بمغت  مئويةٍ  ونسبةٍ  مراٍت  (10قدره ) فئتاف اثنتاف بتكرارٍ  الخامسة المرتبةشغمت و  
لتواكؿ( ىذه القيمة نبذىا ، وىما )تدوير النفايات والمواد الصناعية المستيمكة(،  و)الكسؿ وا2.06
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، لما ليا مف عواقب وخيمة تعود عمى صاحبيا بالفشؿ عنياالمتعمميف  إبعادالكتاب وسعى إلى 
 وصعوبة تدبير األمور.

فئتاف اثنتاف ىما )التنمية واإلصبلح االقتصادي بيف  السادسة المرتبة كذلؾ شغمت
ونسبة مئوية  مرات (9قدره ) ( بتكرارٍ الدوؿ( و)االختراعات العممية والمستحدثات التكنولوجية

 مرات (8قدره ) نالتيا فئة )وسائؿ االتصاؿ واالعبلـ( بتكرارٍ  السابعة المرتبةو ، 1.85بمغت 
نالتيا فئتاف اثنتاف ىما )عادات وتقاليد الشعوب(  الثامنة المرتبةو ، 1.94ونسبة مئوية بمغت 

 (.1.23) بمغت مئويةٍ  ونسبةٍ  مراٍت  (6قدره ) و)المناطؽ السياحية العالمية...( بتكرارٍ 

حَث الكتاب المتعمميف عمييما وىما )الدأب  قيمتاف اثنتاف التاسعة المرتبةونالت  
، وذلؾ مف 1.03ونسبة مئوية بمغت  مراتٍ  (5قدره ) والمثابرة( و)الثقة وتحمؿ المسؤولية( بتكرارٍ 

ؿ مسؤولية عمى تحمّ  بقدراتو، قادرٍ  لموصوؿ إلى أىدافو، مؤمفٍ  مثابرٍ  دؤوبٍ  أجؿ بناء متعمـٍ 
نالتيا فئة )السعي الدولي لحماية البيئة والحد مف التموث(  العاشرة المرتبة قراراتو وتصرفاتو.

 (.0.82)ونسبة مئوية بمغت  مرات (4بتكرار قدره )

في كتاب وقعت تحت المتوسط  الخاصة بالبعد العالمي والتي الفئات الفرعية. 2.1.3.3
 تي لمصف السادسالعربية لغ

فئتاف اثنتاف ىما )سيادة العمـ والتفكير العممي(  عشرة الحادية المرتبة جاءت في
والسعي نحو  ،و)النفعية( التي نبذىا الكتاب بأسموب يجعؿ المتعمـ يقتنع بضرورة مشاركة اآلخريف

 (.0.61) بمغت مئويةٍ  ونسبةٍ  مرات (3قدره ) المنفعة العامة، بتكرارٍ 

 كرارٍ فئة )الحكايات الشعبية المستمدة مف التراث العالمي( بت عشرة الثانية بةالمرت ونالت
مف الفئات  تقاسمتيا مجموعةٌ  عشرة الثالثة المرتبة (.0.41) ونسبة مئوية بمغت  مرتافقدره 
)النظـ البيئية( و)السبلـ العالمي( و)أخبلقيات التعامؿ مع التكنولوجيا( و)الفوضى  :وىي

 (.0.2)ونسبة مئوية بمغت  واحدٍ  دىاء واالحتياؿ( و)تقبؿ النقد( بتكرارٍ واإلىماؿ( و)ال

ليا في الكتاب،  فقد كانت مف نصيب الفئات التي لـ يرد ذكرٌ  عشرة الرابعة المرتبةأما  
% وىي )الرياضة واأللعاب ذات االنتشار العالمي، األعياد العامة لدى 0فكانت نسبة تحققيا 
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نجازاتيـ، التموث الشعوب، المساواة بيف ا لجنسيف، اإليقاع السريع لمحياة، األعبلـ االجانب وا 
البيئي عمى الكرة األرضية، المحميات البيئية، اإلجراءات الدولية لمتوعية الصحية، األوبئة 
واألمراض العابرة لمقارات، جغرافية دوؿ العالـ ...، التجارة الدولية، االستثمارات االقتصادية بيف 

ة الشركات المتعددة الجنسيات، الطاقة والمصادر البديمة، التحالفات والكيانات الدولية الدوؿ، سطو 
جراءاتيا،  الكبرى، الحقوؽ العالمية، الييمنة السياسية، الحروب، المنظمات والمؤسسات الدولية وا 

 الديمقراطية وحرية الشعوب، اإلرىاب، الرفاىية التكنولوجية، االنحبلؿ األخبلقي(.

 .في التركيز عمى الِفَكر المقدمة الكتابي لؤلرقاـ نكتشؼ تفاوتاً  العرضؿ ىذا ومف خبل 
وىو أف الفئة التي تظير ليا تكرارات في الفصؿ األوؿ غالبًا ما  ،باإلمكاف مبلحظة أمر ىاـو 

 العربيةكتاب  فيالحالة العامة غير أف  .والعكس صحيح ،تختفي تكراراتيا في الفصؿ الثاني
 مف الِفَكر العالمية التي تضمنتيا قائمة التحميؿ. لكثيرٍ يسودىا إىماؿ  ما يزاؿ بفصميو لغتي

البعد العالمي الرئيسة في كتاب العربية لغتي لمصف  نتائج التحميل المتعمقة بفئات. 2.3.3
 السادس

لمصؼ  لغتي العربيةالبعد العالمي الرئيسة في كتاب  نتائج التحميؿ المتعمقة بفئاتجاءت 
 األساسي كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي:السادس 

 (15)رقم  جدول

 البعد العالمي الرئيسة في كتاب العربية لغتي لمصف السادس نتائج التحميل المتعمقة بفئات

 البعد العالمي

 )المجاؿ( الرئيسة الفئة

 الفصؿ األوؿ
 

 مجموع الفصميف الفصؿ الثاني

النسبة  التكرار
 المئوية

نسبة ال التكرار الترتيب
 المئوية 

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية 

 الترتيب

 2 7.01 34 1 5.97 29 3 1.03 5 الثقافي واالجتماعي
 3 6.39 31 2 4.33 21 2 2.06 10 البيئي والصحي

 5 3.09 15 5 3.09 15 5 0 0 االقتصادي
 6 0.2 1 6 0 0 4 0.2 1 السياسي

 4 3.71 18 4 2.68 13 3 1.03 5 التكنولوجي
القيـ 

 العالمية
  5.15 25  2.47 12  2.68 13 اإليجابية

  7.01 34  1.23 6  5.77 28 السمبية
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 41 8.45 1 18 3.71 3 59 12.16 1 
 

 المرتبةلمصؼ السادس إذ حصمت عمى  لغتي العربيةالقيـ العالمية في كتاب  جاءت
جاء المجاؿ الثقافي  الثانية رتبةالمفي  (.12.16)ونسبة مئوية ( مرًة 59) قدره بتكرارٍ  األولى

، أي بنسبة تقارب نصؼ تكرارات القيـ 7.01وبنسبة مئوية  ( مرةً 34) قدره بتكرارٍ  واالجتماعي
بيف المراتب المتتالية، وفي التركيز عمى المجاالت الرئيسة العالمية. وىذا يدؿ عمى التفاوت في 

 المرتبة، أما في 6.39وبنسبة مئوية  (31) جاء المجاؿ البيئي والصحي بتكرار الثالثة المرتبة
جاء  الخامسة المرتبة، في 3.7وبنسبة مئوية ( 18)فقد جاء المجاؿ التكنولوجي بتكرار  الرابعة

 السادسة المرتبةفي جاء ، و 3.09وبنسبة مئوية  مرةً  (15)قدره  المجاؿ االقتصادي بتكرارٍ 
 %.2 ئويةٍ م وبنسبةٍ  واحدٍ  رٍ االمجاؿ السياسي بتكر  واألخيرة

مجاالت البعد العالمي في كتاب كما أظيرت النتائج تفاوت النسب المئوية الخاصة ب
وىو ما يوضحو الشكؿ  وؿ والثانيالسادس بيف الفصميف الدراسييف األلمصؼ  لغتي العربية

 :البياني اآلتي

 

 دس خالل الفصمين األول والثاني(: نسب مجاالت البعد العالمي في كتاب العربية لغتي لمصف السا3شكل بياني رقم )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

المجالالثقافً
واالجتماعً

المجالالبٌئً
والصحً

المجال
االقتصادي

المجال
السٌاسً

المجال
التكنولوجً

مجالالقٌم
العالمٌة

1.03 

2.06 

0 0.2 

1.03 

8.45 

5.97 

4.33 

3.09 

0 

2.68 

3.71 
الفصلاألول

الفصلالثانً
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لمصفوف الرابع  قة بف ك ر البعد العالمي في كتب العربية لغتينتائج التحميل المتعم. 4.3
 والخامس والسادس مجتمعة

األسئمة الفرعية السابقة تشكمت لدينا البيانات البلزمة لموصوؿ إلى  اإلجابة عفمف خبلؿ 
في كتب  العالميالبعد  فكرما درجة توافر  ص عمى:السؤاؿ الرئيس األوؿ والذي ين عفإجابة 

العربية لغتي لمصفوف الرابع والخامس والسادس مجتمعًة من مرحمة التعميم األساسي في 
 الجميورية العربية السورية؟

أثناء معالجة النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ إلى تقديـ نتائج الفئات الفرعية،  عمدت الباحثة
 فكانت النتائج كما يمي:الرئيسة، حرصًا عمى االنتقاؿ مف الجزء إلى الكّؿ. عمى نتائج الفئات 

البعد العالمي الفرعية في كتب العربية لغتي لمصفوف  نتائج التحميل المتعمقة بفئات. 1.4.3
 الرابع والخامس والسادس مجتمعة

لغتي  البعد العالمي الفرعية في كتب العربية نتائج التحميؿ المتعمقة بفئاتجاءت 
 (.16لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس مجتمعة كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )

 (16) جدول رقم

 في كتب "العربية لغتي" لمصفوف الرابع والخامس والسادس. الفرعية البعد العالميفئات المتعمقة بتحميل النتائج 

 قائمة تحميل مشتمالت البعد العالمي
النسبة  التكرار ةالفئات الفرعي  الرئيسة الفئة

 المئوية
 الترتيب

اؿ 
مج

ال
عي

تما
الج

ي وا
ثقاف

ال
 

 18 0.41 2 الحكايات الشعبية المستمدة مف التراث العالمي.
 9 4.53 22 لغات الشعوب وفنونيا.
 4 6.8 33 عادات وتقاليد الشعوب

 20 0 0 الرياضة واأللعاب ذات االنتشار العالمي.
 20 0 0 األعياد العامة لدى الشعوب.

 20 0 0 المساواة بيف الجنسيف.
)مبلبس، أطعمة، احتفاالت، شيرة،  اإليقاع السريع لمحياة

 موضة...(.
0 0 20 

نجازاتيـ  17 0.61 3 األعبلـ األجانب وا 
 3 7.01 34 سيادة العمـ والتفكير العممي )العممانية(.

  19.38 94 المجموع
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اؿ 
مج

ال
حي

ص
 وال

ػػػػي
لبيئػ

ا
 

 20 0 0 البيئي عمى الكرة األرضية.التموث 
 16 0.82 4 السعي الدولي لحماية البيئة والحد مف التموث.

 19 0.2 1 المحميات البيئية.
 20 0 0 اإلجراءات الدولية لمتوعية الصحية.
 20 0 0 األوبئة واألمراض العابرة لمقارات.
 6 5.97 29 الكائنات الحية المكتشفة عالميًا.

 9 4.53 22 النفايات والمواد الصناعية المستيمكة تدوير
 16 0.82 4 النظـ البيئية.

 18 0.41 2 جغرافية دوؿ العالـ وأىـ معالميا.
  12.78 62 المجموع

اؿ 
مج

ال
دي

صا
القت

ا
 

 17 0.61 3 التجارة الدولية.
 18 0.41 2 االستثمارات االقتصادية بيف الدوؿ.

 15 1.23 6 )الترويج السياحي لممدف العالمية(. المناطؽ السياحية العالمية
 12 2.68 13 التنمية واالصبلح االقتصادي في دوؿ العالـ.

 20 0 0 سطوة الشركات المتعددة الجنسيات.
 5 6.39 31 الطاقة والمصادر البديمة

  11.34 55 المجموع

اؿ 
مج

ال
سي

سيا
ال

 

 20 0 0 التحالفات والكيانات الدولية الكبرى.
 11 3.09 15 الحقوؽ العالمية

 20 0 0 الييمنة السياسية.
 19 0.2 1 السبلـ العالمي.

 20 0 0 الحروب 
جراءاتيا  20 0 0 المنظمات والمؤسسات الدولية وا 

 14 1.64 8 الديمقراطية وحرية الشعوب
 16 0.82 4 اإلرىاب

  5.77 28 المجموع

اؿ 
مج

ال
جي

ولو
تكن
ال

 

 2 8.04 39 ية والمستحدثات التكنولوجية.االختراعات العمم
 8 5.15 25 وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ.

 7 5.56 27 الرفاىية التكنولوجية.
 14 1.64 8 أخبلقيات التعامؿ مع التكنولوجيا.

  20.41 99 المجموع 

اؿ 
مج

ية 
سان

االن
يـ 
الق

مية
لعال

ا
ابية 
إليج

ـ ا
القي

 

 1 11.13 54 مياريًا( االنفتاح عمى اآلخر)فكريًا، وجدانيًا،
 5 6.39 31 الدأب والمثابرة

 10 3.71 18 الثقة وتحمؿ المسؤولية
 18 0.41 2 تقبؿ النقد

  21.64 105 اإليجابيةمجموع القيـ 
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بية
لسم

ـ ا
القي

 

 17 0.61 3 النفعية
 9 4.53 22 سيطرة القوة

 20 0 0 االنحبلؿ األخبلقي
 13 2.47 12 الكسؿ والتواكؿ

 17 0.61 3 الفوضى واإلىماؿ
 18 0.41 2 الدىاء واالحتياؿ

  8.66 42 السمبيةمجموع القيـ 
  30.3 147 المجموع

  100 485 المجموع الكمي 

 

وفيما يتعمؽ بنتائج تحميؿ القيـ االنسانية العالمية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو القيمة" في 
 جاءت كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي: ،ؼ الرابع والخامس والسادسلمصفو  لغتي العربيةكتاب 

 ( 17جدول رقم )

القيم االنسانية العالمية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو القيمة" في كتاب العربية لغتي ب الخاصة تحميلالنتائج 
 لمصفوف الرابع والخامس والسادس

 المجموع ينبذ يقؼ عمى الحياد كسبيُ  القيمة

يـ 
الق

مية
لعال

ة ا
ساني

االن
مية 

لعال
ة ا
ساني

االن
يـ 
الق

 
   

ابية
إليج

ـ ا
القي

 

االنفتاح عمى 
اآلخر)فكريًا، 

 وجدانيًا، مياريًا(

51 3 0 54 

 32 0 4 28 الدأب والمثابرة
الثقة وتحمؿ 

 المسؤولية
18 0 0 18 

 1 0 1 0 تقبؿ النقد

بية
لسم

ـ ا
القي

 

 3 0 1 2 النفعية
 22 8 10 4 سيطرة القوة

 0 0 0 0 االنحبلؿ األخبلقي
 10 9 1 0 الكسؿ والتواكؿ

 3 2 1 0 الفوضى واإلىماؿ
 1 0 0 1 الدىاء واالحتياؿ

 

كرارية ت ة( وحد485وع وحدات التحميؿ بم  )( نجد أف مجم16رقـ )لدى قراءة الجدوؿ 
نالتو  اً ( تكرار 54انحصرت بيف )وعندما رتبت ىذه التكرارات تنازليًا  .( فئة فرعية46موزعة عمى )
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نالتو و جاء في المرتبة األخيرة  اً و).( تكرار  ،جاء في المرتبة األولىو فئة )االنفتاح عمى اآلخر( 
( 16الحظت الباحثة أف ) مرةً ( 10.54( فئة فرعية. وبعد حساب متوسط التكرارات والبال  )13)

 اىتماـحت المتوسط. وىذا يدؿ عمى قمة ( فئة فرعية ت30فوؽ المتوسط بينما ) وقعت فئة فرعية
 كتب العينة عمى القسـ األكبر مف ِفَكر البعد العالمي.

في كتب العربية  فوق المتوسط جاءتالتي و  الفئات الفرعية الخاصة بالبعد العالمي. 1.1.4.3
 لغتي لمصفوف الثالثة مجتمعة

ونسبة مئوية  مرةً  (54دره )ق فئة )االنفتاح عمى اآلخر( بتكرارٍ  األولى المرتبةجاءت في 
 إذ العولمة، قيـوبيذا تكوف كتب العينة عكست مف خبلؿ ىذه الفئة إحدى أىـ  .(11.13) بمغت
لممتعمـ االقتناع بيذه  ، إذ البدّ اً ( تكرار 51ت كتب العينة عمى اكتساب ىذه القيمة مف خبلؿ )حثَّ 

 ( تكرارات محايدة.3مت ليذه القيمة )ج  في حيف سُ  كبيرة في ىذا العصر،القيمة نظرًا ألىميتيا ال

 فئة )االختراعات العممية والمستحدثات التكنولوجية( بتكرارٍ  الثانية المرتبةتمييا في و  
إذ ليس مف المنطقي خمؽ ُىوَّة بيف حياة المتعمـ  ،(8.04ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (39قدره )
ـ لو عمى قدَّ ما يُ و  ختراعات التكنولوجية،التي يتعامؿ فييا مع العديد مف األجيزة واال اليومية

 .مقاعد الدراسة

فقد نالت فئة )سيادة العمـ  .لغتي العربيةأف لقوة العمـ أثرىا في كتب يتضح كما  
(، أما في 7.01بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (34قدره ) بتكرارٍ  الثالثة المرتبةوالتفكير العممي( 

 بمغت مئويةٍ  ( ونسبةٍ 33) قدره وتقاليد الشعوب( بتكرارٍ جاءت فئة )عادات ف الرابعة المرتبة
صت خصّ  لغتي العربية( إف ظيور تكرارات ليذه الفئة يمكف التنبؤ بو إذا ما عرفنا أف كتب 6.8)

بعادات الشعوب وتقاليدىا. وىذا ما يزيد المتعمـ معرفة باآلخر، ويجعمو أكثر قدرة خاصة  محاورَ 
 .عمى فيـ أفكاره والتواصؿ معو

فئتاف اثنتاف ىما: )الطاقة والمصادر البديمة( و)الدأب  الخامسة المرتبةشغمت  
والسيطرة عمييا سبب  ،فالطاقة ،(6.39بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (31قدره ) والمثابرة( بتكرارٍ 

ورود ِفكر حوؿ ىذه الفئة  المنطقيمف  لذا كاف ؛رئيسي في النزاعات بيف الدوؿ والشعوب
 العربية مع المحتميف والمستعمريف عبر التاريخ؛ األمةايضًا كانت سببًا رئيسًا لمعاناة  أنيا وخاصةً 
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جاءت الفكر التي تتحدث عف ىذه القيمة مثالية، مبعثرة، وعرضت بأسموب ال يستفز المتعمميف 
 لتمثميا.

( 29قدره ) فئة )الكائنات الحية المكتشفة عالميًا( بتكرارٍ  السادسة المرتبة جاءت في 
نساف ما إما أو  دولةٍ  ليس مف حؽ   ، وىذا يعني فكرة مفادىا:(5.97ونسبة مئوية بمغت )مرًة 

وىذا  .ًا عاماً نسانية بأكمميا، فيذا يعتبر حقَّ اإلحبس اختراع أو اكتشاؼ معيف يعود بالخير عمى 
 المرتبة فيو . مت بو العولمة إذ عممت عمى تعميـ ىذه االكتشافات عمى البشرية جمعاءما تكفَّ 

( 5.56) ونسبة مئوية بمغت مرةً  (27قدره ) جاءت فئة )الرفاىية التكنولوجية( بتكرارٍ  السابعة
رفع فاىية التكنولوجية ىي اليدؼ مف االختراعات العممية والتكنولوجية التي يدأب االنساف في فالرَّ 

 مستواىا.

 مرةً  (25قدره ) رارٍ بتك الثامنة المرتبةفي فئة )وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ(  وجاءت 
ُقم صت فيو المسافات الزمانية والمكانية بوسائؿ متعددة  عصرٌ  .(5.15) ونسبة مئوية بمغت

.مف الجدير ورود ِفكر حوليا في كتب العينةو  ،في حياتو تعامؿ معيا المتعمـي

ىي: )لغات الشعوب وفنونيا( التي تعتبر  فرعيةٍ  ثبلث فئاتٍ  التاسعة المرتبة في وقعت 
ويحقؽ غاية مف غايات العولمة وىي  ،لمتعمـ ويترؾ أثرًا في نفسوفيما يتعمؽ باموضوعًا مثيرًا 

وفئة )تدوير النفايات والمواد الصناعية المستيمكة(  زيادة التقارب الفكري والثقافي بيف الشعوب.
عادة تدويرىا فيذه مف خبلؿ إ حبّلً ليا العالـ  دَ جَ فتراكـ المخمفات البشرية أدى إلى مشكمة كونية وَ 

باإلضافة إلى فئة )سيطرة . عنيا ليست سورية بمعزؿٍ  عالميةٍ  حبّلً عالميًا لمشكمةٍ  تشك ؿُ الفئة 
 إلى إكساِب  العينةِ  فقد سعت كتبُ  (،4.53) بمغت مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (22قدره ) ( بتكرارٍ القوة

حقوقو والدفاع عنيا، والتزمت  عندما يضطر السترداد تكراراتٍ  4المتعمـ ىذه القيمة مف خبلؿ 
عندما استخدمت في  تكراراتٍ  8، ولكنيا عارضتيا مف خبلؿ تكراراٍت  10الحياد مف خبلؿ 

 .االعتداء عمى اآلخريف

إلى إكساب  إذ سعت الكتبُ )الثقة وتحمؿ المسؤولية(  فئةُ  العاشرة المرتبة جاءت في 
 المرتبة(، وفي 3.71) ونسبة مئوية بمغت رةً م (18قدره ) تكرارٍ ـ ليذه القيمة مف خبلؿ المتعم  

(، 3.09) ونسبة مئوية بمغت مرةً  (15قدره ) جاءت فئة )الحقوؽ العالمية( بتكرارٍ  عشرة الحادية
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جاءت الفئة الفرعية )التنمية واالصبلح االقتصادي في دوؿ العالـ(  عشرة الثانية المرتبةفي 
فقد جاءت الفئة  عشرة الثالثة المرتبة(، أما في 2.68) ونسبة مئوية بمغت مرةً  (13بتكرار قدره )

 (.2.47) ونسبة مئوية بمغت مرةً  (12الفرعية )الكسؿ والتواكؿ( بتكرار قدره )

في كتب العربية  التي وقعت تحت المتوسطو  الفئات الفرعية الخاصة بالبعد العالمي. 2.1.4.3
 لغتي لمصفوف الثالثة مجتمعة.

جاءت فئتاف فرعيتاف ىما: )الديمقراطية وحرية الشعوب(  عشرة الرابعة المرتبةفي 
في ، و (1.64) ونسبة مئوية بمغت مرات (8قدره ) و)أخبلقيات التعامؿ مع التكنولوجيا( بتكرارٍ 

جاءت المناطؽ السياحية العالمية )الترويج السياحي لممدف العالمية(  عشرة الخامسة المرتبة
جاءت ثبلث  عشرة السادسة المرتبةفي ، (1.23) بمغت ةٍ مئوي ونسبةٍ  مرات (6قدره ) بتكرارٍ 

فئات فرعية وىي: )السعي الدولي لحماية البيئة والحد مف التموث( و)النظـ البيئية( و)اإلرىاب( 
)األعبلـ األجانب  عشرة السابعة المرتبةفي ، (0.82) ونسبة مئوية بمغت مرات (4بتكرار قدره )

نجازاتيـ( و)التجارة الدولية( ونسبة  مرات (3و)النفعية( و)الفوضى واإلىماؿ( بتكرار قدره ) وا 
 ،(0.61) مئوية بمغت

خمس فئات فرعية وىي: )الحكايات الشعبية المستمدة   عشرة الثامنة المرتبة في وقعت 
مف التراث العالمي( و)جغرافية دوؿ العالـ وأىـ معالميا( و)االستثمارات االقتصادية بيف الدوؿ( 

 المرتبةفي ، و (0.41) ونسبة مئوية بمغت مرتافنقد( بتكرار قدره الحتياؿ( و)تقبؿ الو)الدىاء وا
مرة )السبلـ العالمي( بتكرار قدره وقعت فئتاف فرعيتاف ىما: )المحميات البيئية( و عشرة التاسعة
 .(0.2ونسبة مئوية بمغت) واحدة

تكرار في عينة الكتب  الفئات الفرعية التي لـ يرد ليا أي العشرين المرتبة في وجاءت 
وىي: )الرياضة واأللعاب ذات االنتشار العالمي، األعياد  %(0الستة وحصمت عمى نسبة مئوية )

العامة لدى الشعوب، المساواة بيف الجنسيف، اإليقاع السريع لمحياة، التموث البيئي عمى الكرة 
عابرة لمقارات، سطوة الشركات األرضية، اإلجراءات الدولية لمتوعية الصحية، األوبئة واألمراض ال

المتعددة الجنسيات، التحالفات والكيانات الدولية الكبرى، الييمنة السياسية، الحروب، المنظمات 
جراءاتيا، االنحبلؿ األخبلقي(.  والمؤسسات الدولية وا 
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تدني نسب ظيور بعض الفئات الفرعية اليامة في مثؿ ىذه  كذلؾ أظيرت النتائج
فئة )الديمقراطية وحرية  :مثؿ ،بيا الجميورية العربية السورية التي تمر  المرحمة التاريخية 
كذلؾ الحظت الباحثة بشكؿ عاـ، العشوائية  .اإلرىاب(، وفئة )السبلـ العالمي(الشعوب(، وفئة )

ر في التركيز عمى الِفَكر التي تعبر عنيا الفئات الفرعية في قائمة التحميؿ؛ أي ال يوجد ما يبر  
عدـ وضوح رؤية عمى  وىذا يدؿ   .وال يمكننا التنبؤ بنسبة ظيورىا ،فئة فرعية عمى أخرى ؽَ تفو  
أف ما ظير  عمى عممية تضميف ِفَكر البعد العالمي في الكتب المحممة، أو خبلؿالكتب ي معد  

. ويبدو أف بصورة غير مقصودة أي استدعى السياؽ ورودىافي ىذه الكتب جاء  عالميةٍ  مف فكرٍ 
 العربيةر البعد العالمي، في كتب كَ في تضميف فِ  مدٍ عتَ مُ واضٍح اتج عف عدـ وجود معيار ىذا ن
 لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس.    لغتي

البعد العالمي الرئيسة في كتب العربية لغتي لمصفوف  نتائج التحميل المتعمقة بفئات. 2.4.3
 .الرابع والخامس والسادس مجتمعةً 

 لغتي العربيةالبعد العالمي الرئيسة في كتب  المتعمقة بفئات نتائج التحميؿجاءت 
 (:18لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس مجتمعة كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )

 (18جدول رقم )   

 البعد العالمي الرئيسة في كتب العربية لغتي لمصفوف الثالثة مجتمعة نتائج التحميل المتعمقة بفئات

 مئويةٍ  ونسبةٍ  ،مرةً  (147قدره ) مية( بتكرارٍ )القيـ العالمجاؿ  األولى المرتبةفي  جاء
)االنفتاح عمى اآلخر( التي شغمت المرتبة األولى  فئةِ عدنا لوىذا يبدو منطقيًا إذا ، (30.3بمغت )

 البعد العالمي
 الترتيب النسبة المئوية التكرار )المجال( ات الرئيسةالفئ

 6 5.77 28  السياسي
 5 11.34 55 االقتصادي

 3 19.38 94 الثقافي االجتماعي
 4 12.78 62 البيئي الصحي

 2 20.41 99 التكنولوجي
 1 30.3 147 القيـ العالمية

  100 485 المجموع
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كما أف معظـ الفئات  .تة مجتمعةً لسّ ا في الكتِب  العالميّ  بالبعدِ  الخاصةِ  الفرعيةِ  بيف الفئاتِ 
 المتوسط. أعمى مفيا تكراراتُ  جاءتة يّ ة بالقيـ العالمالفرعية الخاصّ 

 ونسبةٍ  ،مرةً  (99قدره ) )المجاؿ التكنولوجي( بتكرارٍ  المجاؿ الثانية المرتبة في تبله 
بحياتو  التي يتمقاىا المتعمـُ  المعارؼِ  وىذا يبدو تجسيدًا لمبدأ ربطِ  .(20.41بمغت ) مئويةٍ 

واأللعاب  ،واألدوات الكيربائية ،عصر بالتقاناتفي ىذا ال ـ تعج  المتعم   حياةُ  إذ باتتاليومية، 
 واألجيزة الخموية ...الخ. ،الحاسوبية

 جاء)الثقافي واالجتماعي(  بالمجاؿفئات فرعية تتعمؽ  وبالرغـ مف إىماؿ الكتاب لعدةِ  
لقد عكست الكتب  (19.38ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (94قدره ) بتكرارٍ  الثالثة المرتبةفي 

في واالجتماعي العالمي بطريقة ميذبة عقبلنية، أي لـ تعكس ضوضاء العولمة، الجانب الثقا
مثؿ: ما يعبر عف اإليقاع السريع لمحياة، والوجبات السريعة واالحتفاالت، والموضة، والشيرة 

 واالحتفاالت...إلخ.

مغت ونسبة مئوية ب مرةً  (62قدره ) بتكرارٍ  الرابعة المرتبة )البيئي والصحي( ناؿ المجاؿُ  
الكتب المحممة ذكرت فكرًا حوؿ ىذه الفئة بشكؿ  أف وىذه النسبة المتدنية تعود إلى .(12.78)

بيف ما ىو بيئي وصحي )عالمي( وبيف ما ىو بيئي  الفصؿِ  باإلضافة إلى صعوبةِ عاـ وعابر، 
 يدالعدنجد إىماؿ المتعمقة بيذا المجاؿ  وصحي )وطني(، كما أنو بالعودة إلى الفئات الفرعية 

 . يامن

مئوية  ونسبةٍ  مرةً  (55قدره ) بتكرارٍ  الخامسة المرتبةفي  )االقتصادي( المجاؿُ  جاء 
تتالي األزمات االقتصادية العالمية التي انعكست آثارىا وىنا تربط الباحثة بيف  ،(11.34بمغت )

كر البعد ضرورة إدراج فو  ،ةوريّ ة السّ ة العربيّ ومف ضمنيا الجميوريّ  العربيةِ  عمى المنطقةِ 
 .عمى مراعاة الكتب ليذه الفئة الرئيسة وبالفعؿ ظير ما يدؿ   .االقتصادي في مناىجنا الدراسية

ما  يناقضوىذا . في محتوى مادة التحميؿ إال أنيا جاءت بنسبة متدنية وعمى شكؿ ِفَكٍر مبعثرةٍ 
في األمور ( التي أوضحت أف العولمة كانت واضحة المعالـ 2007جاءت بو دراسة الفوزاف )

 االقتصادية.
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ونسبة مئوية بمغت  مرةً  (28قدره ) بتكرارٍ  السادسة المرتبة)السياسي(  المجاؿ شغؿ 
ذا كاف ىن .(5.77)  ،طرح مواضيع سياسية لغتي العربيةاؾ مف يرى أنو ليس مف مياـ مادة وا 

وأسموبيا في طرح  طريقتيا كؿ مادةٍ لالباحثة بالقوؿ: إف  ألنيا مسؤولية مواد دراسية أخرى، ترد  
باعتقاد الباحثة ىي مف أنسب  ،الحياة، والمغة العربية مف مجاالتِ  أي مجاؿٍ بقة الفكر المتعم  

 المناورة كسب ففَّ عكس المجاؿ السياسي العالمي، فيي المغة المرنة التي تُ لالمواد الدراسية 
 ،بث بياوالتش ،قوؽفي إثبات الح الواضحةالسياسية لدى النشء وتساعدىـ في تقديـ الحجج 

 التذبذب( نجد شيئًا مف 4في الرسـ البياني رقـ ) اإلمعافمف  وبقميؿٍ ورفض االتيامات الباطمة. 
في  ،نسب أغمب مجاالت البعد العالمي بيف الصفوؼ الثبلثة عِ توزيفي  وانخفاضٍ  بيف ارتفاعٍ 

وفقًا لمعيار  حيف مف المفترض أف تكوف الزيادة مطردة كمما صعدنا في السمـ التعميمي
تكرارات القيـ العالمية، والمجاؿ البيئي  عاتيتوز في  تتضحافاالستمرار. إذ نجد حالتيف مثاليتيف 

 والصحي. 

 
 ( نسب مجاالت البعد العالمي في كل صف من الصفوف الثالثة4شكل بياني رقم )
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 مقدمة .1
ي تتفرع عنيا نتائج اإلجابة عن أسئمتو نتائج اإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني، الت  .2

 الفرعية وىي:

 .لمصؼ الرابع لغتي العربيةِفَكر البعد الوطني في كتاب ب المتعمقة تحميؿالنتائج .1.2

 .لمصؼ الخامس لغتي العربيةِفَكر البعد الوطني في كتاب المتعمقة بتحميؿ النتائج .2.2

  .لمصؼ السادس لغتي العربيةني في كتاب ِفَكر البعد الوطب المتعمقة تحميؿالنتائج .3.2

 لمصفوؽ الثبلثة. لغتي العربية.نتائج التحميؿ المتعمقة بفكر البعد الوطني في كتب 4.2

 .نتائج التحقق من فرضيات الدراسة.  3

 .نتائج التحقؽ مف الفرضية األولى في الدراسة. 1.3

 .نتائج التحقؽ مف الفرضية الثانية في الدراسة. 2.3

 .نتائج التحقؽ مف الفرضية الثالثة في الدراسة .3.3

 . توصيات الدراسة ومقترحاتيا.4

 



نتائج اإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني والتحقق من 
 دراسةفرضيات ال
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 مقدمة .1

لمصفوؼ الرابع  لغتي العربيةيشكؿ ىذا الفصؿ تتمة لنتائج تحميؿ محتوى كتب  
يعرض نتائج والخامس والسادس مف مرحمة التعميـ األساسي في الجميورية العربية السورية، إذ 

في الكتب  الوطني البعدالرئيس الثاني، المتعمؽ بتحديد درجة توافر فكر  السؤاؿ عف اإلجابة
المذكورة، باإلضافة إلى التحقؽ مف فرضيات الدراسة، ويختتـ بمجموعة مف المقترحات 

وجو القصور بما يحقؽ أتفيد في إغناء نقاط القوة في المادة المحممة وتبلفي والتوصيات التي  
 ي عممية االتصاؿ.الفائدة القصوى لممتمقي ف

 نتائج اإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني .2

ما درجة توافر مفاىيم البعد الوطني في كتب العربية لغتي  :ىذا السؤاؿ ينص عمى
لمصفوف الرابع والخامس والسادس من مرحمة التعميم األساسي في الجميورية العربية 

  السورية؟

مف  لكؿ صؼٍّ  لغتي العربيةكتاب  لسؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿلئلجابة عف ىذا ا
البعد الوطني(.  مشتمبلت)قائمة تحميؿ  الثانية، مستخدمًة األداة عمى حدة الصفوؼ الثبلثة

 وجاءت النتائج كاآلتي:

 البعد الوطني في كتاب العربية لغتي لمصف الرابع نتائج التحميل المتعمقة بف ك ر .1.2

في كتاب  الوطنيالبعد  ِفَكرتي: ما درجة توافر ىذه النتائج تغطي اإلجابة عف السؤاؿ اآل
مف مرحمة التعميـ األساسي في الجميورية العربية السورية؟  لئلجابة  الرابعلمصؼ  لغتي العربية

بفصميو الدراسييف األوؿ  الرابعلمصؼ  لغتي ةالعربيّ لسؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ كتاب عف ىذا ا
 مشتمبلت)قائمة تحميؿ  الثانيةية لمفصميف مستخدمًة األداة والثاني، ومف ثـ عالجت النتائج الكم

معالجة النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ إلى تقديـ نتائج  عند وقد عمدت الباحثة .(الوطنيالبعد 
 الفئات الفرعية، عمى نتائج الفئات الرئيسة، حرصًا عمى االنتقاؿ مف الجزء إلى الكّؿ.
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البعد الوطني في كتاب العربية لغتي لمصف ب فرعية الخاصةالفئات النتائج تحميل  .1.1.2 
 الرابع

لمصؼ  لغتي العربيةجاءت نتائج تحميؿ الفئات الفرعية الخاصة بالبعد الوطني في كتاب       
 (.19الرابع األساسي كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )

 (19جدول رقم )

 البعد الوطني في كتاب العربية لغتي لمصف الرابعب الفئات الفرعية الخاصةب المتعمقة تحميلالنتائج  

ــــي ـــ ـــد الوطنـ ـــ ـــ  البعــ
 مجموع الفصمين الفصل الثاني الفصل األول 

الفئات 
 الرئيسة

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة  التكرار الفئات الفرعية

سي
سيا

ل ال
مجا

 ال

ي وفيم احترام النظام السياس
 طبيعتو.

1 1 11 1 1 11 1 1 14 

الحرص عمى السيادة الوطنية 
 وعدم االنتقاص منيا.

1 1.11 11 1 1 11 1 1.11 13 

احترام الدستور والقوانين 
 والتشريعات في الدولة.

1 1 11 1 1 11 1 1 14 

األحزاب السياسية واتجاىاتيا 
 وىيئات الدولة المختمفة.

1 1 11 1 1 11 1 1 14 

التاريخ السياسي لمجميورية 
 العربية السورية.

1 1 11 1 1 11 1 1 14 

األراضي المحتمة وممارسات 
 المحتل

1 1 11 16 1.78 2 16 1.78 4 

 13 1.11 1 11 1 1 11 1.11 1 األعمال االنتخابية والمشاركة فييا
 13 1.11 1 11 1 1 11 1.11 1 واجبات الفرد داخل الوطن.

داخل الوطن. حقوق الفرد  7 1.78 5 1 1 11 7 1.78 8 
  2.89 26  1.78 16  1.11 11 المجموع

دي
صا

القت
ل ا

مجا
 ال

مقدرات الوطن والمحافظة عمييا 
)الثروات الباطنية والحيوانية 

 والزراعية(.

1 1 11 2 1.22 11 2 1.22 12 

 5 1.44 13 4 1.22 11 9 1.22 2 الصناعات والمين المحمية
العمل  المتكافئة تأمين فرص 

 لممواطنين.
1 1.11 11 1 1 11 1 1.11 13 

 1 5.24 47 3 1.56 14 1 3.67 33التعريف بالمناطق السياحية 
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 واألثرية المحمية والترويج ليا.
 6 1.11 11 5 1.11 11 11 1 1 دعم االقتصاد الوطني

  8.13 73  4.12 37  4.11 36 المجموع

ال 
مج

ال
عي

تما
الج

 وا
في
لثقا

ا
 

احترام العادات والتقاليد الحسنة 
 والمحافظة عمى التراث األصيل

5 1.55 7 2 1.22 11 7 1.78 8 

العمل التطوعي وخدمة المجتمع 
 المحمي.

 

1 1 11 1 1 11 1 1 14 

مواكبة مواجية الغزو الثقافي و 
العصر. تطورات  

1 1 11 1 1 11 1 1 14 

 8 1.78 7 7 1.78 7 11 1 1 جيود الدولة في خدمة المجتمع.
 14 1 1 11 1 1 11 1 1 الوحدة الوطنية.

القضايا والمشكالت االجتماعية 
 المحمية.

1 1.11 11 1 1 11 1 1.11 13 

المؤسسات االجتماعية المحمية 
 والعالقات السائدة بين أفرادىا.

 

7 1.78 5 1 1 11 7 1.78 8 

نجازاتيم األعالم العرب  وا   
 

 
 

13 1.44 4 1 1 11 13 1.44 5 

 26 2.89  9 1  35 3.9  

حي
لص

 وا
ئي
البي

ال 
مج

 ال

 3 2.11 19 9 1.33 3 3 1.78 16 الثقافة البيئية
الفصائل النباتية والحيوانية التي 

 تعيش عمى أرض الوطن.
1 1 11 26 2.89 1 26 2.89 2 

 11 1.44 4 11 1 1 8 1.44 4 التموث البيئي عمى أرض الوطن.
 3 2.11 19 11 1 1 2 2.11 19 الثقافة الصحية

 14 1 1 11 1 1 11 1 1 الحمالت الصحية الوطنية.
 11 1.33 3 9 1.33 3 11 1 1 استثمار الموارد البيئية المحمية.

 39 4.34  32 3.56  71 7.91  

مية
مح

ة ال
ساني

اإلن
يم 

 الق

بية
يجا

 اإل
مية

مح
م ال

القي
 

االنتماء إلى الوطن 
واالعتزاز بو والتضحية في 

 سبيمو )حب الوطن(

5 1.55 7 1 1 11 5 1.55 9 

 11 1.44 4 8 1.44 4 11 1 1 الوالء لمقائد.
االعتزاز بالمنجزات 
 والحضارة الوطنية.

2 1.22 9 14 1.56 3 16 1.78 4 

 7 1.89 8 11 1.22 2 6 1.66 6 الفخر وعزة النفس
 14 1 1 11 1 1 11 1 1 الكرم.

 14 1 1 11 1 1 11 1 1 التواضع.
 14 1 1 11 1 1 11 1 1 الصدق.
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ئة اتجاه النص نحو القيمة فقد أما النتائج المتعمقة بتحميؿ القيـ االنسانية المحمية وفقًا لف
 جاءت كاآلتي:

 (21جدول رقم )

في كتاب العربية لغتي  القيم االنسانية المحمية وفقًا لفئة اتجاه النص نحو القيمةب الخاصة تحميلالنتائج 
 لمصف الرابع

 ُيكِسب القيمة  
يقؼ عمى 

 ينبذ الحياد
 المجموع

حمية
 الم

نية
نسا

 اإل
قيـ
ال

 

إليج
ة ا

حمي
 الم

قيـ
ال

بية
ا

 

االنتماء إلى الوطف 
واالعتزاز بو والتضحية 
 في سبيمو )حب الوطف(

5 0 0 5 

 4 0 0 4 الوالء لمقائد.
االعتزاز بالمنجزات 
 والحضارة الوطنية.

16 0 0 16 

 8 0 2 6 الفخر وعزة النفس
.  0 0 0 0 الكـر

 0 0 0 0 التواضع.
 0 0 0 0 الصدؽ. 

يـ 
الق

ية 
محم

ال
سمب

ال
 ية

التعصب )الديني، 
 القبمي، العرقي (.

0 0 0 0 

بية
سم
ة ال

حمي
الم
يم 

 الق

  3.67 33  2.22 21  1.44 13 القيم اإليجابية
التعصب )الديني، القبمي، 

 العرقي (.
1 1 11 1 1 11 1 1 14 

التمييز بين اإلناث 
.والذكور  

1 1 11 1 1 11 1 1 14 

 14 1 1 11 1 1 11 1 1 التمييز الطبقي.
اإليمان بالخرافات 

 واألساطير.
1 1 11 8 1.89 6 8 1.89 7 

  1.89 8  1.89 8  1 1 القيم السمبية 
  4.57 41  3.12 28  1.44 13 مجموع القيم 

 المجمـــوع الكمــــي
  

124 13.82  122 13.6  246 27.42  
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التمييز بيف اإلناث 
 .والذكور

0 0 0 0 

 0   0 التمييز الطبقي.
اإليماف بالخرافات 

 واألساطير.
0 7 1 8 

 

 كراريةً ت وحدةً ( 246( نجد أف مجموع وحدات التحميؿ بم  )19) رقـلدى قراءة الجدوؿ 
نالتو  اً ( تكرار 47ت ىذه التكرارات تنازليًا انحصرت بيف )بَ ت  وعندما رُ  .فرعيةً  ( فئةً 39عمى ) موزعةً 

إذ جاءت في المرتبة األولى  ،فئة )التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج ليا(
( فئة فرعية. وبعد حساب متوسط التكرارات 14جاء في المرتبة األخيرة وقد نالتو ) اً و).( تكرار 

في حيف وقعت  ،فوؽ المتوسط جاءت( فئة فرعية 15وجدت الباحثة أف ) ،ات( تكرار 6.3)والبال  
مف ِفَكر البعد  كبيرٍ  الكتاب عمى قسـٍ  اىتماـة تحت المتوسط. وىذا يشير إلى قمَّ  فرعيةً  ( فئةً 24)

 الوطني.

في كتاب العربية  فوق المتوسط جاءتالتي  الخاصة بالبعد الوطني الفئات الفرعية .1.1.1.2
 لمصف الرابع لغتي

 المرتبة ة والترويج ليا( فيجاءت فئة )التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحميّ  
و الكتاب نحو وىذا يشير إلى توج   .(5.24ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (47قدره ) بتكرارٍ  األولى
 .رت عنيا الفئة السابقةعبّ  سياحيٍّ  جٍ ترتكز عمى عممية تروي اقتصاديةٍ  تنميةٍ 

فئة )الفصائؿ النباتية والحيوانية التي تعيش عمى أرض  الثانية المرتبةفي تمتيا و  
(، ىذه الفئة ظيرت مف خبلؿ الفكر 2.89ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (26الوطف( بتكرار قدره )

التي عرضيا الكتاب عف الطيور والحيوانات والفصائؿ األخرى مف حشرات وعناكب .. إلخ، وما 
قة حوليا قد يجيميا الكبار، وترى شي   ، باإلضافة إلى تقديـ معموماتٍ غريبةٍ  داتٍ تمتاز بو مف عا
عممًا أف إطار حديثنا  غير تقميدية باتجاه وضع نصوصٍ  محسوبةٌ  خطوةٌ الِفَكر الباحثة أف ىذه 
  .ىو البعد الوطني
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 مرةً  (19قدره ) )الثقافة البيئية( و)الثقافة الصحية( بتكرارٍ  فئةُ  الثالثة المرتبة في جاءت 
ة، وذلؾ ة وبيئيّ صحيّ  ثقافةٍ  ز عمى نشرِ ركَّ  (، يمكف القوؿ: إف الكتابَ 2.11بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ 

ة يقضوف وقتًا طويبًل في المعب، يمكف أف تعزوه الباحثة إلى أف المتعمميف في ىذه المرحمة العمريَّ 
ضوف ، فيـ معرَّ صحيٍّ  حاجة إلى تثقيؼٍ وىذا ما يجعميـ أكثر احتكاكًا ببيئتيـ المحمية، كما أنيـ ب

غير مبلئمة صحيًا أو اكتساب معمومات خاطئة  لمقياـ بتصرفاٍت  العمريةِ  في ىذه المرحمةِ 
بسيولة  والبيئيةِ  تصرفاتيـ الصحيةِ  ضبطِ  بخصوص صحتيـ، ىذا باإلضافة إلى إمكانيةِ 

 وتوجيييا بشكؿ سميـ.

 (1.78بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (16قدره ) كرارٍ بت فئتاف اثنتاف الرابعة   المرتبة   وشغمت 
ـ قدَّ ف جديدٍ  بأسموٍب  ر عنيا الكتابُ ىما: فئة )األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ( التي عبَّ 

وىي مثيرة لمشاعر الكراىية لممحتؿ  ،قصصًا واقعية تاريخيا ليس ببعيد عف يومنا ىذا
إلى أنيـ  إيَّاىـ لوطف لدى المتعمميف، ومنبيةً يرة عمى أرض اومستفزة لمشاعر الغَ  ،وممارساتو

لدحر المحتؿ عف أراضيو. وفئة )االعتزاز بالمنجزات والحضارة  ؛أمؿ الوطف في المستقبؿ
 الفخرِ ب دعا الكتاب مف خبلليا إلى الشعورِ  مباشرةٍ  الوطنية( لقد احتوى الكتاب عمى عباراٍت 

(، وىذا الكبلـ المباشر لو دوره 20) لمجدوؿ رقـ وفقأ ،بالمنجزات الحضارية في سورية واالعتزازِ 
 ثُ في تحريؾ مشاعر مماثمة لما يحممو، كما أف الموضوعات كانت واقعية فمثبًل نجد ما يتحدَّ 

السيارات في العالـ،  سوؽَ  تنافُس  عالميةٍ  السيارات في سورية، وعف مواصفاتٍ  منيا عف مصنعِ 
 واذيحب   لـ القائميف عمى تطوير الكتابوىي أف  ،داً ىامة ج مف الوقوؼ عند نقطةٍ  وىنا ال بدَّ 

نما  إلى المجتمع السوريوافد  االستيبلؾ التاـ لما ىو عمى التصدير، أي  واشجعبفعؿ العولمة، وا 
عمى أف الكتاب يسعى لتشكيؿ صورة المتعمـ )الفاعؿ( بداًل مف صورة المتعمـ  أف ىنالؾ ما يدؿ  

 )المنفعؿ(.

آخر عمى  وىي دليؿٌ  الخامسة المرتبةعمى  ات والميف المحمية (فئة )الصناع وحازت 
ؿ وذلؾ مف خبل ،باإلضافة إلى عممية تثقيؼ المتعمـ اقتصادياً  ،و الكتاب نحو تنمية اقتصاديةتوج  

( وىنا يبدو أف األعبلـ العرب)فئة  وشاركتيا المرتبة نفسيا .التعريؼ بأىـ الصناعات السورية
ى بأف نقتدي بو ولَ َأ فْ ـ نموذج القدوة الحسنة لتبلمذة الصؼ الرابع، ومَ الكتاب يسعى إلى تقدي

وقد جاءت  أكثر مف عممائنا العرب! الذيف لـ يبخموا بإنجازاتيـ المفيدة عمى اإلنسانية جمعاء.
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في الفئات الفرعية  دقَّقنا(، إذا 1.44بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (13قدره ) بتكرارٍ  ىاتاف الفئتاف
ؼ المتعمـ ما يعر   يانجد من كما قة نجد أنيا تتضمف توصيفًا لمواقع عمى أرض الوطف،الساب

ف تعريفًا بالفصائؿ الحيوانية والنباتية التي تعيش عمى بالمناطؽ السياحية واألثرية، كما يتضمّ 
أرضو كذلؾ، الصناعات والميف التي يعمؿ بيا أىمو، العمماء الذيف نبغوا فيو، باإلضافة إلى 

أراضيو المحتمة وممارسات المحتؿ فييا، ويبدو ىذا األسموب منطقيًا كمرحمة بدائية،  حديث عفال
القادر عمى تحم ؿ المواطف  أي تعريؼ المتعمـ عمى وطنو الذي يعيش فيو كخطوة أولى لتكويف

 .مسؤولياتو تجاه وطنو

 مراتٍ  (10قدره ) فئة )دعـ االقتصاد الوطني( بتكرارٍ  السادسة المرتبة جاءت في 
(، ىذا ما يزيد مف أدلة الباحثة عمى وجود مبلمح لتوجو محمي نحو 1.11ونسبة مئوية بمغت )

 مراٍت  (8فقد جاءت فئتاف اثنتاف بتكرار قدره ) السابعة المرتبةتحقيؽ تنمية اقتصادية، أما في 
مشاعر  (،ىما: فئة )الفخر وعزة النفس( إذ حثَّ الكتاب عمى زرع0.89ونسبة مئوية بمغت )

االعتزاز واالفتخار بالنفس ويعود ذلؾ إلى الرغبة في تشكيؿ المواطف الواثؽ مف نفسو وقدراتو 
)اإليماف بالخرافات  ذج غريبة عف واقعنا الوطني، وفئةالمبتعد عف التقميد ومحاكاة نما

رضًا ليا واألساطير( لقد كاف اتجاه الكتاب نحو أغمب تكرارات ىذه القيمة محايدًا إذ لـ يكف معا
وؿ إحدى إال في ظيور واحد، فالكتاب كاف يسرد األسطورة سردًا محايدًا، يبدؤىا مثبًل ب "تق

 إلخ".األساطير القديمة: ...

)المؤسسات االجتماعية المحمية والعبلقات فئة جاءت فئة )حقوؽ الفرد داخؿ الوطف( و 
)جيود الدولة في خدمة فئة ( و )احتراـ العادات والتقاليد الحسنةفئة السائدة بيف أفرادىا( و 

وقوع إف  .الثامنة المرتبةفي  (،0.78بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مراٍت  (7قدره ) المجتمع( بتكرارٍ 
يمكف لمباحثة أف تعزوه إلى أف تزويد تبلمذة الصؼ الرابع بيذه  في مراتَب متأخرة، الفئات السابقة

ىذه المرحمة الدراسية. في لغتي العربيةالفكر، لـ يكف ىدفًا مف أىداؼ كتاب 
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في كتاب العربية التي وقعت تحت المتوسط و  الفئات الفرعية الخاصة بالبعد الوطني. 2.1.1.2
 لغتي لمصف الخامس

 مراٍت  (5قدره ) الوطف واالعتزاز بو...( بتكرارٍ  إلىجاءت فئة )االنتماء  التاسعة المرتبة
ت فئة )التموث البيئي عمى أرض الوطف( جاء العاشرة المرتبة(، 0.55ونسبة مئوية بمغت )
ر الكتاب في تزويد لقد قصَّ  .(0.44بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مراٍت  (4قدره ) و)الوالء لمقائد( بتكرارٍ 

رت الباحثة أف ظيور ىذه الفكر يغني مف حيث قدّ  ،(ةث البيئة المحميّ تمو  )حوؿ  رٍ كَ المتعمميف بفَ 
 متقدمة، إذ ال بدَّ  خاصة أف فئة )الثقافة البيئية( شغمت مرتبةً الجانب الثقافي البيئي لدى المتعمـ و 

في  ر أيضاً مف إجراء تآلؼ مف بيف ىاتيف الفكرتيف لتحقيؽ اليدؼ منيما بصورة أوضح. كما قصَّ 
رجاء تقديـ ىذه الفكرة إلى مادة أخرى إل و ما مف مبررٍ إنَّ  ،زرع روح الوالء واإلخبلص لمقائد

باستطاعتيا أف تحتضف ِفَكرًا متنوعة  ،المواد تقصير فمادة المغة العربية أـ  كمحاولة لتبرير ىذا ال
 تشمؿ مجاالت الحياة المختمفة.

 (3قدره ) فئة )استثمار الموارد البيئية المحمية( بتكرارٍ  عشرة الحادية المرتبةجاءت في  
رات الوطف مقدَّ جاءت فئة ) عشرة الثانية المرتبة وفي، (0.33بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مراتٍ 
 الثالثة المرتبة أما في ،(0.22ونسبة مئوية بمغت ) مرتاف قدره محافظة عمييا...( بتكرارٍ وال

 فئةفئة )الحرص عمى السيادة الوطنية وعدـ االنتقاص منيا( و  فشغمتيا عدة فئات وىي: عشرة
)تأميف فرص العمؿ  فئة)واجبات الفرد داخؿ الوطف( و فئة )األعماؿ االنتخابية والمشاركة فييا( و 

( ونسبة مئوية بمغت 1)القضايا والمشكبلت المحمية( بتكرار قدره )فئة المتكافئة لممواطنيف( و 
(0.11). 

في الكتاب وكانت  يرد ليا ذكرٌ الفئات الفرعية التي لـ  عشرة الرابعة المرتبة وقعت في
دستور والقوانيف والتشريعات %( وىي: )احتراـ النظاـ السياسي وفيـ طبيعتو، احتراـ ال0) تيانسب

في الدولة، األحزاب السياسية واتجاىاتيا وىيئات الدولة المختمفة، التاريخ السياسي لمجميورية 
 مواكبة تطوراتالعربية السورية، العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع المحمي، مواجية الغزو الثقافي و 

ـ، التواضع، الصدؽ، التعصب العصر، الوحدة الوطنية، الحمبلت الصحية الوطنية، الكر 
أىمؿ الكتاب الكثير  ، التمييز الطبقي(.التمييز بيف اإلناث والذكور)الديني، القبمي، العرقي (، 

ويمكف لمباحثة أف تعزو ىذا اإلىماؿ التي تتطمب قدرة عمى التفكير المجرد  الفئات الفرعية مف
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لميارات القرائية والقدرة عمى فيـ الفكر إلى أف تمميذ الصؼ الرابع يعد حديث العيد بالتمكف مف ا
 المجردة.

 

البعد الوطني الرئيسة في كتاب العربية لغتي لمصف  نتائج التحميل المتعمقة بفئات. 2.1.2
 الرابع

 العربيةالجدوؿ اآلتي يوضح تكرارات الفئات الرئيسة الخاصة بالبعد الوطني في كتاب       
 ة عبر الفصميف الدراسييف األوؿ والثاني:في الصؼ الرابع ونسبيا المئوي لغتي

 (21جدول رقم )

 البعد الوطني الرئيسة في كتاب العربية لغتي لمصف الرابع نتائج التحميل المتعمقة بفئات

 البعد الوطني

 )المجال( الرئيسة ةالفئ

 الفصل األول
 

 مجموع الفصمين الفصل الثاني

النسبة  التكرار
 المئوية

نسبة ال التكرار الترتيب
 المئوية

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية

 الترتيب

 5 2.89 26 4 1.78 16 5 1.11 11 السياسي
 1 8.13 73 1 4.12 37 2 4.11 36 االقتصادي

 4 3.9 35 5 1 9 3 2.79 26 الثقافي واالجتماعي
 2 7.91 71 2 3.56 32 1 4.34 39 البيئي والصحي

القيم 
 المحمية

  3.67 33  2.22 21  1.44 13 اإليجابية
  1.89 8  1.89 8  1 1 السمبية

 13 1.44 4 28 3.12 3 41 4.57 3 
 

بمغت  مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (73قدره ) المجاؿ )االقتصادي( بتكرارٍ  األولى المرتبة في جاء
إذ أف أغمب الفئات الفرعية التي شغمت المراتب األولى كانت تحمؿ طابعًا اقتصاديًا  ،(8.13)

 ،ة نحو تحقيؽ تنمية اقتصاديةوريّ الدولة السّ  رت الباحثة عف ذلؾ بوجود مبلمح لتوجياِت عبّ  وقد
فيذه العممية وال غرابة في أف يعكس المنياج خطط الدولة االقتصادية أو السياسية أو ...إلخ، 

 ة لممنياج.إحدى الوظائؼ األساسيّ  تعد  
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ونسبة مئوية  مرةً  (71قدره ) بتكرارٍ  ةالثاني المرتبةفي  المجاؿ )البيئي والصحي( تبله
(، إف وجود ىذا المجاؿ في مرتبة متقدمة يمكف أف تعزوه الباحثة بأنو محاولة 7.91بمغت )

لمراعاة اىتمامات المتعمـ وميولو فيو يميؿ في ىذه المرحمة العمرية إلى إشباع فضولو في 
مؤسسات المجتمع وخاصة  ميـ لمختمؼ اكتشاؼ المحيط مف حولو، كما أف الجانب الصحيّ 

 مف مبلمح التربية البيئية والصحية. األسرة والمدرسة. كما يبدو ذلؾ مممحاً 

ونسبة  مرةً  (41قدره ) بتكرارٍ  الثالثة المرتبةفي  )القيـ االنسانية المحمية( وجاء مجاؿ 
أخبلقية  ة يبدو التمميذ بحاجة إلى تكويف منظومة(، في ىذه المرحمة العمريّ 4.57مئوية بمغت )

الكتاب في غرس مجموعة مف القيـ التي يتحقؽ مف خبلليا تكويف  بادر وقيمية خاصة بو لذا،
الصالح.المواطف 

ونسبة مئوية  مرةً  (35قدره ) مجاؿ )الثقافي واالجتماعي( بتكرارٍ ال الرابعة المرتبة شغؿ
مف أغنى المجاالت عتبر إف المجاؿ الثقافي واالجتماعي في حياة المجتمعات يُ  ،(3.9بمغت )

 لمصؼ الرابع األساسي،  لغتي العربيةولكف في كتاب مفيدة،  وطنيةٍ  وأكثرىا قدرة عمى تقديـ فكرٍ 
، أو بيف مؤسساتو االجتماعية، وريّ بيف أفراد المجتمع السّ  ر عف التفاعؿِ كر التي تعبّ درت الفِ نَ 

لغزو الثقافي الخارجي، إذ كاف ر عف مواجية ار عف الوحدة الوطنية، أو ما يعبّ وتمؾ التي تعبّ 
ـ في الصؼ الرابع. وىذا ما يشير إلى باإلمكاف طرح ىذه الفكر بأساليب تتناسب وعمر المتعمّ 

ىو ترؾ واضعي الكتاب  وربما يكوف السبب في ىذ التقصير تقصير الكتاب في ىذا المجاؿ،
 العممي. جة التركيز عميو إلى مراحؿ دراسية الحقة، عمبًل بمبدأ التدرّ لميمّ 

 مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (26قدره ) بتكرارٍ  الخامسة المرتبةعمى  المجاؿ )السياسي(حاز  
( ربما يعود مجيء المجاؿ السياسي في المرتبة األخيرة بيف المجاالت السابقة، 2.89بمغت )

ومدى صمتو بمادة المغة  -مف وجية نظر مؤلفي المنياج– ؿألسباب تتعمؽ بطبيعة ىذا المجا
كما أظيرت النتائج أف النسب المئوية الخاصة  وألسباب تتعمؽ بالمرحمة العمرية لممتعمـ. ،ةبيّ العر 
وؿ الرابع بيف الفصميف الدراسييف األلمصؼ  لغتي العربيةفي كتاب  الوطنيمجاالت البعد ب

 :وىو ما يوضحو الشكؿ البياني اآلتي -إلى حدٍّ ما -جاءت متقاربة والثاني
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(: النسب المئوية لممجاالت الرئيسة الخاصة بالبعد الوطني في كتاب العربية لغتي بفصميو الدراسيين في الصف 5شكل بياني رقم )

 الرابع

 البعد الوطني في كتاب العربية لغتي لمصف الخامس. نتائج التحميل المتعمقة بف ك ر   . 2.2

في  الوطنيالبعد  ف ك رما درجة توافر  ىذه النتائج تغطي اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:
من مرحمة التعميم األساسي في الجميورية العربية  الخامسكتاب العربية لغتي لمصف 

 السورية؟ 

 الخامس" لمصؼ لغتي العربيةلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ كتاب " 
 الثانيةاألداة  عالجت النتائج الكمية لمفصميف مستخدمةً  َـّ بفصميو الدراسييف األوؿ والثاني، ومف ثَ 

معالجة النتائج المتعمقة بيذا لدى  وقد عمدت الباحثة .(الوطنيالبعد  مشتمبلت)قائمة تحميؿ 
السؤاؿ إلى تقديـ نتائج الفئات الفرعية، عمى نتائج الفئات الرئيسة، حرصًا عمى االنتقاؿ مف 

 الجزء إلى الكّؿ.

وطني في كتاب العربية لغتي في الصف . نتائج تحميل الفئات الفرعية الخاصة بالبعد ال1.2.2
 الخامس

لمصؼ  لغتي العربيةجاءت نتائج تحميؿ الفئات الفرعية الخاصة بالبعد الوطني في كتاب       
 (.22كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ ) ،األساسي الخامس

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

المجالالسٌاسً المجال
االقتصادي

المجالالثقافً
واالجتماعً

المجالالبٌئً
والصحً

مجالالقٌم
المحلٌة

1.11 

4.01 

2.79 

4.34 

1.44 
1.78 

4.12 

1 

3.56 

3.12 

فصلأول

فصلثانً
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 (22جدول رقم )

 العربية لغتي لمصف الخامس البعد الوطني في كتابب الفئات الفرعية الخاصةب المتعمقة تحميلالنتائج  

 البعد الوطني
 مجموع الفصمين  الفصل الثاني الفصل األول 

الفئة 
 يسة الرئ

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة  التكرار الفئة الفرعية

ال 
مج

ال
سي

سيا
ال

 

احترام النظام السياسي وفيم 
 طبيعتو.

1 1 12 1 1 11 1 1 14 

لحرص عمى السيادة الوطنية وعدم ا
 االنتقاص منيا.

1 1 12 1 1 11 1 1 14 

القوانين احترام الدستور و 
 والتشريعات في الدولة.

6 1.66 7 1 1 11 6 1.66 11 

األحزاب السياسية واتجاىاتيا 
 وىيئات الدولة المختمفة.

1 1 12 1 1 11 1 1 14 

التاريخ السياسي لمجميورية العربية 
 رية.السو 

1 1 12 1 1 11 1 1 14 

 13 1.11 1 11 1.11 1 12 1 1 األراضي المحتمة وممارسات المحتل
 14 1 1 11 1 1 12 1 1 األعمال االنتخابية والمشاركة فييا

 14 1 1 11 1 1 12 1 1 واجبات الفرد داخل الوطن.
 14 1 1 11 1 1 12 1 1 حقوق الفرد داخل الوطن.

  1.78 7  1.11 1  1.66 6 المجموع

ال 
مج

ال
دي

صا
القت

ا
 

مقدرات الوطن والمحافظة عمييا 
)الثروات الباطنية والحيوانية 

 والزراعية(.

12 1.33 6 1 1 11 12 1.33 8 

 4 3.22 29 11 1 1 2 3.32 29 الصناعات والمين المحمية
تأمين فرص العمل  المتكافئة 

 لممواطنين.
1 1 12 1 1 11 1 1 14 

لمناطق السياحية التعريف با
 واألثرية المحمية والترويج ليا.

28 3.12 3 21 2.23 3 48 5.35 2 

 9 1.78 7 8 1.44 4 9 1.33 3 دعم االقتصاد الوطني
  11.7 96  2.67 24  8.12 72 المجموع

ال 
مج

ال
عي

تما
الج

 وا
في
لثقا

ا
 

احترام العادات والتقاليد الحسنة 
 والمحافظة عمى التراث األصيل

39 4.34 1 25 2.78 2 64 7.13 1 

العمل التطوعي وخدمة المجتمع 
 المحمي.

 

1 1 12 1 1 11 1 1 14 

مواكبة مواجية الغزو الثقافي و 
 العصر. تطورات

1 1 12 1 1 11 1 1 14 
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 11 1.55 5 11 1.11 1 8 1.44 4 جيود الدولة في خدمة المجتمع.
 14 1 1 11 1 1 12 1 1 الوحدة الوطنية.

ا والمشكالت االجتماعية القضاي
 المحمية.

1 1 12 1 1 11 1 1 14 

المؤسسات االجتماعية المحمية 
 والعالقات السائدة بين أفرادىا.

 

15 1.67 5 1 1 11 15 1.67 7 

نجازاتيم األعالم العرب  وا 
 

12 1.33 6 19 2.11 4 21 2.34 5 

  12.82 115  5.11 45  7.8 71 المجموع

 
ال 

مج
ال

 وال
ئي
البي

   
   

حي
ص

 

 3 3.67 33 1 3.45 31 11 1.22 2 الثقافة البيئية
الفصائل النباتية والحيوانية التي 

 تعيش عمى أرض الوطن.
1  12 1 1 11 1 1 14 

 9 1.78 7 6 1.78 7 12  1 التموث البيئي عمى أرض الوطن.
 14 1 1 11 1 1 12  1 الثقافة الصحية

 14 1 1 11 1 1 12  1 الحمالت الصحية الوطنية.
 استثمار الموارد البيئية المحمية.

 
1  12 5 1.55 7 5 1.55 11 

  5.11 45  4.79 43  1.22 2 المجموع

ال 
مج

مية
مح

ة ال
ساني

اإلن
يم 

الق
 

بية
يجا

 اإل
مية

مح
م ال

القي
 

االنتماء 
إلى الوطن 
واالعتزاز 

بو 
والتضحية 
في سبيمو 

)حب 
 الوطن(

19 2.11 4 1 1 11 19 2.11 6 

والء ال
 لمقائد.

1  12 1 1 11 1 1 14 

االعتزاز 
بالمنجزات 
والحضارة 
 الوطنية.

4 1.44 8 11 1.22 5 15 1.67 7 

الفخر 
وعزة 
 النفس

1 1.11 11 3 1.33 9 4 1.44 12 

 13 1.11 1 11 1.11 1 12 1 1 الكرم.
 14 1 1 11 1 1 12 1 1 التواضع.
 14 1 1 11 1 1 12 1 1 الصدق. 

  4.34 39  1.67 15  2.67 24 جموع القيم االيجابيةم
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بية
سم
ة ال

حمي
الم
يم 

الق
 

التعصب 
)الديني، 
القبمي، 

 العرقي (.

1 1 12 1 1 11 1 1 14 

التمييز 
بين اإلناث 

 .والذكور

1 1 12 1 1 11 1 1 14 

التمييز 
 الطبقي.

1 1 12 1 1 11 1 1 14 

اإليمان 
بالخرافات 
 واألساطير.

1 1 12 1 1 11 1 1 14 

  1 1  1 1  1 1 مجموع القيم السمبية
  4.34 39  1.67 15  2.67 24 مجموع القيم

 
 المجموع

194 21.62  128 14.27  312 34.35  

 

نتائج تحميؿ القيـ االنسانية المحمية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو القيمة" في وفيما يتعمؽ       
 (.23فقد جاءت كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ ) مسلمصؼ الخا لغتي العربيةكتاب 

 (23جدول رقم )

القيم االنسانية المحمية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو القيمة" في كتاب العربية لغتي الخاصة بتحميل النتائج 
 لمصف الخامس

 ُيكسب القيمة  
يقؼ عمى 

 ينبذ الحياد
 المجموع

اؿ 
مج

حمية
 الم

نية
نسا

 اإل
قيـ
ال

 

محم
ـ ال

القي
بية
يجا

 اإل
ية

 

االنتماء إلى الوطف 
واالعتزاز بو والتضحية 
 في سبيمو )حب الوطف(

19 0 0 19 

 0 0 0 0 الوالء لمقائد.
االعتزاز بالمنجزات 
 والحضارة الوطنية.

15 0 0 15 

 4 0 0 4 الفخر وعزة النفس
.  1 0 0 1 الكـر

 0 0 0 0 التواضع.
 0 0 0 0 الصدؽ. 
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 الم
قيـ
ال

بية
لسم

ة ا
حمي

 

التعصب )الديني، 
 القبمي، العرقي (.

0 0 0 0 

التمييز بيف اإلناث 
 .والذكور

0 0 0 0 

 0 0 0 0 التمييز الطبقي.
اإليماف بالخرافات 

 واألساطير.
0 0 0 0 

 

ثبلثمئة ( 302( نجد أف مجموع وحدات التحميؿ بم  )22) رقـلدى قراءة الجدوؿ 
وعندما رتبت ىذه التكرارات تنازليًا انحصرت بيف  .( فئة فرعية39عمى )كرارية موزعة ت ووحدتيف

جاء  اً و).( تكرار  ،جاء في المرتبة األولىو نالتو فئة )احتراـ العادات والتقاليد الحسنة(  اً ( تكرار 64)
مف الِفَكر  لكثيرٍ إىماؿ الكتاب  إلى يشير وىذا( فئة فرعية. 22في المرتبة األخيرة وقد نالتو )

( تكرارات 7.74محمية التي تضمنتيا قائمة التحميؿ. وبعد حساب متوسط التكرارات والبال  )ال
( فئة فرعية تحت 30في حيف وقعت ) ،( فئات فرعية جاءت فوؽ المتوسط9أف ) نبلحظ

 الكتاب عمى القسـ األكبر مف ِفَكر البعد الوطني. اىتماـالمتوسط. وىذا يدؿ عمى قمة 

في كتاب  المتوسط فوق جاءتالتي و  مقة بالبعد الوطنيالفئات الفرعية المتع .1.1.2.2
 العربية لغتي لمصف الخامس

 مرةً  (64قدره ) فئة )احتراـ العادات والتقاليد الحسنة( بتكرارٍ  األولى المرتبة شغمت 
ر عنيا الفئة السابقة بأسموب يجعؿ ر التي تعبّ كَ (، لقد ظيرت الفِ 7.13بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ 

نت ىذه الفئة ح بزيَّو الشعبي، كما تضمَّ ضر عرسًا شعبيًا أو يقؼ إلى جانب فبلَّ القارئ كأنو يح
رًا تعكس رغبًة في مد  جسور الماضي إلى الحاضر والمستقبؿ، مف خبلؿ الحديث عف أطفاؿ كَ فِ 

 ة.ومحاكاة ما يفعمو الكبار في الطقوس الشعبيَّ  في عمر تمميذ الصؼ الخامس يحاولوف تقميدَ 

فئة )التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج ليا(  الثانية تبةالمر نالت  
فقد نالتيا فئة )الثقافة  الثالثة المرتبةأما  .(5.35ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (48ره )قد بتكرارٍ 

نالتيا فئة  الرابعة المرتبة(، و3.67ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (33قدره ) البيئية( بتكرارٍ 
(، وجاءت في 3.22ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (29قدره ) اعات والميف المحمية( بتكرارٍ )الصن



025 
 

(، 2.34ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (21( بتكرار قدره )األعبلـ العربفئة ) الخامسة المرتبة
ونسبة  مرةً  (19االعتزاز بو..( بتكرار قدره )شغمتيا فئة )االنتماء إلى الوطف و  السادسة المرتبةو

نالتيا فئة )المؤسسات االجتماعية المحمية والعبلقات  السابعة المرتبة(، 2.11ية بمغت )مئو 
ونسبة مئوية بمغت  مرةً  (15قدره ) السائدة بينيا( و)االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية( بتكرارٍ 

(1.67،) 

 (12ه )قدر  فئة )مقدرات الوطف والمحافظة عمييا( بتكرارٍ  الثامنة المرتبةجاءت في و  
ولى في الفئات التي وقعت في المراتب األ أغمب وىكذا نرى أف ،(1.33ونسبة مئوية بمغت ) مرةً 

متقدمة في الصؼ الرابع، وىذا يعود إلى معيار "االستمرار" في  الصؼ الخامس شغمت مراتبَ 
 الذي يعني االتصاؿ وتنمية الخبرات والميارات المطموبة لغتي العربيةتنظيـ محتوى كتاب 

مزيادة في نضج القدرات ل مراعاةً  وولعمَّ ما ارتقينا بالسمـ الدراسي، د بفكر أوسع وأعمؽ كمّ والتزوّ 
 العقمية لممتعمميف. 

في كتاب العربية  التي وقعت تحت المتوسطو  الفئات الفرعية المتعمقة بالبعد الوطني .2.1.2.2
 لغتي لمصف الخامس

اد الوطني( و)التموث البيئي عمى أرض فئة )دعـ االقتص التاسعة المرتبة في جاء
نالتيا فئة )احتراـ  العاشرة المرتبة، (0.78ونسبة مئوية بمغت ) مرات (7قدره ) الوطف( بتكرارٍ 

، (0.66ونسبة مئوية بمغت ) مرات (6قدره ) الدستور والقوانيف والتشريعات في الدولة( بتكرارٍ 
في خدمة المجتمع( و)الحمبلت الصحية الوطنية( نالتيا فئة )جيود الدولة  عشرة الحادية المرتبة

نالتيا فئة )الفخر وعزة  عشرة الثانية المرتبة، (0.55ونسبة مئوية بمغت ) مرات (5بتكرار قدره )
نالتيا فئة  عشرة الثالثة المرتبة، (0.44ونسبة مئوية بمغت ) مرات (4النفس( بتكرار قدره )

( بتكرارٍ المحتؿ( )الك )األراضي المحتمة وممارسات ونسبة مئوية بمغت  مرة واحدة، قدره ـر
(0.11). 

%( 0وقعت الفئات الفرعية التي لـ يرد ليا أي تكرار في الكتاب وبمغت نسبتيا المئوية )
وىي: )احتراـ النظاـ السياسي وفيـ طبيعتو، الحرص عمى السيادة  عشرة الرابعة المرتبة في

ياسية واتجاىاتيا وىيئات الدولة المختمفة، التاريخ الوطنية وعدـ االنتقاص منيا، األحزاب الس
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السياسي لمجميورية العربية السورية، األعماؿ االنتخابية والمشاركة فييا، واجبات الفرد داخؿ 
الوطف، حقوؽ الفرد داخؿ الوطف، تأميف فرص العمؿ المتكافئة لممواطنيف، العمؿ التطوعي 

العصر، الوحدة الوطنية،  مواكبة تطوراتقافي و وخدمة المجتمع المحمي، مواجية الغزو الث
القضايا والمشكبلت االجتماعية المحمية، الفصائؿ النباتية والحيوانية التي تعيش عمى أرض 
الوطف، الثقافة الصحية، الحمبلت الصحية الوطنية، الوالء لمقائد، التواضع، الصدؽ، التعصب، 

 اإليماف بالخرافات واألساطير(. ، التمييز الطبقي،التمييز بيف اإلناث والذكور

فئات فرعية أغمبيا فئات أىممت أيضًا في كتاب الصؼ السابؽ فمف  عدة الكتاب أىمؿ 
الضروري أف يقدـ كتاب الصؼ الخامس إضافة إلى المعرفة التي قدميا كتاب الصؼ الرابع 

 العربيةيا كتاب بأسموب متدرج يبدأ مف السيؿ البسيط إلى المعقد، ومف أىـ الفئات التي أىمم
العصر" عممًا أف ىذه الفئة لـ  مواكبة تطوراتلمصؼ الخامس فئة "مواجية الغزو الثقافي و  لغتي

تظير أيضًا في كتاب الصؼ الرابع، فيذه الفئة يمكف أف تفرد ليا وحدة درسية كاممة، لقد حرص 
مواكبة زو الثقافي و الكتاب عمى إدراج العديد مف الفكر المحمية لكنو لـ يسع إلى مواجية الغ

العصر، مف خبلؿ تزويد المتعمـ بالقدرة عمى تحديد ما ىو حسف فيأخذ بو أو ما ىو  تطورات
رديء فيتجنبو، فالمتعمـ يستقي مف الكتاب ما يوجو أفعالو في حياتو اليومية ويزوده بالقيـ 

يتكمؼ المصوص المرغوبة. ويمكف تشبيو ىذا اإلىماؿ بمف يبني بيتًا دوف أسوار تحصنو، فبل 
 مشقة السرقة. 

البعد الوطني الرئيسة في كتاب العربية لغتي لمصف  نتائج التحميل المتعمقة بفئات. 2.2.2
 الخامس

جاءت نتائج تحميؿ الفئات الرئيسة المتعمقة بالبعد الوطني في كتاب العربية لغتي لمصؼ 
 الرابع كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي:
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 (24جدول رقم )

 البعد الوطني الرئيسة في كتاب العربية لغتي لمصف الخامس التحميل المتعمقة بفئات نتائج

 البعد الوطني

 )المجال( الرئيسة ةالفئ

 الفصل األول
 

 مجموع الفصمين الفصل الثاني

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية

 الترتيب

 5 1.78 7 5 1.11 1 4 1.66 6 سيالسيا
 2 11.7 96 3 2.67 24 1 8.12 72 االقتصادي

 1 12.82 115 1 5.11 45 2 7.8 71 الثقافي واالجتماعي
 3 5.11 45 2 4.79 43 5 1.22 2 البيئي والصحي

القيم 
 المحمية

  1 1  1 1  1 1 اإليجابية
  4.34 39  1.67 15  2.67 24 السمبية

 24 2.67 3 15 1.67 4 39 4.34 4 
 

ونسبة مئوية  مرةً  (105قدره ) بتكرارٍ  األولى المرتبة )الثقافي واالجتماعي( ناؿ المجاؿ
(11.7بمغت ) في الصؼ الرابع نجده حصؿ عمى  متأخرةً  بعد أف شغؿ ىذا المجاؿ مرتبةً ،

في عرض التوسع والتعمؽ  إلى يعود سببو يمكف أفالمرتبة األولى في الصؼ الخامس، وىذا 
وسعيًا لنقؿ اإلرث الثقافي واالجتماعي عبر االجياؿ.فكر ىذا المجاؿ مراعاًة لمعيار االستمرار. 

ونسبة مئوية بمغت  مرةً  (96قدره ) بتكرارٍ  الثانية المرتبة في وجاء المجاؿ )االقتصادي(
(10.7) لصؼ الخاص با لغتي العربيةالتوجو نحو تنمية اقتصادية بدا واضحًا في كتاب ،

الخامس أيضًا.

 ونسبة مئوية مرًة ( 45قدره ) بتكرارٍ  الثالثة المرتبة )البيئي والصحي( المجاؿوشغل
(5.01بمغت ) ز الكتاب في ىذا المجاؿ عمى تزويد المتعمـ بالثقافة البيئية كما ظيرت فكر ركّ ،

ف الفكر البيئية ىي حوؿ التموث البيئي عمى أرض الوطف، واستثمار الموارد البيئية المحمية، أي أ
التي سيطرت عمى ىذا المجاؿ، وربما يعود ىذا االىتماـ إلى مبلمح تربية بيئية دمجت مع 

 ،المتفيـ لمشكبلتيا ،لبيئتو ، إلعادة بناء االنساف المحبَّ لغتي العربيةالمحتوى المعرفي في كتاب 
وتكويف اتجاىات سميمة نحوىا. ،والقادر عمى حمايتيا
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( ونسبة مئوية 39قدره ) المحمية( بتكرارٍ  االنسانية )القيـ مجاؿ الرابعة بةالمرتفيتبله
(4.34بمغت ) نسانية لمفئات الفرعية الخاصة بالقيـ اإلالنتائج توضح عدـ تسجيؿ أي تكرار ،
واالعتزاز بمنجزاتو  ،الوطف ممفت إلى حب   ة، في حيف دعا الكتاب بشكؿٍ ة السمبيّ المحميّ 

لمصؼ الخامس. لغتي العربيةبوادر لتربية مدنية في كتاب  ير إلىيشالحضارية، وىذا 

( ونسبة مئوية بمغت 7قدره ) )السياسي( بتكرارٍ  المجاؿ الخامسة المرتبةفيوجاء
جاء المجاؿ السياسي في المرتبة األخيرة، كنتيجة منطقية إلىماؿ العديد مف الفئات ،(0.78)

إرجاء الحديث عنو إلى مواد دراسية أخرى، مثؿ المواد  الفرعية الخاصة بو، ربما يعود ذلؾ إلى
فالمعارؼ وحدة ال تتجزأ  ،لممناىج الدراسية بأكمميا أف تعكس ىذا المجاؿ االجتماعية، ولكف ال بدَّ 

فو بحقوقو وواجباتو ومف المفيد تزويد المتعمـ بمعارؼ حوؿ التاريخ الوطني ونظاـ الحكـ، وتعري
كما ديمقراطي مف خبلؿ المشاركة اإليجابية.  ة في بناء مجتمعٍ سياـ بفاعميفي وطنو، واإل

 لغتي العربيةفي كتاب  الوطنيمجاالت البعد أظيرت النتائج تفاوت النسب المئوية الخاصة ب
:ما يوضحو الشكؿ البياني اآلتي وىذا وؿ والثانيالخامس بيف الفصميف الدراسييف األلمصؼ 

 
 ة لمجاالت البعد الوطني في الصف الخامس في الفصمين الدراسيين( النسب المئوي6شكل بياني رقم )
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 نتائج التحميل المتعمقة بف ك ر البعد الوطني في كتاب العربية لغتي لمصف السادس. . 3.2

البعد الوطني  فكرما درجة توافر اآلتي:  الفرعي السؤاؿ اإلجابة عفىذه النتائج تغطي 
من مرحمة التعميم األساسي في الجميورية العربية  في كتاب العربية لغتي لمصف السادس

  السورية؟

لمصؼ السادس  لغتي العربيةلسؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ كتاب ىذا ا عفلئلجابة 
ومف ثـ قامت بإيجاد النتائج الكمية لمفصميف الدراسييف،  ،بفصميو الدراسييف األوؿ والثاني

معالجة  خبلؿوقد عمدت الباحثة  البعد الوطني(. تمشتمبلمستخدمة األداة الثانية ) قائمة تحميؿ 
النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ إلى تقديـ نتائج الفئات الفرعية، عمى نتائج الفئات الرئيسة، حرصًا 

 وقد جاءت نتائج التحميؿ عمى الشكؿ اآلتي:عمى االنتقاؿ مف الجزء إلى الكّؿ. 

الوطني الفرعية في كتاب العربية لغتي لمصف البعد  نتائج التحميل المتعمقة بفئات.  1.3.2
 السادس

لمصؼ  لغتي العربيةالبعد الوطني الفرعية في كتاب  نتائج التحميؿ المتعمقة بفئاتجاءت 
 .(25السادس األساس كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )

 (25جدول رقم )

 لغتي لمصف السادسفي كتاب العربية الفرعية البعد الوطني  نتائج التحميل المتعمقة بفئات 

 البعد الوطني
الفئات 
 الفئات الفرعية  الرئيسة

 مجموع الفصميف الفصؿ الثاني الفصؿ األوؿ
 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب  النسبة  التكرار

اؿ 
مج

ال
سي

سيا
ال

 

احتػػػػػػراـ النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي 
 وفيـ طبيعتو.

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

ى السػػػػػػػػيادة الحػػػػػػػػرص عمػػػػػػػػ
الوطنيػػػػة وعػػػػدـ االنتقػػػػاص 

 منيا.

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

احتػػػراـ الدسػػػػتور والقػػػػوانيف 
 والتشريعات في الدولة.

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
واتجاىاتيػػا وىيئػػات الدولػػة 

0 0 12 0 0 9 0 0 16 
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 المختمفة.
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
لمجميوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السورية.

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

األراضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المحتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 وممارسات المحتؿ

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ االنتخابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 والمشاركة فييا

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

واجبػػػػػػػػػػػات الفػػػػػػػػػػػرد داخػػػػػػػػػػػؿ 
 الوطف.

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

 16 0 0 9 0 0 12 0 0 حقوؽ الفرد داخؿ الوطف.
  0 0  0 0  0 0 المجموع

اؿ 
مج

ال
دي

صا
القت

ا
 

درات الوطف والمحافظػة مق
عمييػػػػا )الثػػػػروات الباطنيػػػػة 

 والحيوانية والزراعية(.

0 0 12 2 0.22 8 2 0.22 14 

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعات والميػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 المحمية

13 1.44 5 0 0 9 13 1.44 9 

تػػػػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػػػػرص العمػػػػػػػػػػػػؿ  
 المتكافئة لممواطنيف.

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

التعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بالمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ 
السػػياحية واألثريػػة المحميػػة 

 ويج ليا.والتر 

1 0.11 11 63 7.02 1 64 7.13 1 

 16 0 0 9 0 0 12 0 0 دعـ االقتصاد الوطني
  8.8 79  4.24 65  1.56 14 المجموع

اؿ 
مج

ال
عي

تما
الج

ي وا
ثقاف

ال
 

احتػػػػػراـ العػػػػػادات والتقاليػػػػػد 
الحسػػػػنة والمحافظػػػػة عمػػػػى 

 التراث األصيؿ

3 0.33 9 11 1.22 4 14 1.56 8 

العمػػػػػؿ التطػػػػػوعي وخدمػػػػػة 
 مجتمع المحمي.ال
 

18 2 4 0 0 9 18 2 7 

مواجيػػػػػػػة الغػػػػػػػػزو الثقػػػػػػػػافي 
 العصر. مواكبة تطوراتو 

2 0.22 10 0 0 9 2 0.22 14 

جيػػػػود الدولػػػػػة فػػػػي خدمػػػػػة 
 المجتمع.

10 1.11 7 0 0 9 10 1.11 11 

 16 0 0 9 0 0 12 0 0 الوحدة الوطنية.
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القضػػػػػػػػػػػػػػػايا والمشػػػػػػػػػػػػػػػػكبلت 
 االجتماعية المحمية.

1 0.11 11 0 0 9 1 0.11 15 

المؤسسػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػة 
المحمية والعبلقات السػائدة 

 بيف أفرادىا.
 

32 3.56 2 5 0.55 6 37 4.12 5 

نجازاتيـ األعبلـ العرب  وا 
 

52 5.79 1 0 0 9 52 5.79 2 

  14.93 134  1.78 16  13.15 118 المجموع

ؿ ا
مجا

ال
حي

ص
 وال

يئي
لب

 

 الثقافة البيئية
 

12 1.33 6 34 3.79 3 46 5.12 3 

الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ النباتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والحيوانيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تعػػػػػػػػيش 

 عمى أرض الوطف.

6 0.66 8 0 0 9 6 0.66 12 

التمػػوث البيئػػي عمػػى أرض 
 الوطف.

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

 4 4.34 39 2 4.34 39 12 0 0 الثقافة الصحية
الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحية 

 الوطنية.
0 0 12 0 0 9 0 0 16 

 اسػػػػػػتثمار المػػػػػػوارد البيئيػػػػػػػة
 المحمية.

0 0 12 3 0.33 7 3 0.33 13 

  10.47 94  8.47 76  2 18 المجموع

اؿ 
مج

حمية
 الم

نية
نسا

 اإل
لقيـ

ا
 

بية
يجا

 اإل
حمية

 الم
لقيـ

ا
 

االنتمػػاء إلػػى 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطف 
واالعتػزاز بػػو 
والتضػػػػػػػػػػػػػػحية 
فػػػػػػػػي سػػػػػػػػػبيمو 
)حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 الوطف(

21 2.34 3 7 0.78 5 28 3.12 6 

 16 0 0 9 0 0 12 0 0 الوالء لمقائد.
العتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاز ا

بػػػػػػػػػػػػػالمنجزات 
والحضػػػػػػػػػػػػػػػارة 

 الوطنية.

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

الفخػػػػر وعػػػػزة 
 النفس

0 0 12 0 0 9 0 0 16 
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.    0 9 0 0 12 0 0 الكـر
 15 0.11 1 9 0 0 11 0.11 1 التواضع.
 15 0.11 1 9 0 0 11 0.11 1 الصدؽ. 

مبية
الس

ية 
محم

ـ ال
القي

 

مجمػػوع القػػيـ 
 اإليجابية

23 3.56  7 0.78  30 3.34  

التعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
)الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديني، 
القبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، 

 العرقي (.

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

التمييػػػػز بػػػػيف 
اإلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث 

 .والذكور

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

التمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
 الطبقي.

0 0 12 0 0 9 0 0 16 

اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
بالخرافػػػػػػػػػػػػػػػات 
 واألساطير.

6 0.66 8 5 0.55 6 11 1.22 10 

مجموع 
القيـ 
 السمبية

 
 6 0.66  5 0.55  11 1.22  

  4.57 41  1.33 12  3.23 29 مجموع القيـ
 المجموع  الكمي

 
179 19.95  169 18.84  348 38.79  

 

وفيما يتعمؽ بنتائج تحميؿ القيـ االنسانية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو القيمة" في الصؼ السادس 
 جاءت النتائج كما يمي:
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 (26جدول رقم )

 القيم االنسانية المحمية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو القيمة" في الصف السادسب صةالخا تحميلالنتائج  

يقؼ عمى  ُيكِسب القيمة  
 الحياد

 المجموع ينبذ

حمية
 الم

نية
نسا

 اإل
قيـ
ال

 

بية
يجا

 اإل
حمية

 الم
قيـ
ال

 

االنتماء إلى الوطف 
واالعتزاز بو والتضحية 
 في سبيمو )حب الوطف(

28 0 0 28 

 0 0 0 0 ئد.الوالء لمقا
االعتزاز بالمنجزات 
 والحضارة الوطنية.

0 0 0 0 

 0 0 0 0 الفخر وعزة النفس
.  0 0 0 0 الكـر

 1 0 0 1 التواضع.
 1 0 0 1 الصدؽ. 

بية
لسم

ة ا
حمي

 الم
قيـ
ال

 

التعصب )الديني، 
 القبمي، العرقي (.

0 0 0 0 

التمييز بيف اإلناث 
 .والذكور

0 0 0 0 

 0 0 0 0 مييز الطبقي.الت
اإليماف بالخرافات 

 واألساطير.
0 10 1 11 

 

كرارية ( وحدة ت348نجد أف مجموع وحدات التحميؿ بم  ) (25رقـ )لدى قراءة الجدوؿ 
نالتو  اً ( تكرار 64وعندما رتبت ىذه التكرارات تنازليًا انحصرت بيف ) .( فئة فرعية39موزعة عمى )

جاء في المرتبة األولى و).( و سياحية واألثرية المحمية والترويج ليا( فئة )التعريؼ بالمناطؽ ال
( فئة فرعية. ومف خبلؿ األرقاـ نكتشؼ تفاوتًا في 21نالتو )و جاء في المرتبة األخيرة  اً تكرار 

أف  نبلحظ( تكرارات 8.9التركيز عمى الِفَكر المقدمة. وبعد حساب متوسط التكرارات والبال  )
( فئة فرعية تحت المتوسط وىذا يدؿ 27)جاءت اءت فوؽ المتوسط في حيف ( فئة فرعية ج12)

 عمى قمة تركيز الكتاب عمى القسـ األكبر مف ِفَكر البعد الوطني.
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في كتاب  فوق المتوسط جاءتالتي و  المتعمقة بالبعد الوطني الفئات الفرعية. 1.1.3.2
  العربية لغتي لمصف السادس

تعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج ليا( فئة )ال ولىاأل  المرتبةنالت 
 ةالعربيّ  كتابشغمت ىذه الفئة اىتماـ كؿ مف ، 7.13ونسبة مئوية بمغت  مرةً  (64قدره ) بتكرارٍ 
 أكبر ونسبةٍ  ىذا االىتماـ إلى الصؼ السادس بتكرارٍ  لصفيف الرابع والخامس وامتدّ في ا لغتي

و ره معيار االستمرار الذي سبؽ الحديث عنو، والتوج  يمكف أف يبر   عأعمى، وىذا االمتداد والتوسّ 
ى بالغابات ة تتجمّ نحو تنمية اقتصادية، إضافًة إلى الفخر بمكتسبات البمد مف مناطؽ سياحيّ 

عمؽ الجذور  عمى بة، والمناطؽ األثرية التي تدؿّ الخبلَّ  الطبيعية والمناظر ،واألنيار ،والبحر
 ية لمشعب السوري عبر التاريخ.التاريخية والحضار 

نجازاتيـ( بتكرار قدره ) األعبلـ العربفئة ) الثانية لمرتبةا في وجاءت  ونسبة  مرةً ( 52وا 
نما خطا 5.79مئوية بمغت  ، لـ يكتؼ الكتاب بالتفاخر بالعمماء العرب والسورييف القدامى، وا 

رة عالمية، وظموا محافظيف خطوة جديدة، إذ تعرض لعمماء وأدباء سورييف معاصريف نالوا شي
 عمى انتمائيـ لبمدىـ سورية.

ونسبة مئوية بمغت  مرةً  (46قدره ) فئة )الثقافة البيئية( بتكرارٍ  الثالثة المرتبة تمتيا في
 إف ىذه الفئة الفرعية ظيرت مف خبلؿ ورود شروحات حوؿ العناصر والظواىر البيئية. ،5.12

 ؼ ما يجري مف حولو مف ظواىر بيئية.تعر  إلشباع فضوؿ المتعمـ في  كمحاولةٍ 

ونسبة مئوية بمغت  مرةً  (39فئة )الثقافة الصحية( بتكرار قدره ) الرابعة المرتبة شغمت 
ث الكتاب عف أىمية الرياضة وضرورة ممارستيا، ونبَّو إلى بعض العادات ، فقد تحدَّ 4.34

ى ،مف المَّيؿ متأخرةٍ  ير إلى ساعةٍ الصحية الخاطئة كالسَّ  وشرب المشروبات  ،ماؿ وجبة الفطوروا 
كي ألنو اقة بالذَّ نة إلى أضرار التدخيف فمثبًل نعت الرجؿ الذوَّ ة مبطَّ الغازية، كما أشار بطريقة ذكيّ 

وؽ لديو، يبدو أف لجنة التأليؼ راعت أف المتعمـ في ال يدخف كي يحتفظ بسبلمة حاسة الذَّ 
ثر فييا عادة التدخيف، لذا أشار إلى ضررىا مف مرحمة المراىقة التي تك الصؼ السادس قريبٌ 

 فالمعروؼ أف الممنوع مرغوب لدى المراىقيف بشكؿ عاـ. ،بعيدًا عف صيغة النيي واإللزاـ
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فئة )المؤسسات االجتماعية المحمية والعبلقات السائدة بيف  الخامسة المرتبة نالت
األسرة كمؤسسة اجتماعية شغمت  (، إف4.12ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (37أفرادىا( بتكرار قدره )

أغمب الفكر التي أدرجت تحت ىذه الفئة، يمكف أف تعزو الباحثة ىذا االىتماـ باألسرة بشكؿ 
خاص ىو أنيا تشكؿ عالـ المتعمـ الصغير، ولكف يمكف لنا أف نبلحظ تدني االىتماـ بيا في 

 ييما، ىذا ما يدعو الباحثة إلىابقيف عمى الرغـ مف أنو مف األجدر التركيز عمييا فيف السّ الصفَّ 
ف ىذا المتعمـ الذي شارؼ عمى االنتقاؿ إلى مرحمة المراىقة، أاتخاذ منحى آخر في التفكير وىو 

سيبدو عنيدًا متمردًا غير مطيع، لذا ارتأت لجنة التأليؼ المبادرة بإبراز أىمية األسرة وضرورة 
رضى الوالديف، كخطوة استباقية لمتغيرات التي وااللتزاـ بقوانينيا، والحرص عمى  ،احتراـ قواعدىا

 ستطرأ عمى سموؾ المتعمـ في المرحمة المقبمة.

( 28قدره ) بتكرارٍ  السادسة المرتبةفي فئة )االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو...(  جاءت
( لقد احتوى الكتاب عمى مشاعر فياضة كميا تحث  عمى حب  3.12ونسبة مئوية بمغت ) مرةً 

والفخر بو والدعاء لو، والتغني بخيراتو والتعيد بحمايتو والدفاع عنو والسعي لرفعتو. وىذا  الوطف
ر بضرورة خمؽ دافعية لدى المتعمـ لتحسيف أوضاع مجتمعيـ المحم  االىتماـ يمكف أف يُ  ي برَّ

ؿ المسؤولية بوصفيـ مواطنيف عمى أراضيو لبناء مجتمعيـ المدني وتقدمو.وتحم   ،ودولتيـ

( 18قدره ) بتكرارٍ  السابعة المرتبة فئة )العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع المحمي( التن 
(، وىذا يبدو محاولة لمحاكاة نماذج عالمية، سبؽ عرضيا في كتاب %2ونسبة مئوية بمغت ) مرةً 

الصؼ الخامس، إذ عرض النموذج الياباني واعتماده عمى روح الجماعة والعمؿ ضمف فريؽ، إف 
نما ىو إضافة جديدة ميا ورقي  أخرى كانت سببًا في تقد   عادات شعوبٍ االقتداء ب يا، ليس عيبًا وا 

ومواكبة قيادة ال انقياد. كما أف ىذه  ،ي. وىو انفتاح عمى اآلخرلمنيوض بواقع المجتمع المحمّ 
ر أيضًا عف محاولة استثمار طاقات المتعمـ في خدمة المجتمع وبنائو، ما يزيد مف الفئة تعب  

 نسجاـ المتعمـ مع محيطو االجتماعي.ا

 (14قدره ) فئة )احتراـ العادات والتقاليد الحسنة...( بتكرارٍ  الثامنة المرتبة في جاءت 
مف  ال يتجزأ مف اإلرث الثقافي واالجتماعي لذا ال بدَّ  ، إنيا جزءٌ 1.56ونسبة مئوية بمغت  مرةً 

 ضمف مراتب أكثر تقدمًا. تضعيا إيبلئيا أىميةً 
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ونسبة  مرةً  (13قدره ) بتكرارٍ  التاسعة المرتبة فئة )الصناعات والميف المحمية( تنال 
( عرضت فكرًا حوؿ الصناعات اليدوية التراثية العريقة، وتمي ز السورييف عمى 1.44مئوية بمغت )

واألدوات البسيطة  ،نت شرحًا لطرؽ تصنيعياالزماف في صناعتيا بجودة عالية، كما تضمَّ  مر  
اآلالت  عف دخوؿِ  إلى الحديِث  وبعدىا انتقؿ النص   .ستعاف بيا في تصنيعياية التي يُ األول

ر التكنولوجي العالمي.لمتطو   مواكبةً  الحديثة في ىذه الصناعات. وىذ ما يعد  

 مرةً  (11قدره ) )اإليماف بالخرافات واألساطير( بتكرارٍ  فئةُ  العاشرة المرتبة جاءت في
عدا  محايدةٍ  ، لقد عرض الكتاب ىذه الفئة في أغمب تكراراتيا بصورةٍ 1.22ونسبة مئوية بمغت 

مف خبللو ىذه القيمة، وقد ظيرت ىذه الفئة أيضًا في كتاب الصؼ  الكتابُ  عارَض  واحدٍ  تكرارٍ 
ة في تعامؿ الكتاب مع ت ىذه الحياديّ ، ربما دلَّ محايدةٍ  يا بصورةٍ تكراراتِ  ت أغمبُ ضَ رِ عُ إذ  الخامس
ؽ أو ـ ليصد  أعطى مجااًل لممتعم   أي أف الكتابَ  ؛األسطورةِ  ةِ ف مف صحّ ة عمى عدـ التيق  ىذه القيم
العمـ  سِ أسُ  ؽ ما قيؿ حوؿ ىذه األسطورة. عمى كؿ األحواؿ فإف ىذه القيمة تناقض أىَـّ ال يصد  

 عممية أكيدة جاءت نتيجة تجارب كثيرة. عمى نتائجَ  وىو اليقيف المبنيّ 

 (10قدره ) فئة )جيود الدولة في خدمة المجتمع( بتكرارٍ  عشرة حاديةالالمرتبة  شغمت
ي نسبتيا المئوية، إذ يجب ( إنيا فئة ميمة عمى الرغـ مف تدن  1.11ونسبة مئوية بمغت ) مرات

ر المتعمـ الجيود المبذولة في سبيؿ تأميف مستمزماتو، وتوفير الخدمات التي يحتاجيا، أف يقد  
وشعبًا مف أجؿ  فاىية لممواطنيف، والعمؿ عمى تضافر الجيود حكومةً الرَّ وتأميف سبؿ الراحة و 

 مو.  الوطف وتقد   تحقيؽ رقيّ 

في كتاب  التي وقعت تحت المتوسطو  الفئات الفرعية المتعمقة بالبعد الوطني. 2.1.3.2
 العربية لغتي لمصف السادس

نية التي تعيش عمى أرض نالتيا فئة )الفصائؿ النباتية والحيوا عشرة الثانية المرتبة
فقد نالتيا  عشرة الثالثة المرتبة ا(، أمَّ 0.66ونسبة مئوية بمغت ) مراتٍ  (6قدره ) الوطف( بتكرارٍ 

( وفي 0.33ونسبة مئوية بمغت ) مراٍت  (3قدره ) فئة )استثمار الموارد البيئية المحمية( بتكرارٍ 
الوطف والمحافظة عمييا...( و)مواجية  نالتيا فئتاف اثنتاف ىما )مقدرات عشرة الرابعة المرتبة

(، وقد 0.22)  ونسبة مئوية بمغت مرتاف قدره العصر( بتكرارٍ  مواكبة تطوراتالغزو الثقافي و 
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ىي: )القضايا والمشكبلت االجتماعية المحمية(  فرعيةٍ  فئاتٍ  ثبلثُ  عشرة الخامسة المرتبةشغمت 
 (، 0.11ة مئوية بمغت )ونسب مرة واحدةقدره  )التواضع( و)الصدؽ( بتكرارٍ و

الفئات التي لـ يظير ليا أي تكرار في الكتاب وبمغت  عشرة السادسة المرتبة شغمتو  
% )احتراـ النظاـ السياسي وفيـ طبيعتو، الحرص عمى السيادة الوطنية وعدـ 0نسبتيا المئوية 

سياسية واتجاىاتيا االنتقاص منيا، احتراـ الدستور والقوانيف والتشريعات في الدولة، األحزاب ال
وىيئات الدولة المختمفة، التاريخ السياسي لمجميورية العربية السورية، األراضي المحتمة 
وممارسات المحتؿ، األعماؿ االنتخابية والمشاركة فييا، واجبات الفرد داخؿ الوطف، حقوؽ الفرد 

ي، الوحدة الوطنية، داخؿ الوطف، تأميف فرص العمؿ المتكافئة لممواطنيف، دعـ االقتصاد الوطن
التموث البيئي عمى أرض الوطف، الحمبلت الصحية الوطنية، الوالء لمقائد، االعتزاز بالمنجزات 

، التعصب )الديني، القبمي، العرقي (،  التمييز بيف والحضارة الوطنية، الفخر وعزة النفس، الكـر
 .، التمييز الطبقي(اإلناث والذكور

وقعت تحت المتوسط يمكف أف نبلحظ: تدني االىتماـ  الفئات الفرعية التي خبلؿمف  
بفئات فرعية سبؽ أف شغمت مراتب متقدمة في الصفيف السابقيف، وظيور خجوؿ لفئات فرعية 
جديدة ىامة مثؿ فئة )مواجية الغزو الثقافي ومواكبة التحديات( وفئة )القضايا والمشكبلت 

، ىذا باإلضافة إلى إىماؿ لقسـ كبير مف االجتماعية المحمية (، وفئتي )التواضع( و)الصدؽ(
 الفئات الفرعية أغمبيا ينتمي إلى المجاؿ السياسي. 

البعد الوطني الرئيسة في كتاب العربية لغتي في الصف  نتائج التحميل المتعمقة بفئات. 2.3.2
 السادس

 في لغتي العربيةجاءت نتائج تحميؿ الفئات الرئيسة الخاصة بالبعد الوطني في كتاب 
 (.27الصؼ السادس كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )
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 (27) جدول

 كتاب العربية لغتي لمصف السادسفي  البعد الوطني الرئيسة نتائج التحميل المتعمقة بفئات 

 البعد الوطني

 )المجاؿ( الرئيسة ةالفئ

 الفصؿ األوؿ
 

 مجموع الفصميف الفصؿ الثاني

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  رارالتك الترتيب
 المئوية

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية

 الترتيب

 5 0 0 5 0 0 5 0 0 السياسي
 3 8.8 79 2 4.24 65 4 1.56 14 االقتصادي

 1 14.93 134 3 1.78 16 1 13.15 118 الثقافي واالجتماعي
 2 10.74 94 1 8.47 76 3 2 18 البيئي والصحي

القيـ 
 المحمية

  3.34 30  0.78 7  3.56 23 السمبية
  1.22 11  0.55 5  0.66 6 اإليجابية

 29 3.23 2 12 1.33 4 41 4.57 4 
 

ابؽ لمجدوؿ البياني الخاص بتكرارات البعد الوطني ونسبو المئوية مف خبلؿ العرض السَّ 
 ساسي نجد ما يمي:لمصؼ السادس مف مرحمة التعميـ األ لغتي العربيةفي كتاب 

ونسبة مرًة،  (134) قدره الثقافي واالجتماعي بتكرارٍ  المجاؿُ  لىاألو  المرتبةجاء في 
بات مف  ،عمريةً  مرحمةً  بم َ  المتعمـَ  ، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أفَّ (14.93) مئوية بمغت
الَّ  المجتمعِ  فييا أف يكتسب ثقافةَ  الضروري   ما و خؿ المدرسة مو دابيف ما يتعمَّ  حصؿ انفصاـٌ  وا 

 .يعيشو خارجيا

 مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً ( 94)قدره  بتكرارٍ  الثانية المرتبة في( البيئي والصحي) المجاؿُ تبله  
وىذا  ،ةة والصحيّ ة البيئيّ ( وذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى المعمومات التثقيفيّ 10.74) وصمت إلى

.وصحية ةبوادر لتربية بيئي يشير إلىما 

(، 8.8) ونسبة مئوية مرةً  79قدره  بتكرارٍ االقتصادي  المجاؿُ  الثالثة المرتبة وجاء في 
مرتبة ىذا المجاؿ، فقد شغمت فئة )التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية  غـ مف تراجعِ عمى الرَّ 

 .مرتبة األولى بيف الفئات الفرعيةالمحمية( ال
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 مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (41قدره ) بتكرارٍ  الرابعة المرتبةحصمت القيـ المحمية عمى و  
 .يموإلى الوطف والتضحية في سب االنتماءِ  أىميةَ  د الكتابُ (، إذ أكَّ 4.57)

فمـ يظير لو أي تكرار في الكتاب  ،الخامسة المرتبةا المجاؿ السياسي فقد شغؿ أمَّ  
ر غير مبرَّ  ليذا المجاؿ، وىذا اإلىماؿُ  المنتميةِ  الفرعيةِ  الفئاتِ  جميعِ  عف إىماؿِ  وذلؾ ناتجٌ 

ر عف ىذا المجاؿ تدعو الحتراـ النظاـ ر التي تعبّ كَ رة، فأغمب الفِ مري وسيكوف لو عواقبَ 
السياسي، والدستور والقوانيف والتشريعات، وممارسة الديمقراطية مف خبلؿ المشاركة في 

ف تحدَّ  ،االنتخابات، والتعرؼ عمى ممارسات المحتؿّ  ث عف ىذه الممارسات الكتاباف السابقاف، وا 
وال يمكف أف نتناسى أرضنا المحتمة في أي مرحمة عمرية،  ،ال تنتيي ةالقمعيّ  فممارسات المحتؿّ 

منذ أف يفتح عينيو عمى ىذه الدنيا حتى يغطييما الثرى،  سوريّ  ة كؿ مواطف عربيّ ألنيا قضيّ 
عيو واضعو المناىج عف تمغي كؿ ما يدَّ  ،وفكرة إرجاء الحديث عف المجاؿ السياسي لمواد أخرى

التي بدت ىنا  ،امؿ ومعيار االستمرارية وغيرىما مف الصيحات التربويةاتباع معيار التك ضرورةِ 
مجاالت البعد كما أظيرت النتائج تفاوت النسب المئوية الخاصة ب د صدى لصيحات الغرب.مجرَّ 

ما  وىذا .وؿ والثانيالسادس بيف الفصميف الدراسييف األلمصؼ  لغتي العربيةفي كتاب  الوطني
 :تييوضحو الشكؿ البياني اآل

 
 (: النسب المئوية لمجاالت البعد الوطني في كتاب العربية لغتي في الصف السادس7شكل بياني رقم )
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البعد الوطني في كتب العربية لغتي لمصفوف الرابع  نتائج التحميل المتعمقة بف ك ر. 4.2
 والخامس والسادس من مرحمة التعميم األساسي

لسابقة تشكمت لدينا البيانات البلزمة لموصوؿ إلى األسئمة الفرعية ا اإلجابة عفمف خبلؿ 
في كتب  الوطنيالبعد  فكرما درجة توافر  السؤاؿ الرئيس الثاني والذي ينص عمى: عفإجابة 

العربية لغتي لمصفوف الرابع والخامس والسادس مجتمعًة من مرحمة التعميم األساسي في 
  الجميورية العربية السورية؟

معالجة النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ إلى تقديـ نتائج الفئات  خبلؿعمدت الباحثة  
فكانت النتائج كما الفرعية، عمى نتائج الفئات الرئيسة، حرصًا عمى االنتقاؿ مف الجزء إلى الكّؿ، 

 يمي: 

البعد الوطني في كتب "العربية لغتي" لمصفوف ب الفئات الفرعية الخاصةنتائج تحميل .  1.4.2
 والسادس مجتمعة الرابع والخامس

 لغتي العربيةالبعد الوطني في كتب ب الفئات الفرعية الخاصةنتائج تحميؿ جاءت 
 كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي: لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس مجتمعة

 (28) جدول رقم

 مس والسادس.لمصفوف الرابع والخا ية الخاصة بالبعد الوطني في كتب العربية لغتينتائج تحميل الفئات الفرع

 البعد الوطني
 الفئات الرئيسة

 الفئات الفرعية
النسبة  التكرار

 المئوية
 الترتيب 

اؿ 
مج

ال
سي

سيا
ال

 

 23 0 0 احتراـ النظاـ السياسي وفيـ طبيعتو.
 22 0.11 1 الحرص عمى السيادة الوطنية وعدـ االنتقاص منيا.

 19 0.66 6 احتراـ الدستور والقوانيف والتشريعات في الدولة.
 23 0 0 األحزاب السياسية واتجاىاتيا وىيئات الدولة المختمفة.

 23 0 0 التاريخ السياسي لمجميورية العربية السورية.
 14 1.89 17 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ
 22 0.11 1 األعماؿ االنتخابية والمشاركة فييا

 22 0.11 1 واجبات الفرد داخؿ الوطف.



040 
 

 18 0.78 7 لفرد داخؿ الوطف.حقوؽ ا
  3.67 33 المجموع

اؿ 
مج

ال
دي

صا
القت

ا
 

مقدرات الوطف والمحافظة عمييا )الثروات الباطنية والحيوانية 
 والزراعية(.

16 1.78 15 

 7 6.13 55 الصناعات والميف المحمية
 22 0.11 1 تأميف فرص العمؿ  المتكافئة لممواطنيف.

 1 17.72 159 ة واألثرية المحمية والترويج ليا.التعريؼ بالمناطؽ السياحي
 14 1.89 17 دعـ االقتصاد الوطني

  27.64 248 المجموع

اؿ 
مج

ال
عي

تما
الج

ي وا
ثقاف

ال
 

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى التراث 
 األصيؿ

85 9.47 4 

 13 2 18 العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع المحمي.
 21 0.22 2 العصر. مواكبة تطوراتالثقافي و مواجية الغزو 

 11 2.45 22 جيود الدولة في خدمة المجتمع.
 23 0 0 الوحدة الوطنية.

 21 0.22 2 القضايا والمشكبلت االجتماعية المحمية.
 5 6.57 59 المؤسسات االجتماعية المحمية والعبلقات السائدة بيف أفرادىا.

نجازاتيـ األعبلـ العرب   .وا 
 

96 10.7 3 

  31.66 284 المجموع
 

اؿ 
مج

ال
   

   
حي

ص
 وال

يئي
الب

 
 2 11.03 99 الثقافة البيئية

 9 3.56 32 الفصائؿ النباتية والحيوانية التي تعيش عمى أرض الوطف.
 17 1.22 11 التموث البيئي عمى أرض الوطف.

 6 6.46 58 الثقافة الصحية
 23 0 0 الحمبلت الصحية الوطنية.

 17 1.22 11 استثمار الموارد البيئية المحمية.
 211 23.52  

اؿ 
مج

حمية
 الم

نية
نسا

 اإل
قيـ
ال

 

بية
يجا

 اإل
حمية

 الم
قيـ
ال

 

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في سبيمو 
 )حب الوطف(

52 5.79 8 

 20 0.44 4 الوالء لمقائد.
 10 3.45 31 االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية.

 16 1.33 12 الفخر وعزة النفس
.  22 0.11 1 الكـر

 22 0.11 1 التواضع.
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 22 0.11 1 الصدؽ. 

بية
لسم

ة ا
حمي

 الم
قيـ
ال

 

  11.37 102 مجموع القيـ اإليجابية
 23 0 0 التعصب )الديني، القبمي، العرقي (.

 23 0 0 .التمييز بيف اإلناث والذكور
 23 0 0 التمييز الطبقي.

 12 2.11 19 اإليماف بالخرافات واألساطير.
  2.11 19 مجموع القيـ السمبية

  13.48 121 المحمية مجموع القيـ
  100 897 المجموع الكمي لمفئات

 

وفيما يتعمؽ بنتائج تحميؿ القيـ االنسانية المحمية وفقًا لفئة )اتجاه النص نحو القيمة( في 
 فوؼ الثبلثة مجتمعة جاءت النتائج وفقًا لمجدوؿ اآلتي:في الص لغتي العربيةكتب 

 (29جدول رقم )

القيم االنسانية المحمية وفقًا لفئة "اتجاه النص نحو القيمة" في كتب العربية لغتي لمصفوف الخاصة بتحميل النتائج  
 الرابع والخامس والسادس.

يقؼ عمى  ُيكسب القيمة  
 الحياد

 المجموع ينبذ

سان
اإلن

يـ 
الق

حمية
 الم

ية
 

بية
يجا

 اإل
حمية

 الم
قيـ
ال

 

االنتماء إلى الوطف 
واالعتزاز بو والتضحية 
 في سبيمو )حب الوطف(

49 0 0 49 

 4 0 0 4 الوالء لمقائد.
االعتزاز بالمنجزات 
 والحضارة الوطنية.

31 0 0 31 

 12 0 2 10 الفخر وعزة النفس
.  1 0 0 1 الكـر

 1 0 0 1 التواضع.
 1 0 0 1 دؽ. الص

ية 
محم

ـ ال
القي

بية
لسم

ا
 

التعصب )الديني، 
 القبمي، العرقي (.

0 0 0 0 

التمييز بيف اإلناث 
 .والذكور

0 0 0 0 
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 0 0 0 0 التمييز الطبقي.
اإليماف بالخرافات 

 واألساطير.
 17 2 19 

 

كرارية ت( وحدة 897نجد أف مجموع وحدات التحميؿ بم  ) (28رقـ )لدى قراءة الجدوؿ 
 اً ( تكرار 159وعندما رتبت ىذه التكرارات تنازليًا انحصرت بيف ) .( فئة فرعية39موزعة عمى )

 اً جاء في المرتبة األولى و).( تكرار و نالتو فئة )التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية والترويج ليا( 
( 23لتكرارات والبال  )ط افرعية. وبعد حساب متوس ات( فئ8لمرتبة األخيرة وقد نالتو )جاء في ا

( فئة فرعية تحت 29( فئات فرعية وقعت فوؽ المتوسط في حيف جاءت )10أف ) نبلحظ تكراراً 
 المتوسط. 

في كتب العربية  فوق المتوسط جاءتالتي و  الفئات الفرعية المتعمقة بالبعد الوطني. 1.1.4.2
 لغتي لمصفوف الثالثة مجتمعة.

 األولى المرتبةفي  اطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج ليا(جاءت فئة )التعريؼ بالمن       
(، وىذا يتيح الفرصة الستقراء سعي الدولة 17.72ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (159بتكرار قدره )

ـ في الكتب المحممة لدعـ االقتصاد الوطني مف خبلؿ استثمار ورية مف خبلؿ المحتوى المقدَّ الس  
 .السياحي ة في الجذِب ة الوطنيَّ ألثريَّ واة المناطؽ السياحيَّ 

بمغت  مئويةٍ  ونسبةٍ  ،مرةً  (99قدره ) )الثقافة البيئية( بتكرارٍ  فئةُ  الثانية المرتبة وجاءت في       
فقد تكوف الدولة  ،ابقةارتباطًا بينيا وبيف الفئة السَّ  قنا في ىذه الفئة نجدُ (. إذا ما تعمَّ 11.03)

لزيادة الوعي البيئي  -لغتي العربيةـ في كتب خبلؿ المحتوى المقدَّ  طبعًا مف- السورية تسعى
جت ليا مف خبلؿ الفئة السابقة لدى المواطنيف لممحافظة عمى جمالية المناطؽ السياحية التي روَّ 

 .لغتي العربيةضمف الكتب المحممة، وقد يكوف ذلؾ بوادر لتربية بيئية جاءت متكاممة مع مادة 

نجازاتيـ( بتكرارٍ  األعبلـ العربفئة ) الثالثة تبةالمر وشغمت         ونسبة  مرةً  (96قدره ) وا 
عند  الحسنةِ  القدوةِ  فكرةَ  (، وىنا يبدو أف الكتب المحممة حاولت ترسيخَ 10.7مئوية بمغت )

 رٍ فخ مبعثَ وال زالوا  المتعمميف، مف خبلؿ التركيز عمى أعبلـ وعمماء قدامى ومعاصريف كانوا
 .رب عمى حدٍّ سواءلمسورييف والع
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فئة )احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى التراث  الرابعة المرتبةوجاءت في        
مة لـ تتنكر (، أي أف الكتب المحمَّ 9.47ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (85قدره ) األصيؿ( بتكرارٍ 

نما ذكرتيا بجرأة ولـ تخجؿ منو  لمعادات والتقاليد الحسنة والتراث األصيؿ في عصر العولمة، وا 
ربما تجسيدًا لممثؿ القائؿ: "مف ليس لو قديـ ليس لو جديد" فإذا كاف المطموب مف جيؿ المتعمميف 

 مف اإلرِث  متيفٍ  مف تزويده بأساسٍ  بو األمـ، فبل بدَّ  نفاخرُ  ثقافيٍّ  الصاعد أف يقوـ ببناء صرحٍ 
 .السميـ الثقافي والحضاري

)المؤسسات االجتماعية المحمية والعبلقات السائدة بيف  فئةُ  الخامسة بةالمرت تمتيا في       
الكتب  د اىتماـَ ( ىذه األرقاـ تؤك  6.57ونسبة مئوية بمغت ) ،مرةً  (59قدره ) أفرادىا( بتكرارٍ 

إذ الحظت الباحثة أف أغمب تكرارات ىذه  ،مة بالمؤسسات االجتماعية كاألسرة والمدرسةالمحمَّ 
 .ستيفؿ ىاتيف المؤسَّ حو الفئة وردت 

ونسبة مئوية  مرةً  (58قدره ) بتكرارٍ  السادسة المرتبة عمى فئة )الثقافة الصحية( حصمت       
تدعو  رٌ كَ فقد وردت فِ  ،ة لدى المتعمميف(، اىتمت الكتب المحممة بالناحية الصحيّ 6.46بمغت )

 اوىذ ،دات الصحية الخاطئةوعدـ إىماليا والتوعية مف بعض العا الجسدية إلى االىتماـ بالصحة
 .مح تربية صحية في الكتب المحممةما يشير أيضًا إلى مبل

 مرةً  (55قدره ) فئة )الصناعات والميف المحمية( بتكرارٍ  السابعة المرتبة وجاءت في       
ى إلى وقوعيا في مة عمى ىذه الفئة مما أدّ زت الكتب المحمَّ (، ركَّ 6.13ونسبة مئوية بمغت )

الصفوؼ الثبلثة جاءت تحت اسـ  اعتمدتيا كتبُ  ، وخاصة إذا الحظنا وجود محاورَ تقدمةٍ م مرتبةٍ 
ة المنافسة المتعمـ بأىـ الصناعات الوطنيّ  تعريؼِ  ىذا االىتماـ لضرورةِ  )العمؿ(، وتعزو الباحثةُ 

ـ التقدّ  غـ مفمحافظًا عمييا بالرّ  ة التي مازاؿ المجتمعُ وكذلؾ الميف التراثيّ  ،لمصناعات العالمية
 العممي والتكنولوجي.

 فئة )االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في سبيمو( بتكرارٍ  الثامنة المرتبة شغمت      
 الوطفِ  حب   زرعِ  حرصت عمى ( ىذا يعني أف الكتبَ 5.79بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (52قدره )

 .المتعمميف في نفوسِ 
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)الفصائؿ النباتية والحيوانية التي تعيش عمى أرض الوطف(  فئةُ  التاسعة المرتبة جاءت      
 بالبيئةِ  الكتبِ  عمى اىتماـِ  (. ىذا ما يدؿ  3.56بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (32قدره ) بتكرارٍ 

 .وبالكائنات التي تعيش فييا ،ةمحميّ ال

 مرةً  (31قدره ) كرارٍ )االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية( بت فئةُ  العاشرة المرتبة شغمت      
عمى فئة )احتراـ العادات  د ما ذكر في التعميؽِ (، وىذه النتيجة تؤك  3.45بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ 

قيـ  مة عمى غرسِ المحمَّ  الكتبِ  د حرَص والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى التراث األصيؿ( وىذا يؤك  
 لدى المتعمميف.  الصالحةِ  المواطنةِ 

في كتب العربية  التي وقعت تحت المتوسط لفرعية المتعمقة بالبعد الوطنيالفئات ا. 2.1.4.2
 لغتي لمصفوف الثالثة مجتمعة

 (22قدره ) بتكرارٍ  عشرة الحادية المرتبةفي  فئة )جيود الدولة في خدمة المجتمع( جاءت      
بالخرافات )اإليماف  جاءت فئةُ  عشرة الثانية المرتبة(، في 2.45بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً 

 عشرة الثالثة المرتبة(، وفي 2.11بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (19قدره ) واألساطير( بتكرارٍ 
بمغت  ويةٍ مئ ونسبةٍ  ،مرةً  (18قدره ) )العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع المحمي( بتكرارٍ  جاءت فئةُ 

(%2). 

حتمة وممارسات المحتؿ( فئتاف اثنتاف ىما:)األراضي الم عشرة الرابعة المرتبةفي  جاءت      
 المرتبة(، وفي 1.89ونسبة مئوية بمغت ) مرةً  (17و)دعـ االقتصاد الوطني( بتكرار قدره )

مئوية بمغت ونسبة  مرةً  (16)مقدرات الوطف والمحافظة عمييا( بتكرار قدره ) عشرة الخامسة
(1.78). 

ونسبة مئوية بمغت  مرةً  (12ه ))الفخر وعزة النفس( بتكرار قدر  فئةُ  عشرة السادسة المرتبة نالت 
جاءت فئة )التموث البيئي عمى أرض الوطف( و)استثمار  عشرة السابعة المرتبة(، في 1.33)

 الثامنة المرتبة(، وفي 1.22بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  ،مرةً  (11قدره ) الموارد البيئية المحمية( بتكرارٍ 
ونسبة مئوية بمغت  ،مراٍت  (7)جاءت فئة )حقوؽ الفرد داخؿ الوطف( بتكرار قدره  عشرة

جاءت فئة )احتراـ الدستور والقوانيف والتشريعات في  عشرة التاسعة المرتبة(، وفي 0.78)
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 جاءت فئةُ  العشرين(، في المرتبة 0.66بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرات (6قدره ) الدولة( بتكرارٍ 
 .(0.44بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرات (4قدره ) )الوالء لمقائد( بتكرارٍ 

 مواكبة تطوراتفئتاف اثنتاف ىما: )مواجية الغزو الثقافي و  والعشرين الحاديةالمرتبة  وجاءت في 
بمغت  مئويةٍ  ونسبةٍ  مرتافقدره  جتماعية المحمية( بتكرارٍ العصر( و)القضايا والمشكبلت اال

لحرص عمى ىي: )ا ،فرعيةٍ  فئاٍت  فقد جاءت سبعُ  والعشرين الثانيةا في المرتبة (، أمَّ 0.22)
السيادة الوطنية وعدـ االنتقاص منيا( و)األعماؿ االنتخابية والمشاركة فييا( و)واجبات الفرد 

( و)ا لتواضع( و)الصدؽ( بتكرار داخؿ الوطف( و)تأميف فرص العمؿ المتكافئة لممواطنيف( و)الكـر
 (. 0.11ونسبة مئوية بمغت ) مرة واحدةقدره 

، الستةِ  في الكتِب  تكرارٍ  د ليا أي  الفئات الفرعية التي لـ يرِ  نوالعشري الثالثة المرتبة وقعت في
ىي: )احتراـ النظاـ السياسي وفيـ طبيعتو، األحزاب السياسية واتجاىاتيا وىيئات الدولة 
المختمفة، التاريخ السياسي لمجميورية العربية السورية، الوحدة الوطنية، الحمبلت الصحية 

وبشكؿ عاـ يمكف مبلحظة  .، التمييز الطبقي(يف اإلناث والذكورالتمييز بالوطنية، التعصب، 
بيا الوطف  وخاصة في ظؿ الظروؼ الراىنة التي يمر   ،ىامة فرعيةٍ  مة لفئاتٍ إىماؿ الكتب المحمَّ 

ة خصوصًا، ومف ىذه الفئات )حقوؽ الفرد داخؿ وريّ ة السّ ة العربيّ والجميوريّ  ،ةً عامَّ  العربيّ 
ستور والقوانيف والتشريعات في الدولة(، و)الوالء لمقائد(، و)الحرص عمى الوطف(، و)احتراـ الد

السيادة الوطنية وعدـ االنتقاص منيا(، و)األعماؿ االنتخابية والمشاركة(، و)واجبات الفرد داخؿ 
 .الوطف(، و)الوحدة الوطنية(، و)واحتراـ النظاـ السياسي(

، وىذا ما يتفؽ مع دراسة العصر( مواكبة تطوراتو باإلضافة إلى فئة )مواجية الغزو الثقافي      
ة عف مواكبة ة في المرحمة الثانويّ مناىج الحديث والثقافة اإلسبلميَّ  دت عجزَ ( إذ أكَّ 2004سالـ )

 العولمة بمفاىيميا وقيميا.

. نتائج تحميل الفئات الرئيسة المتعمقة بالبعد الوطني في كتب العربية لغتي لمصفوف 2.4.2
 مجتمعة

لمصفوؼ  لغتي العربيةجاءت نتائج تحميؿ الفئات الرئيسة الخاصة بالبعد العالمي في كتب       
 الثبلثة مجتمعة كما يمي:
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 (31) جدول رقم

 البعد الوطني الرئيسة في كتب الصفوف الثالثة مجتمعة نتائج التحميل المتعمقة بفئات

 

ي حاز عمى أعمى يبدو أف الواقع الثقافي االجتماعي المحم  (: 30رقـ )لدى قراءة الجدوؿ 
 األولى المرتبةالثقافي واالجتماعي( في المجاؿ ي الكتب الستة إذ جاء المجاؿ )نسبة اىتماـ ف

(، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى مبلءمة 31.66بمغت ) مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (284قدره ) بتكرارٍ 
رثو  ىذا المجاؿ لطبيعة المادة، باإلضافة إلى غناه بالفكر التي تشكؿ حصيمةَ  فكر المجتمع وا 

 فتزداد الموضوعات الُمدَرجة في الكتب تنوعًا وغنًى. الثقافي

 مئويةٍ  ونسبةٍ  مرةً  (248قدره ) بتكرارٍ  الثانية المرتبة تبله )المجاؿ االقتصادي( في 
في زرع الثقافة االقتصادية لدى  المناىج واضعي ر عف رغبةِ ( وىذا ما يعب  27.64بمغت )

وبالرجوع إلى الفئات الفرعية الخاصة بيذه  .طنيوبالتالي رفع مستوى االقتصاد الو  ،المتعمميف
)التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج ليا( ساىمت في  فئةَ الفئة الرئيسة نجد أف 

مفادىا أف التنمية االقتصادية  إلى نتيجةٍ  في الوصوؿِ  مما ساعدَ  كبيرٍ  بمقدارٍ  المجاؿِ  نسبةِ  رفعِ 
 .سورية وسياحّية أثرّية لمناطؽَ  سياحيٍّ  ليا ترتكز عمى عممية ترويجٍ  مةالتي سعت الكتب المحمَّ 

 ونسبةٍ  مرةً  (211) قدرهُ  بتكرارٍ  الثالثة المرتبة عمى)البيئي والصحي(  مجاؿُ ال حصؿَ  
 الثقافةِ  مف خبلؿ نشرِ  الجانبيف البيئي والصحيّ  العينةِ  راعت كتبُ  (، إذ23.52بمغت ) مئويةٍ 
 .ةوصحيّ  بيئيةٍ  لتربيةٍ  وجود مبلمحَ  يشير إلى اة وىذالصحيّ  والثقافةِ  ،ةالبيئيّ 

 البعد الوطني
 الترتيب لمئويةالنسبة ا التكرار )المجال( الفئات الرئيسة

 5 3.67 33 السياسي
 2 27.64 248 االقتصادي

 1 31.66 284 الثقافي االجتماعي
 3 23.52 211 البيئي الصحي
 4 18.48 121 القيـ المحمية

  100 897 المجموع
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 ونسبةٍ  مرةً  (121قدره ) بتكرارٍ  الرابعة المرتبةالمحمية( اإلنسانية )القيـ  مجاؿُ  جاء 
 المحميةِ  مف القيِـ  مجموعةٍ  ترسيخِ  في يمكننا مبلحظة تقصير الكتاِب  (،18.48بمغت ) مئويةٍ 

والصدؽ باإلضافة إلى قيمة الوالء لمقائد التي يؤدي  ،الكـر :ىي بيا العربُ  التي طالما تفاخرَ 
دتيا ، باإلضافة إلى قيمة التواضع التي أكَّ سميمةٍ  بصورةٍ  الجماعيّ  العمؿِ  روحِ  يا إلى غرسِ ترسيخُ 
في الكتب  المحميةِ  مف القيـِ  لمجموعةٍ  جمت تكراراتٌ الحاؿ سُ  ماوية، وبطبيعةِ السَّ  األديافِ  جميعُ 

أكثر أىمية، وفي مناقشة التجاه الكتب المحممة  ا يبدو اتجاه النص نحو ىذه القيـ، وىنالمحممة
نحو ىذه القيـ االنسانية المحمية، نجد أف الكتاب حثَّ عمى اكتساب جميع القيـ المحمية اإليجابية 

ما ت ليا تكرارات، عدا ظيوريف لقيمة الفخر وعزة النفس، فقد كاف اتجاه النص نحوىجمَ التي سُ 
أخرى غير مرغوبة اجتماعيًا وىي الغرور، كما  يعود إلى اقترابيما مف قيمةٍ  ربماوىذا  ،محايداً 

إال أف الكتب عرضت  (اإليماف بالخرافات واألساطير) المحممة ظيوريف اثنيف لقيمةِ  ت الكتبُ بذَ نَ 
األسطورة أو  ؽ ىذهوىذا ما يدعو المتعمـ إلى أف يصدّ  ،( مرةً 17) محايدةٍ  ىذه القيمة بصورةٍ 

، وىذا ما يجب أف ينتبو إليو القائموف خاطئةً  معموماٍت  الخرافة، فكتابو المدرسي برأيو ال يعرُض 
ٍـّ العينة، فالمتعمـ في ىذه المرحمة العمرية لـ يتمكّ  كتِب  عمى تأليؼِ   مف مياراِت  ف بشكؿ تا

ما. حدٍث  أو ظاىرةٍ  أو صدؽِ  عمى صحةِ  الذي يمكنو مف الحكـِ  النقديّ  التفكيرِ 

ونسبة  مرةً  (33السياسي( بتكرار قدره ))المجاؿ  الخامسة المرتبة جاء فيوأخيرًا،  
 فئات فرعية تندرج تحتيا. عدةي ىذه الفئة الرئيسة ىو نتيجة إلىماؿ تدنّ  ( إفَّ 3.67مئوية بمغت )
 ( إذ حصؿ المجاؿ السياسي في2009ما جاءت بو دراسة العبيداني ) تخالؼوىذه النتيجة 

دراستو عمى أعمى نسبة اىتماـ، وىذا ربما يعود إلى طبيعة مادة الدراسات االجتماعية التي عمد 
 وفيما يمي شكؿ بياني يوضح اختبلؼ نسب مجاالت البعد الوطني مف صؼ آلخر إلى تحميميا.

  بيف الصفوؼ الثبلثة:
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 الثالثة(: النسب المئوية لمجاالت البعد الوطني في الصفوف 8شكل بياني رقم )

 نتائج التحقق من فرضيات الدراسة. 3

باستخداـ اختبار كاي مربع  قامت الباحثةُ  الدراسةِ  ة فرضياِت لمتحقؽ مف مدى صحّ 
، ويستخدـ ىذا االختبار عندما SSSSوذلؾ باستخداـ الحزمة االحصائية  ،ودة التوفيؽلجَ 

أو كما أطمؽ عميو أبو  التوفيؽ ودةبجَ  دقصَ ويُ ، تكراراٍت  أو عمى شكؿِ  ةً تكوف البيانات اسميّ 
دراسة مدى تشابو تكرارات العينة  ( "اختبار حسف تطابؽ التوزيعات"237، ص2033عبلـ )

لممتغير موضوع الدراسة في التكرارات المتوقعة  مع "التكرارات المبلحظة"ى والتي تسمّ 
 األصمي. المجتمع 

لتكرارات المسجمة لمبعد الوطني ا عاتيتوز في ليس ىناك من فروق ذات داللة إحصائية . 1.3
 1.11في كتب العربية لغتي لكل صف من الصفوف الثالثة عند مستوى داللة 

التكرارات المسجمة لمبعد الوطني في كؿ صؼ  عولجت ىذه الفرضيةصحة ولمتحقؽ مف 
كاي مربع، فأظيرت إحصائيًا باستخداـ األسموب اإلحصائي  مف الصفوؼ الثبلثة عمى حدة

 آلتي:النتائج ا

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

سٌاسً اقتصادي ثقافًواجتماعً بٌئًوصحً قٌممحلٌة

2.89 

8.13 

3.9 

7.91 

4.57 

0.78 

10.7 

12.82 

5.01 
4.34 

0 

8.8 

14.93 

10.74 

4.57 

الصفالرابع

الصفالخامس

الصفالسادس



051 
 

 

 (31جدول رقم )
 كل صف من تكرارات البعد الوطني في عاتيتوز االختبار اإلحصائي الخاص بقيمة "كاي مربع" المتعمقة بالفروق اإلحصائية بين 

 الصفوف الثالثة
الوطنًالبعد 

Chi-Square 17.786
a
 

Df 2 

Asymp. Sig. .000 

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 299.0. 

وىي أصغر مف  0.00تساوي  aisعند درجتي حرية و 17.786بمغت قيمة كاي مربع 
عمى وجود فروؽ  ة البديمة التي تنص  ة، ونقبؿ الفرضيّ ة الصفريّ نرفض الفرضيّ  إذاً  0.01قيمة 

 لكؿ   لغتي ةالعربيّ جمة لمبعد الوطني في كتب المس التكراراتِ  عاتيتوز في ذات داللة إحصائية 
تكرارات البعد الوطني في  عاتيتوز في أف نعزو ىذه الفروؽ  ويمكفُ  .الثبلثةِ  مف الصفوؼِ  صؼٍّ 

، وفقًا لمعيار مـ التعميميّ إلى ازدياد تكرارات ىذه البعد كمما ارتقينا بالسّ  ،الصفوؼ الثبلثة
ة، فاالستمرار كما ورد لدى الياس وبشارة ىج الدراسيّ االستمرار في تنظيـ المحتوى في المنا

ؽ بالمادة ة في تنظيـ محتوى المنياج، إذ يزداد التعمّ مة العموديّ ( ىو الص  102، ص2006)
 (. 9كما ىو مبيف في الرسـ البياني رقـ ) .العممية واالتساع بيا كمما ارتقينا بالسمـ التعميمي

 
 د الوطني في الصفوف الثالثة(: تكرارات البع9شكل بياني رقم )
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التكرارات المسجمة لمبعد  عاتيتوز في ليس ىناك من فروق ذات داللة إحصائية  .2.3
العالمي في كتب العربية لغتي لكل صف من الصفوف الثالثة عند مستوى 

 1.11داللة

في كؿ صؼ مف  العالميىذه الفرضية عولجت التكرارات المسجمة لمبعد  صحة ولمتحقؽ مف
لثبلثة عمى حدة إحصائيًا باستخداـ األسموب اإلحصائي كاي مربع، فأظيرت النتائج الصفوؼ ا

 اآلتي: 

 (32جدول رقم )
كل صف من  في العالمي البعد تكرارات عاتيتوز  بين اإلحصائية بالفروق المتعمقة" مربع كاي" بقيمة الخاص اإلحصائي االختبار

 الثالثة الصفوف
العالمًالبعد 

Chi-Square 1.662
a
 

Df 2 

Asymp. Sig. .436 

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 161.7. 

 

وىي أكبر مف  0.436تساوي  aisعند درجتي حرية و1.662بمغت قيمة كاي مربع 
في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى عدـ  ة التي تنّص ة الصفريّ إذا نقبؿ الفرضيّ  0.01قيمة 
مف الصفوؼ الثبلثة  لكؿ صؼّ  لغتي العربيةفي كتب  العالميالتكرارات المسجمة لمبعد  عاتيتوز 

تكرارات البعد العالمي  عاتيتوز في ىذا يعني أنو لـ يطرأ أي تغيير ، 0.01عند مستوى داللة 
يعود إلى عدـ  ربماالدراسي، وىذا  لمتغير الصؼ المسجمة مع التوزيع االحتمالي المتوقع وفقاً 

لمصفوؼ الثبلثة،  لغتي العربيةاتباع معيار االستمرار في تضميف فكر البعد العالمي في كتب 
 ة لـ يطرأ عمييا أي تغيير كمي إذا ما انتقمنا بيف الصفوؼ الثبلثة.أي أف الفكر العالميّ 
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 الثالثة(: تكرارات البعد العالمي في الصفوف 11شكل بياني رقم )

 

تكرارات البعدين العالمي والوطني  عاتيتوز بين إحصائية  داللة   ذي ليس ىناك من فرق  . 3.3
 1.11في محتوى كتب العربية لغتي في كتب العينة مجتمعة عند مستوى داللة 

يف العالمي والوطني، التكرارات المسجمة لمبعد عولجت ىذه الفرضيةة صحّ ؽ مف ولمتحقّ 
مجتمعة إحصائيًا باستخداـ األسموب مصفوؼ الثبلثة ل لغتي العربيةكتب  في عمى حدة كبلًَّ 

 اإلحصائي كاي مربع، فأظيرت النتائج اآلتي: 

 (33جدول رقم )

 في العالمي والبعد الوطني البعد تكرارات عيتوز  بين اإلحصائي بالفرق المتعمقة" مربع كاي" بقيمة الخاص اإلحصائي االختبار
 عةمجتم الثالثة الصفوف

(وطنً_عالمًالبعد) 

Chi-Square 76.359
a
 

Df 1 

Asymp. Sig. .000 

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 641.5. 
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وىي  0.00تساوي  aisعند درجة حرية واحدة  و 76.359بمغت قيمة كاي مربع   
عمى  نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ بالفرضية البديمة التي تنّص  إذاَ  ،0.01أصغر مف قيمة 

الوطني في كتب و  يف العالميالتكرارات المسجمة لمبعد عيتوز  بيفداللة إحصائية  ذو فرؽوجود 
تكرارات  عاتيتوز بيف أي أنو لـ يحدث توازف  .مجتمعة الصفوؼ الثبلثةفي كتب  لغتي العربية

لوطني في الكتب مجتمعة، ويبدو أف السبب في ىذه النتيجة ىو الفرؽ بيف البعديف العالمي وا
تكرارات البعد العالمي المشاىدة والمتوقعة، إذ جاءت التكرارات المشاىدة أقؿ بكثير مف التكرارات 

لمصفوؼ الرابع  لغتي العربيةالمتوقعة، وىذا يعني تدني االىتماـ بالبعد العالمي في كتب 
وقد يعود تدني االىتماـ بيذا البعد في ىذه  مف مرحمة التعميـ األساسي. والخامس والسادس

يكولوجي لمحتوى المنياج "الذي يراعي خصائص الصفوؼ الدراسية ىو مراعاة التنظيـ السّ 
ـ مف خبلؿ ىذا النوع مف التنظيـ األمور المتصمة مو، إذ يدرؾ المتعمّ المتعمـ وميولو وطرائؽ تعمّ 

(. فالبعد الوطني 2006تنظيـ يناسب المتعمـ صغير السف" )بشارة والياس، بو مباشرة، وىذا ال
ؽ االىتماـ بالبعد الوطني عمى وىذا ما أدى لتفوّ  ،يبدو أكثر قربًا مف واقع المتعمـ الصغير

( وىي طغياف البعد 2004وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الجرؼ ) االىتماـ بالبعد العالمي.
وجود  مي، إال أف الجرؼ أكدت أف طغياف البعد الوطني لـ يم ِ الوطني عمى البعد العال

نما جاء البعد العالمي إلى جانب البعد الوطني. ،موضوعات تتعمؽ بالبعد العالمي  وا 

 
 (: النسب المئوية لكل من البعدين الوطني والعالمي في الصفوف الثالثة مجتمعة11شكل بياني رقم )

37.8 

62.19 

الصفوفالثالثةمجتمعة

البعدالعالمً

البعدالوطنً
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 توصيات الدراسة ومقترحاتيا. 4

 لتوصياتا .1.4

 في ختاـ ىذه الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:

لمصفوؼ الرابع  لغتي العربيةإعداد معيار مبلئـ لتضميف فكر البعد العالمي في كتب  -1
 والخامس والسادس مف مرحمة التعميـ األساسي.

لمصفوؼ الرابع والخامس  لغتي العربيةنسبة االىتماـ بفكر البعد العالمي في كتب  رفع -2
 .والسادس

 لمصفوؼ الثبلثة. لغتي العربيةرفع نسبة االىتماـ في المجاؿ السياسي العالمي في كتب  -3
 ره في الصفوؼ الثبلثة.كَ اتباع معيار االستمرار في تنظيـ مجاالت البعد العالمي وفِ  -4
 العربية كتبفي  شعوب العالـب الخاصرفع نسبة االىتماـ بالجانب الثقافي واالجتماعي  -5

 ثة وخاصة كتاب الصؼ الرابع.لمصفوؼ الثبل لغتي
في الصفوؼ  لغتي العربيةفي كتب  رفع نسبة االىتماـ بالمحاؿ البيئي والصحي العالمي -6

 .الثبلثة مجتمعة
 رفع نسبة االىتماـ بالمجاؿ الثقافي واالجتماعي المحمي في الكتب مجتمعة. -7
مواجية  في الصفوؼ الثبلثة تحمؿ اسـ لغتي العربيةب إضافة وحدات درسية إلى كت -8

 العصر. مواكبة تطوراتالغزو الثقافي و 
 العربيةإعادة النظر باتجاه النص نحو قيمة )اإليماف بالخرافات واألساطير( في كتب  -9

 .لغتي
 المقترحات .2.3

 وتقترح كذلؾ:

دراسات مشابية لمدراسة الحالية لتحميؿ محتوى البعديف العالمي والوطني في مواد  إجراء .1
 دراسية أخرى.

 صًا تتعمؽ بفئات معينة ضمف قائمتي التحميؿ.ت أكثر تخص  دراسا إجراء .2
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 مواكبة تطوراتدرسية تتناوؿ عممية مواجية الغزو الثقافي الخارجي و  وحداتتصميـ  .3
 العصر.

درسية يتـ مف خبلليا اتباع مدخؿ الدمج لمبعديف العالمي والوطني في  وحداتتصميـ  .4
 مادة دراسية معينة.

جربة الجميورية العربية السورية في دمج البعديف العالمي دراسات مقارنة بيف ت إجراء .5
 والوطني في مناىجيا الدراسية وبيف تجارب الدوؿ العربية أو األجنبية األخرى.

في مرحمة التعميـ  لغتي العربيةمدى خضوع كتب تعرؼ دراسات تيدؼ إلى  إجراء .6
 األساسي لمعيار االستمرار في تنظيـ المحتوى المعرفي.
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 العربيةالدراسة بالمغة ممخص 

عمى فكر البعديف  لغتي العربيةىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى اشتماؿ كتب 
العالمي والوطني، لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس مف مرحمة التعميـ األساسي في الجميورية 

اسة، مستخدمة أداة تحميؿ العربية السورية. اتبعت الباحثة المنيج الوصفي لتحقيؽ أىداؼ الدر 
لمصفوؼ  لغتي العربيةالمحتوى في تحميؿ نصوص كتب العينة التي تألفت بدورىا مف كتب 

الرابع والخامس والسادس، واتخذت الفكرة وحدًة لتحميؿ محتوى ىذه الكتب، ومف أىـ النتائج التي 
 خرجت بيا ىذه الدراسة:

 مشتمبلترعية التي تضمنتيا قائمة تحميؿ إىماؿ الكتب المحممة لقسـ كبير مف الفئات الف .1
 البعد العالمي.

شغؿ مجاؿ القيـ االنسانية العالمية المرتبة األولى بيف الفئات الرئيسة الخاصة بالبعد  .2
 العالمي.

لمصفوؼ الثبلثة  لغتي العربيةمة في كتب تفاوت التركيز عمى الفكر العالمية المقدّ  .3
 مجتمعة.

 السياسي العالمي.تدني نسبة االىتماـ بالمجاؿ  .4
 بالمجاؿ التكنولوجي. في كؿ صؼ مف الصفوؼ الثبلثة لغتي العربيةكتاب اىتماـ  .5
قميمة  ،لمصفوؼ الثبلثة مجتمعة لغتي العربيةجاءت تكرارات البعد العالمي في كتب  .6

 ومشتتة.
اقي في حيف كاف االىتماـ بب ،رد بالمجاليف البيئي والقيـ العالميةاالىتماـ بشكؿ مطّ  استمرّ  .7

 فيومذبذبًا بيف ارتفاع وانخفاض  مضطرباً المجاالت الرئيسة الخاصة بالبعد العالمي 
 الصفوؼ الثبلثة.

تذبذب النسب المئوية لتكرارات البعد العالمي بيف ارتفاع وانخفاض في كؿ صؼ مف  .8
 الصفوؼ الثبلثة.  

ؿ الفئة الفرعية مرتكزة عمى عممية ترويج سياحي، ويتضح مف خبل عي لتنمية اقتصاديةالسَّ  .9
"التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية والمحمية والترويج ليا" إذ شغمت مراتَب متقدمة في كؿ 
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مف الصفوؼ الثبلثة عمى حدة، ونالت المرتبة األولى في نتائج تحميؿ الفئات الفرعية  صؼّ 
 الخاصة بالصفوؼ الثبلثة مجتمعة.

 .فوؼ الثبلثةفي كتب الص ظيور مبلمح لتربية بيئية وصحية .10
 حداثة الفكر الوطنية المقدمة ومعاصرتيا.  .11
إلى المتعمميف  االىتماـ بنقؿ اإلرث الثقافي واالجتماعي الخاص بالمجتمع العربي السوري .12

 .في الصفوؼ الرابع والخامس والسادس مف مرحمة التعميـ األساسي
واحتراـ القوانيف واألنظمة  ،وسيادة الدولة ،إىماؿ الكتب لفئات فرعية تتعمؽ بالنظاـ السياسي .13

 وواجبات الفرد داخؿ الوطف. ،والوحدة الوطنية ،القائمة فييا
لمصفوؼ الثبلثة مجتمعة عف مواجية الغزو الثقافي ومواكبة  لغتي العربيةعجز كتب  .14

 العصر. تطورات
 المجاؿ عدا -لغتي  العربيةتذبذب النسب المئوية لجميع مجاالت البعد الوطني في كتب  .15

 بيف ارتفاع وانخفاض في الصفوؼ الثبلثة. -واالجتماعي فيالثقا
 مف الصفوؼ الثبلثة بشكؿ مطرد. ازدياد تكرارات البعد الوطني في كؿ صؼّ  .16

 أما فيما يتعمؽ بنتائج فرضيات الدراسة فقد جاءت كاآلتي:

  التكرارات المسجمة لمبعد الوطني في كتب  عاتيتوز في فروؽ ذات داللة إحصائية ظيرت
 لكؿ صؼ مف الصفوؼ الثبلثة. لغتي يةالعرب

  تكرارات البعد العالمي المسجمة مع التوزيع االحتمالي  عاتيتوز في لـ يطرأ أي تغيير
 المتوقع وفقًا لمتغير الصؼ.

 الوطني والعالمي في الكتب  يفتكرارات البعد عيتوز في داللة إحصائية  ذو فرؽ ىنالؾ
 العالمي في الكتب المحممة. البعد الوطني طغى عمى البعدمجتمعة أي أف 
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http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php?9314
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http://islamtoday.net/nawafeth/author-1931.htm
http://www.aldaa.com/vb/showthread.php?s=8677a4cdb909b4e92145f5755f4646d7&t=3143
http://www.aldaa.com/vb/showthread.php?s=8677a4cdb909b4e92145f5755f4646d7&t=3143
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http://faculty.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/KSUPD/Pages/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/KSUPD/Pages/default.aspx
http://www.siyassa.org.eg/UI/Front/Issue.aspx?IssueID=24
http://www.siyassa.org.eg/UI/Front/Issue.aspx?IssueID=24
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 تماعيةاالج بالمفاىيم والعالقة المفيوم العولمة)___(:  المصراتي، عبد الرحمف أحمد 
متاح عمى الموقع االلكتروني  
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http://www.minshawi.com/other/globalization.htm
http://www.minshawi.com/other/globalization.htm
http://forum.scoutetguides.org/showthread.php?t=3129
http://forum.scoutetguides.org/showthread.php?t=3129
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 المالحق

 

 (1ملحق رقم )

 قائمة بأسماء السادة المحكمين وفق درجتهم العلمية 

 اختصاص المحكم عمل المحكم اسم المحكم رقم

ذفًقسمالمناهجأستاأ.دمحمدخٌرالفوال0
وطرائقوالتدرٌس

طرائقتدرٌساللغة
العربٌةوالفرنسٌة

أستاذفًقسمالمناهجأ.دمحمدوحٌدصٌام2
وطرائقوالتدرٌس

تقنٌاتالتعلٌم

أستاذفًقسمالمناهجأ.دأسماءالٌاس3
وطرائقوالتدرٌس

مناهج

أستاذفًقسمالمناهجأ.دجبرائٌلبشارة4
التدرٌسوطرائقو

مناهجوأصولالتدرٌس

أستاذفًقسمالمناهجأ.دعلًالحصري5
وطرائقوالتدرٌس

طرائقتدرٌسالجغرافٌة

أستاذفًقسمالمناهجأ.دفوازالعبدهللا6
وطرائقوالتدرٌس

تقنٌاتالتعلٌم

أستاذفًقسمالمناهجأ.دفرحمطلق7
وطرائقالتدرٌس

طرائقتدرٌساللغة
ةالعربٌ

أستاذمساعدفًقسمد.ٌحٌىالعمارٌن8
المناهجوطرائقالتدرٌس

طرائقتدرٌسالعلوم

أستاذمساعدفًقسمد.جمعةابراهٌم9
المناهجوطرائقالتدرٌس

طرائقتدرٌسالعلوم

مدرسفًقسمالمناهجد.غسانخلف01
وطرائقالتدرٌس

علماجتماعتربوي

 

 (2رقم ) الملحق

 األوليةفي صورتيا  الوطني العالمي ينحميل مشتمالت البعدقائمة ت

 لغتي العربية في كتب العالمي المحتوى مفردات المجال

ً
ع
ما
جت
ال
وا
ً
اف
ثق
ال



الحكاٌاتالشعبٌةالمستمدةمنالتراثالعالمً

الفنونواللغاتالعالمٌة

عاداتوتقالٌدالشعوب

الرٌاضةواأللعابذاتاالنتشارالعالمً

األعٌادالمستحدثة

المساواةبٌنالجنسٌن

اإلٌقاعالسرٌعللحٌاة)مالبس،أطعمة،احتفاالت،شهرة،موضة...(

األدٌان

سٌادةالعلموالتفكٌرالعلمً)العلمانٌة(

ً
ـــ
ئــ
بٌ
ال



التلوثالبٌئًعلىالكرةاألرضٌة

السعًالدولًلحماٌةالبٌئةوالحدمنالتلوث

ئلالمعرضةلالنقراضوحماٌتهاالفصا

االجراءاتالدولٌةللتوعٌةالصحٌة
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األوبئةواألمراضالعابرةللقارات

ً الكائناتالحٌةالمكتشفةعالمٌا


جغرافٌةدولالعالمومدنها

ي
اد
ص
قت
ال
ا



التجارةالدولٌة

االستثماراتاالقتصادٌةبٌنالدول

روٌجالسٌاحًللمدنالعالمٌة(المناطقالسٌاحٌةالعالمٌة)الت

التنمٌةواالصالحاالقتصاديفًدولالعالم

الفقروالمجاعاتفًأنحاءالعالم

ظاهرةالبطالة

ظاهرةعمالةاألطفال

سطوةالشركاتالمتعددةالجنسٌات

البقاءلألقوى

ً
س
ٌا
س
ال



التحالفاتوالكٌاناتالدولٌةالكبرى

الهٌمنةالسٌاسٌة

السالمالعالمً

الحروب

الدٌمقراطٌةوحرٌةالشعوب

اإلرهاب

ً
ج
لو
نو
تك
ال



االختراعاتالعلمٌةوالمستحدثاتالتكنولوجٌة

الشبكةالعنكبوتٌةالعالمٌة

وسائلاالتصالواإلعالم

الرفاهٌةالتكنولوجٌة

العلماءوالمخترعٌنالعالمٌٌن

النفعٌةالقٌمالسلبٌة

نحاللاألخالقًاال

الكسلوالتواكل

الفوضىواإلهمال

الدهاءواالحتٌال



القٌم
اإلٌجابٌة

االنفتاحعلىاآلخر

التعاونوالعملالجماعً

الدأبوالمثابرة

الطموح

حبالعلم

الثقةوتحملالمسؤولٌة

التحديوحبالمغامرة

تقبلالنقد
 محتوى الوطني في كتب العربية لغتيمفردات ال المجال

ً
س
ٌا
س
ال



احترامالنظامالسٌاسًوفهمطبٌعته

احترامالدستوروالقوانٌنوالتشرٌعاتفًالدولة

األحزابالسٌاسٌةواتجاهاتهاوهٌئاتالدولةالمختلفة.

االنتماءإلىالوطنواالعتزازبه

التارٌخالسٌاسًللجمهورٌةالعربٌةالسورٌة

أعداءالوطنعبرالتارٌخ

األعمالاالنتخابٌةوالمشاركةفٌها

واجباتالفردتجاهالوطن

حقوقالفردداخلالوطن

ي
اد
ص
قت
ال
ا



احتراممقدراتالوطنوالمحافظةعلٌها)الثرواتالباطنٌةوالحٌوانٌةوالزراعٌة(

المهنالمحلٌةوالحرفالٌدوٌة

حٌةواألثرٌةالمحلٌةالتعرٌفبالمناطقالسٌا

األسواقالمحلٌة
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ً
ع
ما
جت
ال
وا
ً
اف
ثق
ال



االلتزامبالعاداتوالتقالٌدالوطنٌةالحسنة

احترامالتراثوالمحافظةعلىأصالته

العملالتطوعًوخدمةالمجتمعالمحلً

مواجهةالغزوالثقافً

الوحدةالوطنٌة

القضاٌاوالمشكالتاالجتماعٌةالمحلٌة

المؤسساتاالجتماعٌةالمحلٌةوالعالقاتالسائدةبٌنأفرادها

العلماءالعربوإنجازاتهم





ً
ٌئ
الب



الكائناتالتًتعٌشعلىأرضالوطن

جغرافٌةالوطن

التلوثالبٌئًعلىأرضالوطن

الحمالتالصحٌةالوطنٌة

استثمارالمواردالبٌئٌةالمحلٌة

ان
س
إلن
ا
ٌم
لق
ا

ٌة
حل
لم
ا
ٌة

ٌة
اب
ج
إلٌ
ا
ٌة
حل
لم
ا
ٌم
لق
ا



حبالوطن


الوالءللقائد

تقدٌرجهودالدولةفًخدمةالمجتمع

التضحٌةفًسبٌلالوطن

االعتزازبالمنجزاتوالحضارةالوطنٌة

الكرم

التواضع

الصدق

ٌة
سلب

ال
ٌة
حل
لم
ا
ٌم
لق
ا





التعصبالدٌنً

العشائرٌةوالقبلٌة

التفرٌقبٌناإلناثوالذكور

التمٌٌزالطبقً

اإلٌمانبالخرافاتواألساطٌر

 

 (3رقم ) الملحق

 في صورتيا النيائية الوطني العالمي ينقائمة تحميل مشتمالت البعد

 مفردات المحتوى العالمي في كتب العربية لغتي
 تتعمؽ ب:( عمى ِفَكر لغتي العربيةتحتوي النصوص الواردة في كتب )

ؿ )
مجا

ال
عي

تما
الج

ي وا
ثقاف

ال
) 

 الحكايات الشعبية المستمدة مف التراث العالمي.
 .ولغاتيا فنوف الشعوب

 وتقاليدىا. عادات الشعوب
 الرياضة واأللعاب ذات االنتشار العالمي.

 األعياد العامة لدى الشعوب.
 المساواة بيف الجنسيف.
 .موضة...(و شيرة، و احتفاالت، و أطعمة، و ، )مبلبس اإليقاع السريع لمحياة

نجازاتيـ  .األعبلـ األجانب وا 
 مانية(.مْ سيادة العمـ والتفكير العممي )العَ 
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ؿ )
مجا

ال
ي و 

يئػػػػػ
الب

حي
ص
ال

) 

 التموث البيئي عمى الكرة األرضية.
 السعي الدولي لحماية البيئة والحد مف التموث.

 المحميات البيئية.
 لدولية لمتوعية الصحية.اإلجراءات ا

 األوبئة واألمراض العابرة لمقارات.
 الكائنات الحية المكتشفة عالميًا.

 تدوير النفايات والمواد الصناعية المستيمكة
 النظـ البيئية.

 جغرافية دوؿ العالـ وأىـ معالميا.

اؿ 
مج

ال
دي

صا
القت

ا
 

 التجارة الدولية.
 دوؿ.االستثمارات االقتصادية بيف ال

 المناطؽ السياحية العالمية )الترويج السياحي لممدف العالمية(.
 التنمية واالصبلح االقتصادي في دوؿ العالـ.

 سطوة الشركات المتعددة الجنسيات.
 .الطاقة والمصادر البديمة

اؿ 
مج

ال
سي

سيا
ال

 

 التحالفات والكيانات الدولية الكبرى.
 .الحقوؽ العالمية

 ياسية.الييمنة الس
 السبلـ العالمي.

  .الحروب
جراءاتيا  .المنظمات والمؤسسات الدولية وا 

 .الديمقراطية وحرية الشعوب
 .اإلرىاب

اؿ 
مج

ال
جي

ولو
تكن
ال

 

 االختراعات العممية والمستحدثات التكنولوجية.
 وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ.

 الرفاىية التكنولوجية.
 ولوجيا.أخبلقيات التعامؿ مع التكن

مية
عال
ة ال

ساني
االن

يـ 
الق

 

يـ 
الق

بية
يجا

اإل
 

 االنفتاح عمى اآلخر)ِفَكريًا، وجدانيًا، مياريًا(
 .الدأب والمثابرة

 .الثقة وتحمؿ المسؤولية
 تقبؿ النقد

ال ق يـ  ال س ل ب  النفعية ية
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 .سيطرة القوة
 .االنحبلؿ األخبلقي

 .الكسؿ والتواكؿ
 .ؿالفوضى واإلىما
 .الدىاء واالحتياؿ

 مفردات المحتوى الوطني في كتب العربية لغتي 
 ( عمى ِفَكر ومعمومات تتعمؽ ب:لغتي العربيةتحتوي النصوص الواردة في كتب )

سي
سيا

ؿ ال
مجا

ال
 

 احتراـ النظاـ السياسي وفيـ طبيعتو.
 الحرص عمى السيادة الوطنية وعدـ االنتقاص منيا.

 القوانيف والتشريعات في الدولة.و احتراـ الدستور 
 األحزاب السياسية واتجاىاتيا وىيئات الدولة المختمفة.

 التاريخ السياسي لمجميورية العربية السورية.
 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ.
 األعماؿ االنتخابية والمشاركة فييا.

 واجبات الفرد داخؿ الوطف.
 حقوؽ الفرد داخؿ الوطف.

 

دي
صا

القت
ؿ ا

مجا
ال

 

 مقدرات الوطف والمحافظة عمييا )الثروات الباطنية والحيوانية والزراعية(.
 .الصناعات والميف المحمية

 تأميف فرص العمؿ  المتكافئة لممواطنيف.
 التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج ليا.

 دعـ االقتصاد الوطني.
اؿ)

مج
ال

واال
ي 

ثقاف
ال

عي
تما
ج

) 

 .احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى التراث األصيؿ
 العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع المحمي.

 العصر. مواكبة تطوراتمواجية الغزو الثقافي و 
 جيود الدولة في خدمة المجتمع.

 الوحدة الوطنية.
 القضايا والمشكبلت االجتماعية المحمية.

 جتماعية المحمية والعبلقات السائدة بيف أفرادىا.المؤسسات اال
نجازاتيـ. األعبلـ العرب  وا 

جاؿ
الم

 (
حي

ص
 وال

يئي
الب

)
   

   
 

 الثقافة البيئية.
 الفصائؿ النباتية والحيوانية التي تعيش عمى أرض الوطف.

 التموث البيئي عمى أرض الوطف.
 الثقافة الصحية.

 الحمبلت الصحية الوطنية.
 تثمار الموارد البيئية المحمية.اس
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اؿ 
مج

حمية
 الم

نية
نسا

 اإل
لقيـ

ا
 

بية
يجا

 اإل
حمية

 الم
لقيـ

ا
 

 االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في سبيمو )حب الوطف(
 الوالء لمقائد.

 االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية.
 الفخر وعزة النفس.

.  الكـر
 التواضع.
 . الصدؽ

ية 
محم

 ال
لقيـ

ا
مبية

الس
 

 التعصب )الديني، القبمي، العرقي (.
 .التمييز بيف اإلناث والذكور

 التمييز الطبقي.
 اإليماف بالخرافات واألساطير.

 

 (4) رقم الممحق
 سموب تفري  البيانات وتصنيف وحدات التسجيل ضمن فئاتياأل نموذج

 التحميؿ فئات الصفحة وحدة التحميؿ     التسمسؿ
 الفئة الفرعية الفئة الرئيسة

   1     
   2     




  (5رقم ) ممحق

 الفئات الفرعية ونسبيا المئوية وترتبيا تنازلياً  اتتكرار  ألسموب عرضنموذج 

  

 مجموع الفصميف الفصؿ الثاني الفصؿ األوؿ
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار الترتيب

 المئوية
النسبة  التكرار الترتيب

 المئوية
 الترتيب

سة
لرئي

ة ا
الفئ

 

 الفئة الفرعية
         

          المجموع
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 (6)ممحق رقم 

 تكرارات الفئات الرئيسة ونسبيا المئوية في كتاب العربية لغتي  نموذج ألسموب عرض

 البعد......

 الفئات الرئيسة
 مجموع الفصميف الفصؿ الثاني الفصؿ األوؿ

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية 

النسبة  التكرار الترتيب
 المئوية 

 الترتيب

          




 (7رقم ) ممحق

  .ب العربية لغتية "اتجاه النص نحو القيمة" في كتتحميل القيم االنسانية وفقاً لفئالقائمة الخاصة ب 

...
د..

لبع
ا

 
مية

لعال
ة ا
ساني

االن
يـ 
الق

 
   

 المجموع ينبذ يقؼ عمى الحياد ُيكِسب ةالقيم 

بية
لسم

ـ ا
القي

 

 
 
 

    

بية
يجا

 إل
لقيـ

ا
 

 
 
 

    

 

 

 (8الملحق رقم )

 بفصليه األول والثاني العربية لغتي للصف الرابع األساسي محتوى كتابتحليل عملية نموذج من 

 كتاب العربية لغتي لمصف الرابع األساسي بفصمو األول

 يلوحدات التحم الرقم
 فئات التحميل

 الصفحة
 الرئيسة الفرعية

 7 سياسي وطني الحرص عمى السيادة الوطنية وعدـ االنتقاص منيا أقؼ باحتراـ وتقدير لعمـ وطني سوري 1

 حماة الديار عميكـ سبلـ 2
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في سبيمو 

 )حب الوطف(
قيـ إيجابية 

 7 وطنية

 الفخر وعزة النفس ذؿ النفوس الكراـأبت أف ت 3
قيـ إيجابية 

 7 وطنية



075 
 

 الفخر وعزة النفس عريف العروبة بيت حراـ 4
قيـ إيجابية 

 وطنية
7 

قيـ إيجابية  الفخر وعزة النفس وعرش الشموس حمًى ال يضاـ 5
 وطنية

7 

قيـ إيجابية  الفخر وعزة النفس تحاكي السماء بعالي السنا 6
 وطنية

7 

قيـ إيجابية  الفخر وعزة النفس بالشموس الوضاء أرض زىت 7
 وطنية

7 

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في سبيمو  أما فيو مف كؿ عيف سواد 8
 )حب الوطف(

قيـ إيجابية 
 وطنية

7 

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في سبيمو  ومف دـ كؿ شييد مداد 9
 )حب الوطف(

قيـ إيجابية 
 وطنية

7 

قيـ إيجابية  الفخر وعزة النفس نفوس أباة وماض مجيد 10
 وطنية

7 

 االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية منا الوليد ومنا الرشيد 11
قيـ إيجابية 

 7 وطنية

 االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية فمـ ال نسود ولـ ال نشيد 12
قيـ إيجابية 

 7 وطنية

 14 سياسي وطني حقوؽ الفرد داخؿ الوطف دينة دير الزورعرس الطفولة في م 13

 14 سياسي وطني حقوؽ الفرد داخؿ الوطف تحت شعار)ثقافة الطفؿ( 14

15 
اختتـ األسبوع بانتخاب أعضاء مجمس 

 14 سياسي وطني األعماؿ االنتخابية والمشاركة فييا لؤلطفاؿ في مدينة دير الزور وريفيا

 14   البيئيةالثقافة  لجنة البيئة 16

 14 سياسي وطني حقوؽ الفرد داخؿ الوطف لجنة حماية الطفؿ مف العنؼ 17

 سيادة العمـ والتفكير العممي ناقش األطفاؿ في الجمسة مشكبلتيـ  18
اجتماعي 

 14 وثقافي عالمي

 الثقة وتحمؿ المسؤولية قاؿ بصوت جيوري 19
قيـ إيجابية 

 14 عالمية

 لثقافة البيئيةا الحدائؽ رئة المدينة 20
البيئي 

والصحي 
 الوطني

14 
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21 
نطمب مف الكبار أف يزيدوا عدد 

 الثقافة البيئية الحدائؽ في كؿ مكاف
البيئي 

والصحي 
 الوطني

14 

 الثقافة الصحية أف يمنعوا بيع األطعمة المكشوفة  22
البيئي 

والصحي 
 الوطني

14 

 14 سياسي وطني لوطفحقوؽ الفرد داخؿ ا ليعيش االطفاؿ في بيئة نظيفة  23

 14 سياسي وطني حقوؽ الفرد داخؿ الوطف ليعيش األطفاؿ بصحة جيدة 24

القيـ اإليجابية  االنفتاح عمى اآلخر األطفاؿ في كؿ مكاف يتعرضوف لمعنؼ 25
 العالمية

14 

26 
نطمب مف العالـ حماية األطفاؿ مف 

 الحقوؽ العالمية العنؼ والعدواف
السياسي 
 14 العالمي

27 
إف بعض األسر يدفعوف أطفاليـ إلى 
العمؿ رغـ إصدار القوانيف التي تمنع 

 ذلؾ
 القضايا والمشكبلت االجتماعية المحمية

ثقافي 
واجتماعي 

 وطني
14 

28 
تأميف البيئة الصحية السميمة لحماية 

 الحقوؽ العالمية االطفاؿ مف العنؼ
السياسي 
 14 العالمي

القيـ اإليجابية  ح عمى اآلخراالنفتا تضامف مع أطفاؿ العالـ 29
 العالمية

14 

 تأميف فرص العمؿ المتكافئة لممواطنيف توفير فرص العمؿ لؤلسر 30
ثقافي 

واجتماعي 
 وطني

14 

31 
عرس الطفولة عمـ األطفاؿ المشاركة 

 سيادة العمـ والتفكير العممي )العممانية( والحوار والنقاش
اجتماعي 

 14 وثقافي عالمي

 االنفتاح عمى اآلخر لعالـيا أطفاؿ ا 32
القيـ اإليجابية 

 18 العالمية

القيـ اإليجابية  االنفتاح عمى اآلخر غنوا معنا لطفولتنا يا أطفاؿ العالـ 33
 العالمية

18 
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 االنفتاح عمى اآلخر بسعادتكـ وسعادتنا نبني مجد العالـ 34
القيـ اإليجابية 

 18 العالمية

 إّنا مف وطف الحرية  35
إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في سبيمو  االنتماء

 18   )حب الوطف(

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في سبيمو  نناديكـ مف سورية يا أطفاؿ العالـ 36
 )حب الوطف(

القيـ اإليجابية 
 الوطنية

18 

السياسي  الحقوؽ العالمية ننادي مف أكبر منا مستقبمنا في أيديكـ  37
 العالمي

18 

السياسي  الحقوؽ العالمية أال يغفؿ أحد عنا  38
 العالمي

18 

السياسي  الحقوؽ العالمية لتحمونا بمآقيكـ 39
 العالمي

18 

السياسي  الحقوؽ العالمية حتى ننمو غصنا أخضر 40
 العالمي

18 

 الحقوؽ العالمية معارفنا تصبح أكبر 41
السياسي 
 18 العالمي

القيـ اإليجابية  تاح عمى اآلخراالنف يا أطفاؿ العالـ 42
 العالمية

18 

ال تنسوا طفبًل محروما في كؿ ببلد  43
 محتمة 

السياسي  الحقوؽ العالمية
 العالمي

18 

السياسي  الحقوؽ العالمية أو طفبل يحيا مظموما  44
 العالمي

18 

السياسي  الحقوؽ العالمية أو دمعا يحرؽ في المقمة 45
 العالمي

18 

السياسي  الحقوؽ العالمية ال لمجوع 46
 العالمي

18 

 الحقوؽ العالمية ال لمقير 47
السياسي 
 18 العالمي
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 الحقوؽ العالمية ال لمظمـ ال لمخوؼ 48
السياسي 
 العالمي

18 

السياسي  الحقوؽ العالمية ال لمجيؿ 49
 العالمي

18 

السياسي  الحقوؽ العالمية ال لمعنت في أنحاء العالـ 50
 العالمي

18 

السياسي  حقوؽ الفرد داخؿ وطنو زيد يدافع عف حقو 51
 الوطني

18 

قالت األـ البنيا: لقد أضعت وقتؾ في  52
 مشاىدة برامج االطفاؿ

التكنولوجي  أخبلقيات التعامؿ مع التكنولوجيا
 العالمي

18 

القيـ اإليجابية  الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية دافع زيد عف موقفو بالحجة 53
 العالمية

18 

 واجبات الفرد داخؿ الوطف لقد أنجزت واجباتي 54
السياسي 
 الوطني

18 

السياسي  حقوؽ الفرد داخؿ الوطف مف حقي اف أشاىد برامج االطفاؿ 55
 الوطني

18 

 الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية ىي ليست مضيعة لموقت 56
القيـ اإليجابية 

 18 العالمية

نحافظ عمى صحة العيف بالغسيؿ  111
 مياليو 

 الثقافة الصحية
البيئي 

والصحي 
 الوطني

51 

 الثقافة الصحية عدـ التعرض لمغبار وأشعة الشمس 112
البيئي 

والصحي 
 الوطني

51 

 الثقافة الصحية عميؾ اتباع الشروط الصحية لمقراءة 113
البيئي 

والصحي 
 الوطني

51 

عمينا أف نزور الطبيب بأسرع وقت  114
 ممكف

 الثقافة الصحية
البيئي 

والصحي 
 الوطني

51 
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115 
ىذه صورة توضح أقساـ العيف لتحديد 

 الثقافة الصحية المرض ومعالجتو
البيئي 

والصحي 
 الوطني

51 

دعيت لحضور احتفاؿ قالوا أنو خاص  158
 بأىؿ تمؾ المنطقة

 عادات وتقاليد الشعوب
الثقافي 

واالجتماعي 
 العالمي

78 

159 

رأيت شابا في العشرينات مف عمره 
ميو مبلمح السعادة واالنتصار تبدو ع

والقرويوف يقدموف لو اليدايا وينادونو 
 بالمنتصر

 عادات وتقاليد الشعوب
الثقافي 

واالجتماعي 
 العالمي

78 

160 
كاف مف عاداتيـ الغريبة أف الرجؿ إذا 
بدت عميو عبلمات العصبية وسرعة 

 الغضب وسوء المزاج 
 عادات وتقاليد الشعوب

الثقافي 
واالجتماعي 

لعالميا  
78 

161 
يطمبوف منو مغادرة منطقتيـ إلى إحدى 

 عادات وتقاليد الشعوب الغابات أو المناطؽ النائية
الثقافي 

واالجتماعي 
 العالمي

78 

ىناؾ يواجو البرد القارس واالخطار  162
 الكثيرة

 عادات وتقاليد الشعوب
الثقافي 

واالجتماعي 
 العالمي

78 

163 
رادة كي تنمو لديو صفتاف: قوة اإل
 عادات وتقاليد الشعوب والقدرة عمى تحمؿ الصعاب

الثقافي 
واالجتماعي 

 العالمي
78 

164 
أما عودتو لبمده ليست سيمة عميو أوال 

أف يجتاز امتحانات صعبة كي يستحؽ 
 الحياة بيف أىمو

 عادات وتقاليد الشعوب
الثقافي 

واالجتماعي 
 العالمي

78 

165 
يطمبوف إليو أف يمشي عمى حجارة 

 عادات وتقاليد الشعوب حادة
الثقافي 

واالجتماعي 
 العالمي

78 

يطمبوف منو السباحة في أماكف شديدة  166
 البرودة

 عادات وتقاليد الشعوب
الثقافي 

واالجتماعي 
 العالمي

78 
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167 
إذا أثبت صبره وقوة إرادتو كاف أىبل 

 عادات وتقاليد الشعوب لبلحتفاء بو وتسميتو المنتصر
الثقافي 
تماعي واالج

 العالمي
78 

168 
اخترع اآللة الحاسبة المتعددة األشكاؿ 

 االختراعات العممية والمستحدثات التكنولوجية واالحجاـ 
التكنولوجي 

 83 العالمي

 االختراعات العممية والمستحدثات التكنولوجية التي تقـو بعمميات حسابية طويمة 169
التكنولوجي 

 83 العالمي

 االختراعات العممية والمستحدثات التكنولوجية ثـ اخترع الحاسوب 170
التكنولوجي 

 83 العالمي

171 
آلة اختصرت الكثير مف العمميات 

 الرفاىية التكنولوجية الحسابية المعقدة
التكنولوجي 

 83 العالمي

172 
دخمت في أكثر جوانب حياتنا في 

 الرفاىية التكنولوجية البيت والعمؿ
التكنولوجي 

 83 العالمي

 الرفاىية التكنولوجية اقتحـ الحاسوب مجاؿ الصناعة 173
التكنولوجي 

 العالمي
83 

 83   الرفاىية التكنولوجية يعمؿ كإنساف خارؽ القدرة 174

175 
يقـو بعمميات في دقائؽ تحتاج إلى 

 الرفاىية التكنولوجية سنوات مف العمؿ أحيانا
التكنولوجي 

 83 العالمي

 ىية التكنولوجيةالرفا مصيب دائما ال يخطئ 176
التكنولوجي 

 83 العالمي

177 
قادر عمى تخزيف عدد ىائؿ مف 

 الرفاىية التكنولوجية المعمومات 
التكنولوجي 

 83 العالمي

 الرفاىية التكنولوجية ووضعيا في خدمتنا عندما نطمب 178
التكنولوجي 

 83 العالمي

179 
عندما نطمب منو اسما مف مبلييف 

 بثواف معدودة األسماء يكتشؼ لنا ذلؾ
 الرفاىية التكنولوجية

التكنولوجي 
 العالمي

83 

180 
كما يقـو برسـ مخططات ىندسية غير 

 الرفاىية التكنولوجية محدودة لبناء ضخـ أو سد أو جسر
التكنولوجي 

 83 العالمي

 الرفاىية التكنولوجية الحاسوب لمعمؿ والعمـ 181
التكنولوجي 

 83 العالمي
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 الرفاىية التكنولوجية الحاسوب لمتسمية 182
التكنولوجي 

 العالمي
83 

التكنولوجي  الرفاىية التكنولوجية يحتوي ألعابا مسمية وجميمة مخزنة فيو 183
 العالمي

83 

التكنولوجي  االختراعات العممية والمستحدثات التكنولوجية أو مخزنة عمى أقراص مضغوطة 184
 العالمي

83 

185 
امج ىناؾ أقراص تحتوي أفبلما وبر 

تعميمية نختارىا بأنفسنا أو بمساعدة 
 آبائنا أو معممينا

 أخبلقيات التعامؿ مع التكنولوجيا
التكنولوجي 

 العالمي
83 

186 
الخدمات الجميمة التي يقدميا الحاسوب 

 الرفاىية التكنولوجية لنا .
التكنولوجي 

 83 العالمي

195 
حمب ىي العاصمة الثانية لمجميورية 

 العربية السورية .
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 

 السياحي ليا
االقتصادي 

 91 الوطني

196 
تبعد ثبلثمئة وخمسيف كيمو مترا عف 

 دمشؽ إلى جية الشماؿ .
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 

 السياحي ليا
االقتصادي 

 الوطني
91 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج  التاريخ .قديمة تعود إلى ما قبؿ  197
 السياحي ليا

االقتصادي 
 الوطني

91 

يقاؿ أف سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ قد  198
 مر بيا .

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 
 السياحي ليا

االقتصادي 
 الوطني

91 

207 
ـ الصروح تعد قمعتيا واحدة مف أى

األثرية بطرازىا المعماري )اآلثار 
 (الفريد

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 
 السياحي ليا

االقتصادي 
 الوطني

91 

208 
يحيط بالقمعة خندؽ عميؽ يصؿ عمقو 

 مترا . 30مترا وعرضو20
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 

 السياحي ليا
االقتصادي 

 91 الوطني

209 
أقساميا : قاعة العرش المييبة  أشير

 الحماـ .و 
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 

 السياحي ليا
االقتصادي 

 91 الوطني

 الجامع الصغير وغيرىا . 210
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 

 السياحي ليا
االقتصادي 

 الوطني
91 

أما أسواقيا القديمة فيي مسقوفة تمتد  211
 أكثر مف عشرة كيمو مترات .

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 
 السياحي ليا

االقتصادي 
 الوطني

91 

تعد في طميعة أسواؽ المدف العربية مف  212
 حيث جماليا واتساعيا .

ية المحمية والترويج التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثر 
 السياحي ليا

االقتصادي 
 الوطني

91 
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213 
يختص كؿ سوؽ بنوع مف البضائع 

المصنوعات التي جاءت منيا 
......... 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 
 السياحي ليا

االقتصادي 
 91 الوطني

 المحمية الصناعات والميف الحباؿ ...سوؽ الصاغة والصابوف و  214
االقتصادي 

 91 الوطني

215 
أبوابيا كثيرة ، فييا باب الفرج وباب 

 أنطاكية وباب المقاـ .
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 

 السياحي ليا
االقتصادي 

 91 الوطني

216 
فييا بعض المدارس القديمة والكنائس 

 البيوت األثرية .و 
ية واألثرية المحمية والترويج التعريؼ بالمناطؽ السياح

 السياحي ليا
االقتصادي 

 91 الوطني

217 
ال ننسى قمعة سمعاف التي تقع عمى 

 كـ شماؿ غرب حمب .60بعد 
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 

 السياحي ليا
االقتصادي 

 91 الوطني

218 
سميت ىذه اآلبدة باسـ القديس "سمعاف 

 العمودي "
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية والترويج 

 السياحي ليا
االقتصادي 

 91 الوطني

 كتاب العربية لغتي لمصف الرابع األساسي بفصمو األول

القيـ السمبية  سيطرة القوة حاز المركز األوؿ في الطيراف  696
 العالمية

11 

سمبية القيـ ال سيطرة القوة صاح منشدًا لحف االنتصار 697
 العالمية

11 

ال احد يستطيع الطيراف والتحميؽ احسف  698
 مني مشى فخورًا نافشًا ريشو

القيـ السمبية  سيطرة القوة
 العالمية

11 

القيـ اإليجابية  الفخر وعزة النفس يقضي ليمو ونياره يتحدث عف بطوالتو 699
 الوطنية

11 

يأكؿ ويشرب كثيرًا وال يتدرب عمى  700
 الطيراف

القيـ السمبية  ؿ والتواكؿالكس
 العالمية

11 

القيـ السمبية  االيماف بالخرافات واألساطير ترمز إلى األساطير القديمة 710
 الوطنية

11 

القيـ السمبية  االيماف بالخرافات واألساطير لوحة تمثؿ آلية الحب والجماؿ 711
 الوطنية

11 

القيـ السمبية  طيرااليماف بالخرافات واألسا الثالثة آللية البحر 712
 الوطنية

11 
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713 
الموحة األخيرة تمثؿ الشاعر الموسيقي 
 االيماف بالخرافات واألساطير االسطوري عازؼ القيثارة )أورفيوس(

القيـ السمبية 
 11 الوطنية

738 
تحرؾ موكب طويؿ باتجاه معبر 

 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ القنيطرة في الجوالف المحتؿ
السياسي 

لوطنيا  31 

 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ وقؼ جنود صياينة مسمحوف 739
السياسي 
 31 الوطني

 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ شمس الجوالف ممتيبة كمشاعر أىمو 740
السياسي 
 31 الوطني

 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ سخرت الصياينة يومًا ما 741
السياسي 
 31 الوطني

742 
تقدمت عبر األسبلؾ الشائكة 

المصطنعة التي تفصؿ الجوالف السوري 
 المحتؿ عف الوطف األـ

 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ
السياسي 
 31 الوطني

تمقي نظرة حزينة عمى ارض مولدىا  743
 الغالية

السياسي  األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ
 الوطني

31 

744 
مى وقؼ جنود الصياينة مسمحوف ع

 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ الحاجز
السياسي 
 31 الوطني

745 
يمنعوف عريف مف مغادرة أرض آبائيا 

 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ المحتمة 
السياسي 
 31 الوطني

746 
توقع ورقة تقوؿ إني أتنازؿ عف حقي 

 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ باإلقامة في الجوالف
السياسي 

لوطنيا  31 

 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ كما تغسؿ مياه المطر تفاح الجوالف 747
السياسي 
 31 الوطني

748 
لكني واثقة باف أبنائي وأحفادي 

 الثقة وتحمؿ المسؤولية سيعودوف
السياسي 
 31 الوطني

749 
بدأت رحمة عريف الجديدة عبر االسبلؾ 

 الشائكة
 حتؿاألراضي المحتمة وممارسات الم

السياسي 
 الوطني

31 

750 
اجتازت البوابة الكيربائية الصفراء التي 

 األراضي المحتمة وممارسات المحتؿ أغمقيا جنود الصياينة خمفيا ببطء
السياسي 
 31 الوطني
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 الصناعات والميف المحمية مصنع السيارات 751
االقتصادي 

 الوطني
39 

752 
ارتفعت في سورية صروح صناعية 

 از بالمنجزات والحضارة الوطنيةاالعتز  عظيمة
القيـ اإليجابية 

 39 الوطنية

القيـ اإليجابية  االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية تعد معجزة لموطف ساعدت في نيضتو 753
 الوطنية

39 

754 
وعمى بروز اسمو عمى مستوى دوؿ 

 العالـ
 االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية

القيـ اإليجابية 
 الوطنية

39 

755 
كاف آخر منجز حضاري تحدثت عنو 

 االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية الصحؼ والمحطات الفضائية
القيـ اإليجابية 

 39 الوطنية

أعمف اسيد الرئيس بشار االسد انطبلقة  761
 المرحمة االولى مف مصنع سيارات شاـ

السياسي  جيود الدولة في خدمة المجتمع
 الوطني

39 

762 
ىذه المرحمة بتجميع قطع  تتمثؿ

 السيارات
 الصناعات والميف المحمية

االقتصادي 
 الوطني

39 

االقتصادي  الصناعات والميف المحمية تصنيع أجزاء السيارة والقطع البديمة 763
 الوطني

39 

سيشجع عمى دخوؿ صناعات جديدة  764
 إلى سورية

االقتصادي  الصناعات والميف المحمية
 الوطني

39 

السياسي  جيود الدولة في خدمة المجتمع ي حاجة المواطفيمب 765
 الوطني

39 

االقتصادي  دعـ االقتصاد الوطني يمبي السوؽ السورية 766
 الوطني

39 

االقتصادي  دعـ االقتصاد الوطني يمبي السوؽ العربية 767
 الوطني

39 

تصؿ الطاقة االنتاجية ليذا المصنع  768
 إلى عشرة آالؼ سيارة في العاـ

االقتصادي  دعـ االقتصاد الوطني
 الوطني

39 
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 االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية لـ تعد سيارة شاـ منتجًا وطنيًا فحسب 775
القيـ اإليجابية 

 39 الوطنية

ىي إنجاز رائع نفتخر بو ويحفر فينا  776
 روح اإلبداع 

القيـ اإليجابية  االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية
 الوطنية

39 

 39   الدأب والمثابرة والعمؿ الدؤوب  777

لرؤية ىذا الوطف وزيادة رموزه  778
 الحضارية

القيـ اإليجابية  االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية
 الوطنية

39 

االقتصادي  الطاقة والمصادر البديمة الطاقة الشمسية 846
 العالمي

82 

أفاد االنساف مف حرارة الشمس منذ  847
 و عمى األرض نشأت

االقتصادي  الطاقة والمصادر البديمة
 العالمي

82 

848 
كاف يستخدميا في إنضاج الخبز 

والمحـ وتجفيؼ الخضروات والفواكو 
 وتسخيف الماء

االقتصادي  الطاقة والمصادر البديمة
 العالمي

82 

849 
استخدموا العدسات في تجميع الضوء 
وتركيزه ثـ تسميطو عمى شيء قابؿ 

 ؿ لبلشتعا
 82   سيادة العمـ والتفكير العممي )العممانية(

850 
أما في العصر الحديث فقد استغؿ 
االنساف الطاقة المتولدة مف الشمس 

 استغبلال عمميا رائعا
االقتصادي  الطاقة والمصادر البديمة

 العالمي
82 

االقتصادي  الطاقة والمصادر البديمة استخدميا في توليد الكيرباء 851
 العالمي

82 

وتسخيف المياه بواسطة السخانات  856
 الشمسية 

االقتصادي  الطاقة والمصادر البديمة
 العالمي

82 

مؤخرًا تـ تصنيع سيارات تسير عمى  857
 الطاقة الشمسية 

االقتصادي  الطاقة والمصادر البديمة
 العالمي

82 

لمطاقة الشمسية أىمية عظيمة في  858
 االقتصاد العالمي

االقتصادي  ر البديمةالطاقة والمصاد
 العالمي

82 

 82   الطاقة والمصادر البديمة وفي الحفاظ عمى البيئة  859
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860 
ذلؾ باستخداـ السخانات الشمسية في 

 معظـ دوؿ العالـ 
 الطاقة والمصادر البديمة

االقتصادي 
 العالمي

82 

 

 

 

 (9الملحق رقم )

 الخامس األساسي بفصليه األول والثاني نموذج من عملية تحليل محتوى كتاب العربية لغتي للصف

 ولاأل  في فصموخامس كتاب العربية لغتي لمصف ال

 الصفحة   فئات التحميؿ وحدات التحميؿ التسمسؿ

وقضى ربؾ أال تعبد إال إياه وبالوالديف  229
 إحسانا

المؤسسات االجتماعية المحمية والعبلقات 
 السائدة بيف أفرادىا

الثقافي واالجتماعي 
طنيالو   

10 

المؤسسات االجتماعية المحمية والعبلقات  ال تقؿ ليما أؼ وال تنيرىما  230
 السائدة بيف أفرادىا

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

10 

 وقؿ ليما قوال كريما  231
المؤسسات االجتماعية المحمية والعبلقات 

 السائدة بيف أفرادىا
الثقافي واالجتماعي 

 10 الوطني

 بى حقو وابف السبيؿ وآت ذا القر  234
المؤسسات االجتماعية المحمية والعبلقات 

 السائدة بيف أفرادىا
الثقافي واالجتماعي 

 10 الوطني

244 
إنني أضع السمكة التي يسمح القانوف 

 بصيدىا في السمة 
 30 السياسي الوطني احتراـ الدستور والقوانيف والتشريعات

أما السمكة التي ال يسمح قانوف  245
 د بصيدىا فأعيدىا إلى البحيرة الصي

 31 السياسي الوطني احتراـ الدستور والقوانيف والتشريعات

القانوف حدد طوؿ السمكة المناسب  246
 لمصيد 

 31 السياسي الوطني احتراـ الدستور والقوانيف والتشريعات

247 
كؿ سمكة يقؿ طوليا عف الطوؿ 
 31 السياسي الوطني والقوانيف والتشريعاتاحتراـ الدستور  المحدد يجب أال يصطادىا أحد 

 31 السياسي الوطني احتراـ الدستور والقوانيف والتشريعات نظمت الدولة قانونًا لصيد السمؾ  248

 31 السياسي الوطني احتراـ الدستور والقوانيف والتشريعات سنتحدث عف قانوف صيد البر  249

 41 القيـ اإليجابية العالمية مى اآلخراالنفتاح ع يعيش الناس في حاؿ اجتماعٍ  251

 41 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر فتحدث بينيـ طرؽ انتفاع  252

253 
التفادي عمى األياـ وتكثر لمتعاوف و 
 41 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر بينيما الدواعي 

 41 القيـ اإليجابية العالمية عمى اآلخراالنفتاح  يساند بعضيـ في العيش بعضا  254

 41 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر انتفاع مساندة ارتفاع و  255

 41 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر قد اشتبكت مصالحيـ  256
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لعالميةالقيـ اإليجابية ا االنفتاح عمى اآلخر فكؿٌّ لكؿٍّ في مجاؿ العيش ساعِ  257  41 

 54 التكنولوجي العالمي وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ الياتؼ 263

وكانت الدوؿ في غابر األزماف تتخذ  265
 البريد وسيمةً 

 54 التكنولوجي العالمي وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ

كاف الفرساف يعدوف عمى صيوات  267
 خيوليـ بالرسائؿ متتابعيف 

ي العالميالتكنولوج وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ  54 

بؿ استخدـ اإلنساف حماـ الزاجؿ؛  268
 لينقؿ الرسائؿ، ويقرب المسافات 

 54 التكنولوجي العالمي وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ

269 
توصؿ إلى اختراع الياتؼ الذي كثرت 

 54 التكنولوجي العالمي وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ فوائده 

270 
وصار حاجة ال يمكف االستغناء عنيا 

 54 التكنولوجي العالمي الرفاىية التكنولوجية حياة الكثيريف  في

271 
لـ يكف )جراىاـ بؿ ( مدرس العمـو 
في مدارس الصـ سيكوف يوما مف 

 عباقرة التاريخ 
 األعبلـ األجانب وانجازاتيـ

الثقافي واالجتماعي 
 54 العالمي

واطسوف الذي كاف يساعده في غرفة  272
 أخرى إلى جانب غرفتو 

الثقافي واالجتماعي  عبلـ األجانب وانجازاتيـاأل
 العالمي

54 

278 
وتطور االتصاؿ بالياتؼ ليصؿ إلى 
 54 التكنولوجي العالمي وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ مسافات طويمة متجاوزًا التضاريس 

279 
مثمما تطور شكمو حتى ظير الياتؼ 

 54 التكنولوجي العالمي وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ الجواؿ 

300 

وضع المبدع الشاب اثنيف وأربعيف 
قانونا مف شأنيا أف تغير عمؿ 

الحاسوب وتسيـ في تطوير عمـ 
 الرياضيات

نجازاتيـ األعبلـ العرب الثقافي واالجتماعي  وا 
 الوطني

66 

301 
ومخترع سوري آخر سجؿ اسمو في 
نجازاتيـ األعبلـ العرب موسوعة )غينيس( لؤلرقاـ القياسية   وا 

االجتماعي الثقافي و 
 66 الوطني

302 
الختراعو أصغر قمر صناعي في 

نجازاتيـ األعبلـ العرب العالـ  وا 
الثقافي واالجتماعي 

 66 الوطني

303 
أحد ىؤالء المبدعيف أقاـ في بيتو 

 مصنعًا صغيرًا يصنع فيو اختراعاتو 
نجازاتيـ األعبلـ العرب  وا 

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

66 

 66 االقتصادي العالمي الطاقة والمصادر البديمة لطاقةزمف عزت فيو ا 305

306 
وأصبح الحديث عف بدائؿ رخيصة 

وصديقة لمبيئة شاغؿ العمماء 
 والباحثيف

 66 االقتصادي العالمي الطاقة والمصادر البديمة

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  سورية ربي يحمييا  312
 سبيمو )حب الوطف(

اإليجابية الوطنيةالقيـ   83 

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  أرض يسكنيا األحرار 313
 سبيمو )حب الوطف(

 83 القيـ اإليجابية الوطنية

 83 القيـ اإليجابية الوطنيةاالنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  ديار ىي خير ديار 316
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 سبيمو )حب الوطف(

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  يزىر قمبيبمحبتيا  317
 سبيمو )حب الوطف(

 83 القيـ اإليجابية الوطنية

 سورية يا ميد طموحي 319
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

 83 القيـ اإليجابية الوطنية سبيمو )حب الوطف(

 مدينة عفريف 328
ثرية المحمية التعريؼ بالمناطؽ السياحية واأل

 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا

 مدينة جميمة تترّبع مزىوَّة في وطنيا  329
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 

 والترويج السياحي ليا
 83 االقتصادي الوطني

331 
تقع في الجزء الشمالي الغربي منيا 

عمى بعد ستيف كيمو مترا شماؿ حمب 
 اء الشيب

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 
 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا

332 
إنيا مدينة عفريف التي تمتاز بسيوليا 
الزراعية الخصبة وأشجارىا الباسقة 
 المعطاءة مف زيتوف وفواكو متنوعة 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 
 ياوالترويج السياحي ل

 83 االقتصادي الوطني

335 
ونير عفريف الخّير يقطع المدينة مف 

 الشماؿ إلى الجنوب 
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 

 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا

فيضفي عمييا جماال أّخاذًا يسر  336
 الناظريف 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 
 ترويج السياحي لياوال

 83 االقتصادي الوطني

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية  ويشّد إلييا الكثير مف المصطافيف  337
 والترويج السياحي ليا

 83 االقتصادي الوطني

340 
فيي تضـ آثارا كثيرة تشيد عمى 
 عراقتيا وقدميا وتاريخيا الحافؿ 

ثرية المحمية التعريؼ بالمناطؽ السياحية واأل
 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا

 فأنت أّنى نظرت يستقبمؾ أثر قديـ  341
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 

 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا

342 
ومف آثارىا : قمعة )الباسوطة وعنداره 

) 
محمية التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية ال

 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية  وآثار قريتي )بّراد وكيمار ( 343
 والترويج السياحي ليا

 83 االقتصادي الوطني

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية  وتؿ )جنديرس ( األثري  344
 والترويج السياحي ليا

القتصادي الوطنيا  83 

 وكيؼ قرية )برج عبد اهلل(   345
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 

 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا

346 
الذي اكتشؼ فيو ىيكؿ عظمي كامؿ 

 يعود إلى مئة ألؼ عاـ 
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 

 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية  أولت الدولة عفريف عنايتيا بسخاء  347
 والترويج السياحي ليا

 83 االقتصادي الوطني

348 
فاىتمت بالمناطؽ السياحية كالباسوطة 

ذات الينابيع العذبة وبساتيف الرماف 
 والفاكية 

ثرية المحمية التعريؼ بالمناطؽ السياحية واأل
 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا
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349 
الطبيعة وكفرجنة ذات المناخ المعتدؿ و 

 الرائعة 
التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 

 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا

350 
حيث يقضي الطبلئعيوف أوقاتًا جميمة 

 في احضاف مجتمعيـ الجميؿ 
عريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية الت

 83 االقتصادي الوطني والترويج السياحي ليا

وما أكثر المتنّزىات وأماكف  351
 االصطياؼ اليادئة الجميمة !

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 
 والترويج السياحي ليا

 83 االقتصادي الوطني

فييا ولعؿ اجمؿ األماكف السياحية  352
 بحيرة السد السابع عشر مف نيساف 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 
 والترويج السياحي ليا

 83 االقتصادي الوطني

353 
وىو سد حيوي اقيـ حديثًا ، ليروي 
 االراضي ويسقي عفريف وما حوليا 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 
قتصادي الوطنياال والترويج السياحي ليا  83 

359 
وقد صارت الخدمات السياحية عمبًل 
ًا يتعاظـ باستمرار في حياة اىميا  ميمَّ

 الطيبيف الكراـ 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية واألثرية المحمية 
 والترويج السياحي ليا

 83 االقتصادي الوطني

 83 االقتصادي الوطني الصناعات والميف المحمية حياكة السجاد 360

 83 االقتصادي الوطني الصناعات والميف المحمية حياكة السجاد مينة تراثية جميمة  361

اشتيرت بيا ببلدنا منذ زمف بعيد  362
 صنعة ودقَّة وجماالً 

 83 االقتصادي الوطني الصناعات والميف المحمية

363 
حتى ال تكاد تخمو مدينة او بمدة في 

 83 االقتصادي الوطني حميةالصناعات والميف الم وطننا مف ممارستيا 

364 
وقد كانت كؿ انواع السجاد تصنَّع 

 83 االقتصادي الوطني الصناعات والميف المحمية يدويًَّا 

ظمت الدولة داعمة وراعية لحياكة  386
 السجاد التقميدية 

 83 السياسي الوطني تقدير جيود الدولة في خدمة المجتمع

راـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى احت وذلؾ لممحافظة عمى التراث  387
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

83 

 ألنو رمز مف رموز حضارتنا العريقة  388
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 83 الوطني

 العنب فاكية لذيذة الطعـ 389
والمحافظة عمييا)الثروات مقدرات الوطف 

 الباطنية والحيوانية والزراعية(
الثقافي واالجتماعي 

 114 الوطني

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى  عرس شعبي  416
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

اليـو عرس أسعد، وسيقاـ العرس في  417
 الساحة العامة 

والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى  احتراـ العادات
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

 فارتدينا أحمى ما لدينا مف ثياب  418
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

419 
تسبقنا أفئدتنا لرؤية مظاىر العرس 

 البييجة 
العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى  احتراـ

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

 كاف الشباب قد انيوا تحضير العريس  420
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

 140الثقافي واالجتماعي احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى وحمموه مف بيت أىمو إلى الساحة  421
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 الوطني التراث األصيؿ عمى االكتاؼ مرفوعًا 

تحؼ بو جوقة الرجاؿ يحدوف خمفو   422
 وأمامو 

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

 تو البيضاء وعقالو وىو مزىو بكوفي 423
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

 وعباءتو الشقراء المقصبة  424
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

425 
و المقمَّـ التي اشتمؿ بيا فوؽ ثوب

 وسروالو األبيض 
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 الوطني
140 

وفي الساحة اجمسوه عمى محفَّة عالية  426
 تحيط بيا الزينات والورود 

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 
 التراث األصيؿ

تماعي الثقافي واالج
 الوطني

140 

وانطمقوا إلى بيت العروس ، وانطمقنا  427
 خمفيـ  -األوالد -نحف 

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

 بقي مرافقو يحيطو بالرعاية البلزمة  428
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 لتراث األصيؿا
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

 في بيت اىؿ العروس تجمعت الصبايا  429
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

يرفمف بحمميف البييَّة التي تداخمت فييا  430
 جميع االلواف 

حسنة والمحافظة عمى احتراـ العادات والتقاليد ال
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

يحطف بالعروس في ثوبيا األبيض  431
 وطرحتيا الناصعة الزاىية 

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

 وقد انسدؿ عمى وجييا منديؿ زىري  432
العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى احتراـ 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

433 
الزغاريد إلى قادوىا وسط األىازيج و 

 باب البيت 
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى  حيث تقؼ فرس عمييا سرج مزركش  434
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

أخذ أقاربيا وأىميا يغدقوف عمييا  435
 >النقوط <

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

سكا بقود بينما وقؼ أحد الرجاؿ مم 436
 الفرس ، يرفع صوتو )بالشوباش (

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

 اصطؼ األىالي يرشوف الرز والزبيب  437
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

438 
وحيف وصمت إلى الساحة تمقتيا أـ 

 العريس وأخواتو بالزغاريد 
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

ووسط الفرحة العارمة انزؿ العريس  439
 عروسو رويدًا رويدًا عف صيوة الفرس 

والمحافظة عمى  احتراـ العادات والتقاليد الحسنة
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

وأمسؾ يدىا وسارا متبختريف بيف  440
 الجموع إلى مكاف جموسيما 

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

441 
وكاف الرجاؿ يعقدوف حمقات الدبكة 

 المجوز الراقصة عمى أنغاـ 
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني
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442 
والصبايا يوقعف ألحانيف الطربة عمى 

 ضربات الدفوؼ ...
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

443 
وكـ انتشينا فرحا ونحف نغني ما نحفظ 

 معيف 
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

نتراكض لنقطر حبؿ الرجاؿ في  444
 دبكاتيـ 

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
نيالوط  

140 

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى  ونحاوؿ محاكاة حركاتيـ وغنائيـ  445
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

446 
وحيف جمس العروساف عمى الدكة 

 العالية وقؼ والد العريس 
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
في واالجتماعي الثقا

 140 الوطني

447 
يدعو الضيوؼ إلى الطعاـ الذي كاف 

 ممدودا عمى سماط واسع 
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 140 الوطني

448 
رصؼ عميو العديد مف الجفاف ، فأكؿ 

 الناس 
افظة عمى احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمح

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 الوطني
140 

ثـ واصؿ الرجاؿ الغناء والدبكة إلى  449
 آخر الميؿ 

احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

حسنة والمحافظة عمى احتراـ العادات والتقاليد ال أال ما أجمؿ األعراس في ببلدنا  450
 التراث األصيؿ

الثقافي واالجتماعي 
 الوطني

140 

 ثانيال وفصم في  خامسكتاب العربية لغتي لمصف ال

عرفت أسماء الكثيريف منيـ كالفارابي  892
خواف الصفا واألصفياني  والكندي وا 

نجازاتيـ األعبلـ العرب الثقافي واالجتماعي  وا 
 الوطني

9 

893 
الفارابي وآلتو  تعالوا أحدثكـ عف

نجازاتيـ األعبلـ العرب العجيبة  وا 
الثقافي واالجتماعي 

 9 الوطني

894 
الفارابي ىو أبو نصر محمد بف 

نجازاتيـ األعبلـ العرب الفارابي   وا 
الثقافي واالجتماعي 

 9 الوطني

نجازاتيـ األعبلـ العرب المعروؼ بمقب المعمـ الثاني 895  وا 
الثقافي واالجتماعي 

 الوطني
9 

مف أشير فبلسفة القرف العاشر  896
 الميبلدي

نجازاتيـ األعبلـ العرب الثقافي واالجتماعي  وا 
 الوطني

9 

المعمـ االوؿ ىو الفيمسوؼ اليوناني  897
 الشيير أرسطو

نجازاتيـ األعبلـ العرب الثقافي واالجتماعي  وا 
 الوطني

9 

898 
عرؼ الفارابي بالمعمـ الثاني بسبب 

المغة اليونانية معرفتو الواسعة ب
 وعموميا

نجازاتيـ األعبلـ العرب الثقافي واالجتماعي  وا 
 الوطني

9 

 الخط العربي 910
احتراـ العادات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى 

 التراث األصيؿ
الثقافي واالجتماعي 

 الوطني
19 

إف الخط العربي مف أقدـ الخطوط  911
 المعروفة عمى وجو االرض

 19 القيـ اإليجابية الوطنية زات والحضارة الوطنيةاالعتزاز بالمنج

أوؿ أبجدية عرفيا التاريخ حطت عمى  912
 االرض العربية 

 19 القيـ اإليجابية الوطنية االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية
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913 
أبجدية رأس شمرا )أوغاريت( في 

الوطنيةالقيـ اإليجابية  االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية سورية  19 

914 
مع اتساع الدولة العربية أخذ الخط 

 19 القيـ اإليجابية الوطنية االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية العربي باالنتشار

915 
كاف الخط العربي ومازاؿ بفنونو 

وأشكاؿ حروفو مف أحمى مظاىر أمتنا 
 العريقة

الوطنية القيـ اإليجابية االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية  19 

 19 السياسي الوطني جيود الدولة في خدمة المجتمع تشجيع الدولة العربية لمقراءة والكتابة  916

920 
كثير ممف ال يعرفوف قراءتيا مف 

األجانب سارعوا إلى اقتناء عدد مف 
 الموحات المكتوبة بالخط العربي 

طنيةالقيـ اإليجابية الو  االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية  19 

يزينوف بيا قصورىـ ومتاحفيـ عمى  921
 الرغـ مف  أنيـ ال يفيموف معناىا

 19 القيـ اإليجابية الوطنية االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية

922 
مكانة الخط عند العرب كمكانة الرسـ 

ية الوطنيةالقيـ اإليجاب االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية والتصوير والنحت عند الغربييف  19 

923 
نجد في تاريخ كؿ بمد عربي النواب  
في فف الخط تركوا كثيرًا مف اآلثار 

 الخطية الرائعة 
 19 القيـ اإليجابية الوطنية االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية

924 
ال تزاؿ باقية إلى يومنا ىذا وتتماشى 

مع جميع االزمنة الغابرة منيا 
 والمعاصرة

دات والتقاليد الحسنة والمحافظة عمى احتراـ العا
 19 القيـ اإليجابية الوطنية التراث األصيؿ

929 
التدرب عمى الخط كالتدرب عمى غيره 
مف الفنوف يحتاج إلى الصبر واالنتباه 

 إلى نصائح المدرب والتقيد بيا
 19 القيـ اإليجابية العالمية الدأب والمثابرة

 بدأت رحمتنا في دمشؽ القديمة 937
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 

 19 االقتصادي الوطني والترويج ليا

938 
دخمنا في أشير أسواقيا الذي ناؿ 

 شيرة عربية وعالمية
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 

 19 االقتصادي الوطني والترويج ليا

إنو سوؽ الحميدية الذي وصؼ  939
 بحجارة سوداء

بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية  التعريؼ
 والترويج ليا

 19 االقتصادي الوطني

سقؼ بالمعدف المتيف ليحمي الناس  940
 مف حر الصيؼ وبرد الشتاء

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 
 والترويج ليا

 19 االقتصادي الوطني

941 

تعود شيرتو إلى قدمو وتنوع البضائع 
المبلبس الشرقية فيو وال سيما  

واألقمشة المتنوعة والشرقيات مف 
 تحؼ وىدايا

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 
 19 االقتصادي الوطني والترويج ليا

942 
سنتجو إلى سوؽ العصرونية وىو 
سوؽ لؤلدوات المنزلية واأللعاب 

 المدىشة

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 
 19 االقتصادي الوطني ياوالترويج ل
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943 
منو إلى سوؽ لحريقة الذي سمي ىذا 
االسـ بسبب الحرائؽ التي اندلعت فيو 

 أ

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 
 والترويج ليا

 19 االقتصادي الوطني

946 
قبؿ الوصوؿ إلى سوؽ  البزورية 
استقبمتنا روائح العطور والبيارات 

 والتوابؿ 

بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية  التعريؼ
 والترويج ليا

 19 االقتصادي الوطني

947 
تبادرنا الدعوات لتناوؿ قطع مف 

الحموى المذيذة التي اشتير اىؿ الشاـ 
 بصناعتيا

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 
 19 االقتصادي الوطني والترويج ليا

948 
ي لتناوؿ البزورات التي تتربع ف

 أماكنتيا المخصصة بترتيب مدىش
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 

 19 االقتصادي الوطني والترويج ليا

949 

لعؿ األجمؿ مف ىذا كمو الورود 
واألزىار واألعشاب والنباتات الطبية 
التي تتوضع وكأف يد رساـ  صاغت 

 أشكاليا البديعة

لمحمية التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية ا
 19 االقتصادي الوطني والترويج ليا

لـ نغادر سوؽ البزورية إال بعد أف  950
 تعشقت روائح العطر ثيابنا وأنوفنا 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 
 والترويج ليا

 19 االقتصادي الوطني

كاف مسؾ الختاـ في يومنا الجميؿ  951
 سوؽ )مدحت باشا( 

السياحية االثرية المحمية  التعريؼ بالمناطؽ
 والترويج ليا

 19 االقتصادي الوطني

 سمي قديما السوؽ الطويؿ 952
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 

 19 االقتصادي الوطني والترويج ليا

953 
رأينا محاؿ التوابؿ والقيوة واألعشاب 

 واالردية
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 

 19 االقتصادي الوطني لترويج لياوا

954 
كانت جولة مبيجة في دمشؽ القديمة 

 استعدنا فييا عبؽ الماضي
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية 

 والترويج ليا
 19 االقتصادي الوطني

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية المحمية  الناعورة 956
 والترويج ليا

 36 االقتصادي الوطني

البيئي والصحي  استثمار الموارد البيئية المحمية أحمؿ الماء وأروي الحقوؿ والبساتيف 995
 الوطني

57 

 استثمار الموارد البيئية المحمية وأدير الطواحيف 996
البيئي والصحي 

 57 الوطني

997 
يقصد الناس ضفافي الخضراء منتزىا 

 استثمار الموارد البيئية المحمية جميبل
صحي البيئي وال
 57 الوطني

البيئي والصحي  استثمار الموارد البيئية المحمية أسقييـ ماءا نظيفا عذباً  998
 الوطني

57 

لقد أصبحت كالمصاب بنزؼ خطر  999
 فمخمفات المصانع تمقى في مياىي

البيئي والصحي  التموث البيئي عمى أرض الوطف
 الوطني

57 

 عمى أرض الوطف التموث البيئي وتموثيا بالسمـو الضارة  1000
البيئي والصحي 

 57 الوطني

 57البيئي والصحي  التموث البيئي عمى أرض الوطف فتقتؿ األسماؾ وتفني النباتات  1001
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 الوطني

وبدال مف أف اكوف مصدرًا لمحياة  1002
 صرت ناقبل لممرض وعوامؿ الفناء 

البيئي والصحي  التموث البيئي عمى أرض الوطف
 الوطني

57 

1003 
ضف في أعماقي جراثيـ ومسببات أحت

 التموث البيئي عمى أرض الوطف لمعديد مف األمراض 
البيئي والصحي 

 57 الوطني

1004 
ال تقؿ أنؾ ميدد بالموت فحياتؾ ىي 

 الثقافة البيئية الحياة لنا 
البيئي والصحي 

 57 الوطني

 الثقافة البيئية وال حياة لنا مف دوف ماء  1005
البيئي والصحي 

يالوطن  
57 

ال أموت إذا وجد أناس مثمؾ  1006
 يحرصوف عمي وييتموف بي 

البيئي والصحي  الثقافة البيئية
 الوطني

57 

ماذا تريدني أف أفعؿ خدمة لؾ بؿ لنا  1007
 جميعا ؟ 

البيئي والصحي  الثقافة البيئية
 الوطني

57 

1008 
ال تيدر الماء كي تشرب أنت 

 د البيئية المحميةاستثمار الموار  ....ويشرب كؿ عطشاف 
البيئي والصحي 

 57 الوطني

1009 
وحافظ عمى نظافتو كي تحفظ صحة 

 الثقافة البيئية كؿ إنساف 
البيئي والصحي 

 57 الوطني

البيئي والصحي  الثقافة البيئية فالماء شرط أساسي لحياة كؿ الكائنات  1010
 الوطني

57 

حياة اإلنساف والحيواف والنبات عمى  1011
  حد سواء

البيئي والصحي  الثقافة البيئية
 الوطني

57 

 سيادة العمـ والتفكير العممي حروؼ مضيئة  1012
 الثقافي واالجتماعي

 68 العالمي

1013 
ندى الصبية التي تخرجت في الجامعة 

 سيادة العمـ والتفكير العممي أوؿ فتاة جامعية في قريتيا 
 الثقافي واالجتماعي

 68 العالمي

1014 
ؿ فتاة ارادت القياـ بعمؿ لـ لكنيا أو 

 يكف قد لفت انتباه أحد مف أىؿ قريتيا 
 سيادة العمـ والتفكير العممي

 الثقافي واالجتماعي
 العالمي

68 

 68 القيـ اإليجابية العالمية الدأب والمثابرة اتصفت باليمة والنشاط والخمؽ الحسف  1015

1016 
وصممت أف تأخذ بيد أميا لتنير 

 68 القيـ اإليجابية العالمية لدأب والمثابرةا بصيرتيا ...

 68 القيـ اإليجابية العالمية الدأب والمثابرة فيذا حمـ راودىا زمنا طويبل  1017

1018 
وعممت جاىدة عمى تحقيقو مرات 

 68 القيـ اإليجابية العالمية الدأب والمثابرة عديدة 

لكنيا فرصة يا أماه ، وىذا بعض مف  1019
 جوؾ دينؾ عمي أر 

 68 القيـ اإليجابية العالمية الدأب والمثابرة

 68 القيـ اإليجابية العالمية الدأب والمثابرة اتصفت باليمة والنشاط والخمؽ الحسف  1020

 68 القيـ اإليجابية العالمية الثقة وتحمؿ المسؤولية نعـ يا أمي فاألمر سيؿ  1021

1022 
إنؾ ستتعمميف الحروؼ شيئا فشيئا 

 سيادة العمـ والتفكير العممي ؿ إلى ما نريد حتى نص
 الثقافي واالجتماعي

 68 العالمي
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1024 
بدأت ميمتيا في تعميـ أميا القراءة 

 سيادة العمـ والتفكير العممي والكتابة 
 الثقافي واالجتماعي

 68 العالمي

يةالقيـ اإليجابية العالم الدأب والمثابرة انقضت شيور مف العمـ والمثابرة  1025  68 

 سيادة العمـ والتفكير العممي ما أجمؿ اف يكوف المرء متعمما ...! 1028
 الثقافي واالجتماعي

 68 العالمي

 77 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر أحبؾ يا أخاً  1040

 77 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر تعاؿ إلي ال تسأؿ عف اسمي  1041

 77 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر أصؿ ىويتي و  1042

 77 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر أو شكؿ رسمي  1043

1044 
ومدَّ يديؾ كي نحيا سويا           

 77 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر ونبني عالما بالحب ينمي 

1045 
ألنا              بو سنعيش أحرارا

 77 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر ولدنا ىكذا مف غير وسـ 

فإف أبصرت في عينيؾ دمعا         1046
 أحس بخافقي بالدـ ييمي 

 77 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر

وما الحت بشائر مف سرور          1047
 عمى شفتيؾ إال زاؿ ىمي 

 77 القيـ اإليجابية العالمية النفتاح عمى اآلخرا

1048 
تعاؿ نعم ر اإلنساف فينا          ببل 

 77 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر خوؼ وال حقد وظمـ 

1049 
بدنيا تزدىي فييا رؤانا           

يةالقيـ اإليجابية العالم االنفتاح عمى اآلخر طيور محبة ورفيؼ سمـ   77 

 77 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر كبلنا مف شغاؼ األرض جئنا  1050

 77 القيـ اإليجابية العالمية االنفتاح عمى اآلخر أحبؾ يا أخا مف غير أمي  1051

البيئي والصحي  الكائنات الحية المكتشفة عالميا سحر عالـ البحار )المؤلؤ( 1064
 العالمي

97 

 الكائنات الحية المكتشفة عالميا كتشؼ االنساف حيوانًا مائياً ا 1065
البيئي والصحي 

 97 العالمي

1066 
يعيش بيف صدفتيف متصمتيف مف جية 

 الكائنات الحية المكتشفة عالميا واحدة
البيئي والصحي 

 97 العالمي

ي والصحي البيئ الكائنات الحية المكتشفة عالميا يتغذى بالكائنات الحية الدقيقة  1067
 العالمي

97 

ينتج مادة دفاعية تتراكـ طبقة فوؽ  1068
 طبقة حوؿ كائف بحجـ حبة رمؿ

البيئي والصحي  الكائنات الحية المكتشفة عالميا
 العالمي

97 

 الكائنات الحية المكتشفة عالميا مكونا لؤلؤًا يسمى المحار المؤلؤي 1069
البيئي والصحي 

 97 العالمي

1070 
يس المع ذو ألواف المؤلؤ حجر نف

 الكائنات الحية المكتشفة عالميا عديدة
البيئي والصحي 

 97 العالمي
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1071 
تقاس جودتو بمدى توافر شروط كبر 
 الكائنات الحية المكتشفة عالميا الحجـ وبريؽ الموف وكماؿ االستدارة

البيئي والصحي 
 97 العالمي

1090 
مف عادات الشعوب )النموذج 

 اليد الشعوبعادات وتق الياباني(
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

1091 
تتوزع في أقصى الشرؽ وعمى ساحؿ 
المحيط اليادي مجموعة مف الجزر 

 يطمؽ عمييا اسـ الياباف
 جغرافية دوؿ العالـ وأىـ معالميا

البيئي والصحي 
 114 العالمي

ثـ تحولت في خبلؿ نصؼ قرف إلى  1092
 قوة اقتصادية وعممية 

 114 االقتصادي العالمي إلصبلح االقتصادي في دوؿ العالـالتنمية وا

 114 االقتصادي العالمي التنمية واإلصبلح االقتصادي في دوؿ العالـ تنافس أكبر الدوؿ في العالـ الصناعي  1093

مما آثار إعجاب العالـ وتساؤلو عف  1094
 سر ذلؾ التقدـ المذىؿ

 114 االقتصادي العالمي لـالتنمية واإلصبلح االقتصادي في دوؿ العا

1095 
يعود  السر في ذلؾ إلى الشعب الذي 

 عادات وتقاليد الشعوب اعتمد مبدأ الروح الجماعية 
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

1096 
اليابانيوف يقوموف بأعماليـ في 

 عادات وتقاليد الشعوب مجموعات يندمجوف فييا
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

1097 
يجعميـ التفاعؿ مع المجموعة فخوريف 

بمياراتيـ الذاتية التي تمقى التقدير 
 والتشجيع

 عادات وتقاليد الشعوب
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

يدفعيـ لمشعور بالرضا والدأب  1098
 والمثابرة وعمى التكيؼ مع المحيط

 الثقافي واالجتماعي عادات وتقاليد الشعوب
 العالمي

114 

التنسيؽ مع أعضاء الفريؽ إلتماـ  1099
 النشاط الجماعي

 الثقافي واالجتماعي عادات وتقاليد الشعوب
 العالمي

114 

1100 
كؿ مواطف يرتبط ارتباطأ وثيقًا بعممية 

 عادات وتقاليد الشعوب بناء المجتمع
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

1101 
يعمـ أنو حمقة ضرورية في سمسمة 

 عادات وتقاليد الشعوب تطور الجماعة
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

انعكس ىذا االلتزاـ بمبدأ روح الجماعة  1102
 عمى أساليب الحياة عند اليابانييف

 الثقافي واالجتماعي عادات وتقاليد الشعوب
 العالمي

114 

فيـ متماثموف  في ممبسيـ وسموكيـ  1103
 االجتماعي 

ي واالجتماعيالثقاف عادات وتقاليد الشعوب  
 العالمي

114 

1104 
يـو نشاط ترفييي كامؿ يعرؼ بيـو 

 عادات وتقاليد الشعوب المدرسة أو الشركة أو الرحمة 
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

1105 
يقضيو األعضاء في نزىات جماعية 

 عادات وتقاليد الشعوب تنظميا الجمعيات المختمفة
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

يكبر الشعور بالصداقة في العمؿ  1106
 الجماعي

 الثقافي واالجتماعي عادات وتقاليد الشعوب
 العالمي

114 

1107 
يبم  حب اليابانييف لممؤسسة التي 
يعمموف بيا درجة تجعميـ يؤلفوف 
األغاني الخاصةبيا وينشدونيا 

 عادات وتقاليد الشعوب
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي
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 بحماسة كبيرة

1108 
كما يضعوف الشعارات الخاصة 

بشركتيـ عمى صدورىـ بكثير مف 
 االفتخار

 الثقافي واالجتماعي عادات وتقاليد الشعوب
 العالمي

114 

1109 
يتحدد دور الفرد الياباني ومركزه في 
الفريؽ الذي يعمؿ بو عمى درجتو 

 العممية 
 سيادة العمـ والتفكير العممي

 الثقافي واالجتماعي
 114 العالمي

1110 
اليابانيوف يؤكدوف عمى ضرورة وجود 

صمة وثيقة بيف التحصيؿ العممي 
 والنجاح في الحياة 

 سيادة العمـ والتفكير العممي
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

1111 
الطبلب اليابانيوف كالنحؿ في الخمية 

يعمموف دوف كبلؿ لتنية المعارؼ 
 والخبرات

 الثقافي واالجتماعي ميسيادة العمـ والتفكير العم
 العالمي

114 

1112 
التعمـ ال يقاس بعدد سنوات الدراسة 
 بؿ بكثافة الخبرة العممية والعممية 

 سيادة العمـ والتفكير العممي
 الثقافي واالجتماعي

 العالمي
114 

1113 
الطالب الياباني وصؿ إلى مستوى 

رفيع مف الثقافة والقدرة عمى 
 االستيعاب

 لتفكير العمميسيادة العمـ وا
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

1114 
غدت الياباف نموذجًا يحتذى لدوؿ تريد 

أف تصنع مف نفسيا منافسًا لمغرب 
 الصناعي

 114 االقتصادي العالمي التنمية واإلصبلح االقتصادي في دوؿ العالـ

1117 
اتخاذ التعميـ أساسًا يؤدي إلى التفوؽ 

 كير العمميسيادة العمـ والتف العممي
 الثقافي واالجتماعي

 114 العالمي

 

 

 

 (11الملحق رقم )

 األساسي بفصليه األول والثاني السادسنموذج من عملية تحليل محتوى كتاب العربية لغتي للصف 

 األول وفصم في سادسكتاب العربية لغتي لمصف ال

 فئات التحميؿ الفرعية وحدات التحميؿ 451
فئات التحميؿ الرئيسة 

 الصفحة مجاالت()ال

يطؿ بيتنا ذو الطوابؽ الثبلثة عمى التمة  452
 القرية الخضراء 

المؤسسات االجتماعية المحمية 
 والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

 11 الثقافي واالجتماعي الوطني

وحدىا صافرة ابي المدوية كانت تنبينا  456
 عمى العودة  -أبناءه الخمسة -نحف 

المحمية المؤسسات االجتماعية 
 والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

 12 الثقافي واالجتماعي الوطني

 12 الثقافي واالجتماعي الوطنيالمؤسسات االجتماعية المحمية  نتحمؽ حوؿ مائدة الطعاـ  457
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 والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

المؤسسات االجتماعية المحمية  يجمس أبي وأمي عمى رأس المائدة  458
 السائدة بيف أفرادىا والعبلقات

 12 الثقافي واالجتماعي الوطني

459 
تحصي امي بحركة مف رأسيا عدد 

 أوالدىا الحاضريف 
المؤسسات االجتماعية المحمية 
 12 الثقافي واالجتماعي الوطني والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

460 
تمؾ الصافرة أشبو بخيط السبحة القوي 

 ًا بآخر الذي يربط افراد العائمة واحد
المؤسسات االجتماعية المحمية 
 12 الثقافي واالجتماعي الوطني والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

461 
كانت األـ تعمـ فراخيا اإلعتماد عمى 

 النفس 
المؤسسات االجتماعية المحمية 
 والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

 12 الثقافي واالجتماعي الوطني

نا اسرع مني ولكف الغراب وأنثاه كا 462
 ،وانقّضا عمى قمة رأسي ينقرانو بشراسة 

المؤسسات االجتماعية المحمية 
 والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

 12 الثقافي واالجتماعي الوطني

أسمع صوت أبي الغاضب : أعد الفرخ  463
 إلى العش وانزؿ في الحاؿ 

المؤسسات االجتماعية المحمية 
 والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

 12 الثقافي واالجتماعي الوطني

464 
خفت حيف رأيت ابي غاضبًا اكثر مف 

 ارتعادي مف الغرابيف 
المؤسسات االجتماعية المحمية 
 12 الثقافي واالجتماعي الوطني والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

 نزلت خجبًل مف ابي  465
المؤسسات االجتماعية المحمية 
 12 الثقافي واالجتماعي الوطني والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

المؤسسات االجتماعية المحمية  تذكر بني محبة اـ  475
 والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

 20 الثقافي واالجتماعي الوطني

المؤسسات االجتماعية المحمية  رعتؾ رضيعًا    476
 والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

 20 الثقافي واالجتماعي الوطني

 صبياً  فدتؾ 477
المؤسسات االجتماعية المحمية 
 20 الثقافي واالجتماعي الوطني والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

478 
عاشت لتصير اياميا           وتمنح 

 نفسؾ نورًا سنياً 
المؤسسات االجتماعية المحمية 
 20 الثقافي واالجتماعي الوطني والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

483 ( شروعمسار ( اسـ لم  31 الثقافي واالجتماعي الوطني العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع  تنموي 

 31 الثقافي واالجتماعي الوطني العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع يقدـ برنامجًا وطنيًا شامبًل لمتعمـ  484

يعمؿ عمى تفعيؿ االطفاؿ والشباب في  485
 المجتمع 

تماعي الوطنيالثقافي واالج العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع  31 

 31 الثقافي واالجتماعي الوطني العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع يديره فريؽ عمؿ محمي  486

488 
بمشاركة متطوعيف مف األطفاؿ 
والشباب يقوموف بإعداد برامجو 

 وتطويرىا وتقويميا 
 31 الثقافي واالجتماعي الوطني العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع

 31 الثقافي واالجتماعي الوطني العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع مادية عمى إسياماتيـ  ال ينالوف أجوراً  489

يكتفوف بإكتساب خبرات اساسية في جو  490
 مف المتعة والفائدة 

 31 الثقافي واالجتماعي الوطني العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع

491 
يعتمد في تنفيذ اعمالو عمى دعـ مادي 

سات حكومية ومعنوي مف شركات ومؤس
 وخاصة 

 31 السياسي الوطني جيود الدولة في خدمة المجتمع
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492 
األمانة السورية أحد المشروعات "

 31 السياسي الوطني جيود الدولة في خدمة المجتمع لمتنمية " 

 31 السياسي الوطني جيود الدولة في خدمة المجتمع أسستيا السيدة االولى  أسماء األسد  493

494 
حدود "مسار" في مراكزه  ال تنحصر

نما ترتبط بتنمية سورية   32 السياسي الوطني جيود الدولة في خدمة المجتمع وا 

495 
في أطفاليا وشبابيا لرفع  وباالستثمار
 32 السياسي الوطني جيود الدولة في خدمة المجتمع كفاءاتيـ 

496 
إكماؿ ما تقـو بو المدارس في إعدادىـ 

 وتحضير مياراتيـ 
 32 السياسي الوطني لدولة في خدمة المجتمعجيود ا

بممكاتيـ  لبلرتقاءزيادة معارفيـ  497
 اإلبداعية التي تساعد في تغيير سموكيـ 

 32 السياسي الوطني جيود الدولة في خدمة المجتمع

498 
نقميـ مف حالة المشاىدة إلى حالة 
المشاركة  الفعالة في تحديد مسار 

 حياتيـ 
 32 السياسي الوطني ة المجتمعجيود الدولة في خدم

501 
العصر الحالي سريع  مواكبة تطوراتل

 التغير 
مواكبة مواجية الغزو الثقافي و 

 32 الثقافي واالجتماعي الوطني العصر تطورات

504 
 االفتراضيةالمحور الثالث فيو البرامج 

 عف طريؽ الموقع اإللكتروني 
 32 التكنولوجي العالمي وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ

 32 التكنولوجي العالمي وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ في التعمـ  االتصاالتتعزيز دور  505

507 
 االحتياجاتعبلوة عمى دمجو ذوي 

 الخاصة بنشاطو 
القضايا والمشكبلت االجتماعية 

 32 الثقافي واالجتماعي الوطني المحمية

509 
 ساعد إصدار مجمة " أمواج مسار"

العمؿ عمى إشراؾ المتطوعيف ب
 الصحفي 

 32 التكنولوجي العالمي وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ

510 
(فرصة eأتاح إطبلؽ مشروع )مسار 

استخداـ تقنيات الحاسوب والشابكة 
 داخؿ المراكز االستكشافية وخارجيا 

 32 التكنولوجي العالمي وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ

528 
تراقب وجو القمر بيذه االدوات 

 البسيطة؟!
لنفايات والمواد الصناعية تدوير ا

 60 البيئي والصحي العالمي المستيمكة

529 
مصباح كيربائي شفاؼ ال يعمؿ 

 افرغت ما بداخمو 
تدوير النفايات والمواد الصناعية 

 المستيمكة
 60 البيئي والصحي العالمي

مؤلتو بالماء فأصبح يعمؿ عمؿ عدسة  530
 مكبرة 

تدوير النفايات والمواد الصناعية 
 ستيمكةالم

 60 البيئي والصحي العالمي

وىذه بمثابة مرآة مقعرة اشتريتيا بمبم   531
 زىيد 

تدوير النفايات والمواد الصناعية 
 المستيمكة

 60 البيئي والصحي العالمي

532 
عدسة محدبة نزعتيا مف آلة التصوير 

 القديمة 
تدوير النفايات والمواد الصناعية 

ميالبيئي والصحي العال المستيمكة  60 

533 
عدسة مف نظارة قديمة أعطاىا لي 

 جدي 
تدوير النفايات والمواد الصناعية 

 60 البيئي والصحي العالمي المستيمكة

 61 القيـ اإليجابية العالمية الدأب والمثابرةتعبت مف البداية حتى تمكنت مف  538
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 و بشكؿ واضح  تطبيؽ الصور

 61 القيـ اإليجابية العالمية أب والمثابرةالد كمفني ذلؾ مزيد مف الوقت والصبر  539

المؤسسات االجتماعية المحمية  رمؽ األب ولده بإعجاب 540
 والعبلقات السائدة بيف أفرادىا

 61 البيئي والصحي العالمي

التالفة ويصنع  إنو يستفيد مف األشياء 541
 منيا ما ىو جميؿ

تدوير النفايات والمواد الصناعية 
 المستيمكة

والصحي العالميالبيئي   61 

ف بقايا القماش صنع دمية جميمة م 542
 ختو الصغيرةأل

تدوير النفايات والمواد الصناعية 
 المستيمكة

 61 البيئي والصحي العالمي

543 
مف بذور الزيتوف اليابسة صنع سبحة 

 لجده
تدوير النفايات والمواد الصناعية 

 61 البيئي والصحي العالمي المستيمكة

544 
ارات الصور مناظر جميمة صنع إط

 عمى جدراف البيت
تدوير النفايات والمواد الصناعية 

 61 البيئي والصحي العالمي المستيمكة

سيادة العمـ والتفكير العممي  إذا تابع تحصيمو العممي 546
 )العممانية(

 61 الثقافي واالجتماعي العالمي

نجازاتيـ األعبلـ العرب عالمة مف بمدي 547 واالجتماعي الوطنيالثقافي  وا   71 

نجازاتيـ األعبلـ العرب عالمة عربية مف ببلد الشاـ 548  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

نجازاتيـ األعبلـ العرب أسيمت في تصميـ المركبة الفضائية 550  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

نجازا األعبلـ العرب إنيا البروفيسور شادية رفاعي حباؿ 551  71 الثقافي واالجتماعي الوطني تيـوا 

أستاذة كرسي الفيزياء في جامعة ويمز  552
 في بريطانيا 

نجازاتيـ األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

نجازاتيـ األعبلـ العرب ولدت ىذه العالمة في سورية  553  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

نجازاتيـ األعبلـ العرب تمقت التعميـ في مدارسيا  554  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

نجازاتيـ األعبلـ العرب بدأت رحمتيا العممية في جامعة دمشؽ  555  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

556 
حصمت عمى درجة اإلجازة في عمـو 

نجازاتيـ األعبلـ العرب الفيزياء   71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

557 
قت بالجامعة األمريكية في بيروت التح

نجازاتيـ األعبلـ العرب لتناؿ درجة الماجستير في الفيزياء   71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

558 
سافرت إلى أمريكا عميا تروي ظمأىا 

 العممي 
نجازاتيـ األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

559 
ية انتسبت إلى جامعة سنسناتي األمريك

لتحصؿ عمى درجة الدكتوراه في 
 الفيزياء  

نجازاتيـ األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

نجازاتيـ األعبلـ العرب التحقت بمركز ىارفرد لمفيزياء الفمكية  560  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

قامت بتاسيس مجموعة أبحاث عالمية  561
 ة في الفيزياء الشمسية األرضي

نجازاتيـ األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

تركزت أبحاثيا عمى اكتشاؼ مصدر  562
 الرياح الشمسية 

نجازاتيـ األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 
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563 
والتوفيؽ بيف الدراسات النظرية 

ومجموعة واسعة مف عمميات المراقبة 
 لفضائية التي أجرتيا عمى المركبات ا

نجازاتيـ األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

 أجيزة الرصد االرضية  564
االختراعات العممية والمستحدثات 

 71 الثقافي واالجتماعي الوطني التكنولوجية

عدت أبحاث ىذه العالمة العربية بمثابة  565
 سبؽ عممي كبير 

نجازاتيـ األعبلـ العرب تماعي الوطنيالثقافي واالج وا   71 

أطاحت ابحاثيا بالتصورات التي كانت  566
 سائدة عف الرياح الشمسية 

نجازاتيـ األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

567 
لعبت دورًا رئيسيًا في اإلعداد لرحمة 

المسبار الشمسي لوكالة الفضاء 
 األمريكية "ناسا"

نجازاتيـ األعبلـ العرب الجتماعي الوطنيالثقافي وا وا   71 

568 
أوؿ مركبة فضائية ستدور فعميًا داخؿ 

نجازاتيـ األعبلـ العرب اليالة الشمسية   71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

ترأست العديد مف الفرؽ العممية لرصد  569
 كسوؼ الشمس حوؿ العمـ 

نجازاتيـ األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

بحوالي ستيف ورقة بحث تقدمت  570
 لمجبلت التحكيـ العالمية 

نجازاتيـ األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

571 
شاركت بثبلثيف بحثًا في المؤتمرات 

نجازاتيـ األعبلـ العرب العالمية   71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

572 
تعد ىذه العالمة مف الخبراء الدولييف 

نجازاتيـ األعبلـ العرب س والرياح الشمسية في أبحاث الشم  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

573 
عضو في العديد مف الجمعيات العممية 

 العالمية 
نجازاتيـ األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

تتمتع د. شادية بدرجة الزمالة في  574
 الجمعية الفمكية لمفمكييف 

ن األعبلـ العرب  71 الثقافي واالجتماعي الوطني جازاتيـوا 

أكدت انيا  رغـ بقائيا في أمريكا لـ  580
 تتغرب 

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو 
 والتضحية في سبيمو )حب الوطف(

 71 القيـ اإليجابية الوطنية

581 
لـ تتنكر لوطنيا االـ ولتقاليدىا وال 

 لمغتيا العربية 
ز بو االنتماء إلى الوطف واالعتزا

 71 القيـ اإليجابية الوطنية والتضحية في سبيمو )حب الوطف(

582 
عممت دوما عمى توظيؼ عموميا 

وبحوثيا في خدمة بمدىا سورية ووطنيا 
 العربي 

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو 
 والتضحية في سبيمو )حب الوطف(

 71 القيـ اإليجابية الوطنية

الوطف واالعتزاز بو  االنتماء إلى وطني خداه دمي  583
 والتضحية في سبيمو )حب الوطف(

 85 القيـ اإليجابية الوطنية

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو  كيؼ أخونو ؟ وأنا الذي أحيا لو  584
 والتضحية في سبيمو )حب الوطف(

 85 القيـ اإليجابية الوطنية

 كمفت بغيره  وطني وأحمؼ ما 585
زاز بو االنتماء إلى الوطف واالعت

 85 القيـ اإليجابية الوطنية والتضحية في سبيمو )حب الوطف(

598 
سطور في حياة الشاعر سميماف 

نجازاتيـ األعبلـ العرب العيسى  97 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 
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599 
في  1921ولد سميماف العيسى سنة 

نجازاتيـ األعبلـ العرب قرية النعيرية غربي مدينة أنطاكيا واالجتماعي الوطني الثقافي وا   97 

600 
تمقي في البيت ثقافتو األولى عمى يد 

نجازاتيـ األعبلـ العرب والده الشيخ أحمد العيسى  97 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

601 
حفظ القرآف الكريـ والمعمقات الشعرية 

وديواف المتنبي وآالفًا مف أبيات 
 الشعرقبؿ أف يدخؿ المدرسة

نج األعبلـ العرب  97 الثقافي واالجتماعي الوطني ازاتيـوا 

في  كاف ليذه الثقافة الواسعة أثر بال  602
 ألدبيةا تنمية ميوليا

نجازاتيـ األعبلـ العرب  97 الثقافي واالجتماعي الوطني وا 

603 
وضعو المدير في الصؼ الرابع لما 
وجد في سميماف الصغير مف نجابة 

 وحب لؤلدب 
نجازاتيـ األعبلـ العرب لثقافي واالجتماعي الوطنيا وا   97 

627 
لكف الخزافييف يصنعوف منيما أيضا 
آنية بديعة النقش والزخرفة لمزينة أو 

 ألغراض خاصة
 113 االقتصاد ي الوطني الصناعات والميف المحمية

صناعة الفخار واحدة مف الحرؼ التي  628
 عرفيا االنساف

 113 االقتصاد ي الوطني الصناعات والميف المحمية

629 
مارسيا في بمداف كثيرة منذ أقدـ 

العصور معتمدا عمى نوع خاص مف 
 الطيف يسمى طيف الفخار أو الصمصاؿ

 113 االقتصاد ي الوطني الصناعات والميف المحمية

630 
بعد جفاؼ الفخاريات المشكمة مف قدور 

وأواف تحمى أو تشوى في فرف عمى 
 درجة حرارة عالية فتقسو وتشتد 

 114 االقتصاد ي الوطني لميف المحميةالصناعات وا

 114 االقتصاد ي الوطني الصناعات والميف المحمية كما يصنع اآلجر مف ىذه المادة ...  631

632 
ة في ييعد اآلجر مف مواد البناء األساس

 114 االقتصاد ي الوطني الصناعات والميف المحمية الوطف العربي

633 

يستخدـ كببلط مزخرؼ لتزييف 
ضيات وزخرفة الجدراف في المباني األر 

الفخمة أو الميمة  مف مثؿ المدارس 
 ودور العبادة

 114 االقتصاد ي الوطني الصناعات والميف المحمية

634 
ترى روائع ىذا لفف جمية في العديد مف 

فناءات القصور وفي قباب المساجد 
 والكنائس وجدرانيا

 114 االقتصاد ي الوطني الصناعات والميف المحمية

635 
الجص مصدره التربة ويتألؼ مف 

الكمس والرمؿ ومسحوؽ حجر الجص 
 األبيض 

 114 االقتصاد ي الوطني الصناعات والميف المحمية

636 
يستخدـ معجوف الجص والماء لتغطية 

الجدراف والسقوؼ بطبقة مستوية  تممس 
 بالمسطريف

 114 االقتصاد ي الوطني الصناعات والميف المحمية

 ربية لغتي لمصف السادس في فصل الثانيكتاب الع



213 
 

 الصفحة   فئات التحميؿ وحدات التحميؿ التسمسؿ

كنوز عمى القمر ىي ثروة لبمدؾ  1235
 ولدولتؾ

 9 القيـ السمبية العالمية النفعية

 9 القيـ السمبية العالمية النفعية لدولتي وحدىا؟ 1236

 9 لعالميةالقيـ السمبية ا النفعية إذا ىي لنا وحدنا 1240

 22 الثقافي واالجتماعي العالمي لغات الشعوب وفنونيا فف ممتع 1246

1247 
الكاريكاتور والرسـو المتحركة مف فنوف 

 22 الثقافي واالجتماعي العالمي لغات الشعوب وفنونيا الرسـ المحببة إلى القمب 

1248 
دائما تشد حواس النظر والسمع والذوؽ 

 22 الثقافي واالجتماعي العالمي وفنونيا لغات الشعوب فتحتفظ بيما

يجمعيما فف واحد ىو الرسـو المتحركة  1249
 التي تبعث عمى الضحؾ

 22 الثقافي واالجتماعي العالمي لغات الشعوب وفنونيا

 22 الثقافي واالجتماعي العالمي لغات الشعوب وفنونيا شكؿ باسـ وجميؿ  1250

 22 الثقافي واالجتماعي العالمي غات الشعوب وفنونيال ال تعنى باألفراد في الغالب 1251

 جولة في ربوع ببلدي 1283
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 بمدي سورية موطف السحر والجماؿ 1284
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 المحمية والترويج ليا
 43 نياالقتصاد ي الوط

أينما يممت تجد طبيعة خبلبة تأسر  1285
 األلباب

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  أو أثرًا تاريخيا يمتعنا بحكايات االجداد 1286
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

 معممًا سياحيًا ترتاح إليو النفوس 1287
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

1288 
تبدأ جولتنا مف أقص الشماؿ الشرقي 

 مف سيوؿ الجزيرة العميا
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  العطاء الممتد عبر العصور بمد 1289
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

 المتمثؿ حاليًا في زراعة متطورة  1290
مقدرات الوطف )الثروات الباطنية 
والحيوانية والزراعية(والمحافظة 

 عمييا
 43 االقتصاد ي الوطني

 وحقوؿ النفط 1291
وطف )الثروات الباطنية مقدرات ال

والحيوانية والزراعية(والمحافظة 
 عمييا

 43 االقتصاد ي الوطني

 ومناطؽ سياحية طبيعية وأثرية 1292
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  حططنا الرحاؿ في القامشمي 1293
 لمحمية والترويج لياا

 43 االقتصاد ي الوطني

 43 االقتصاد ي الوطنيالتعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  ىي مدينة حديثة الطراز 1294
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 المحمية والترويج ليا

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  جميمة العمراف 1295
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

1296 
رة شوارعيا المزدانة بالخضرة تتميز بكث

 عمى جانبييا
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

1297 
ينتشر عمرانيا وفؽ مخطط شطرنجي 

 منتظـ
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 يا الطيبوف الكراـأجمؿ ما فييا أىم 1298
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 المحمية والترويج ليا
 43 االقتصاد ي الوطني

ننطمؽ منيا شرقًا لننعـ بجزء مف جولتنا  1299
 ىذه باختبلؼ المظير الطبيعي

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  طيا ودياف نيب 1300
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

 تبلؿ نصعدىا 1301
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 جباؿ تشمخ أمامنا 1302
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 قتصاد ي الوطنياال المحمية والترويج ليا

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  سيوؿ تنبسط مد النظر 1303
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

وصمنا إلى عيف ديوار مدخؿ نير دجمة  1304
 إلى األراضي السوري

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

 ىو نير غزير دّفاؽ 1305
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 تورؽ عمى ضفافو األشجار الباسقة 1306
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

تنتشر الحشائش الطويمة لترسـ منطقة  1307
 ية جميمة سياح

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  يؤمو الزائروف في فصؿ الربيع 1308
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

يقصدونيا أيضًا لرؤية جسر دجمة  1309
 األثري

السياحية االثرية التعريؼ بالمناطؽ 
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

 ما تزاؿ بقاياه شاىدة عمى عظمة بنائو 1310
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 تأتي أىميتو في ربط ضفتي النير  1311
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني والترويج لياالمحمية 

يتخذ شكؿ قنطرة يقّدر ارتفاعيا بنحو  1312
 خمسة عشر متراً 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

نغادر ربوع الجزيرة متجييف إلى البادية  1313
 السورية

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 مية والترويج لياالمح

 43 االقتصاد ي الوطني

 تشمخ فييا قمعة فخر الديف المعني 1314
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا
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1315 
ذات منظر مييب تشرؼ عمى واحة 

 تدمر ومنطقة اآلثار
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني لياالمحمية والترويج 

1316 
أعاد بناءىا األمير فخر الديف المعني 

 فسميت باسمو
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

1317 
ترتفع القمعة مئة وخمسيف مترًا عف 

مدينة تدمر فوؽ جبؿ صخري مبنية 
 بحجارة كمسية

سياحية االثرية التعريؼ بالمناطؽ ال
 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

يحيط بيا سور عاؿ وخندؽ عميؽ  1318
 يمنعاف الوصوؿ إلييا 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

1319 
إال عف طريؽ جسر ضيؽ ال تزاؿ 

 بقاياه قائمة حتى اآلف
ناطؽ السياحية االثرية التعريؼ بالم

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 ولسورىا سبعة أبراج 1320
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

يضـ مستودعات لممؤف وصياريج  1321
 المياه

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 لياالمحمية والترويج 

 43 االقتصاد ي الوطني

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  وجيتنا التالية الجباؿ الساحمية  1322
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

 لنبم  جنة وارفة الظبلؿ طيبة المقاـ 1323
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 الكفروف إحدى عرائس الساحؿ السوري 1324
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 مف أجمؿ المناطؽ السياحية فيو 1325
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

1326 
ار المثمرة مف تكثر فييا الغابات واألشج

تفاح ولوزيات وحمضيات وزيتوف 
 وكرمة

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

تكثر فييا خبليا النحؿ التي تنتج  1327
 كميات كبيرة مف العسؿ 

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

 لوفرة األشجار واألزىار 1328
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 مناخيا معتدؿ صيفًا  1329
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

ناطؽ السياحية االثرية التعريؼ بالم تعاقبت عمييا حضارات كثيرة  1330
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

سكنيا الفينيقيوف  ثـ الروماف في القرف  1331
 الرابع قبؿ الميبلد

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

1332 
يطؿ عمييا مف الغرب جبؿ السيدة 

 العذراء
المناطؽ السياحية االثرية التعريؼ ب

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 تتربع عمى قمتو قمعة وكنيسة اثريتاف 1333
التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 

 43 االقتصاد ي الوطني المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطنيالتعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  ومف الجنوب جبؿ السايح 1334
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 لترويج لياالمحمية وا

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية  تغطي قمتو غابة صغيرة معمرة  1335
 المحمية والترويج ليا

 43 االقتصاد ي الوطني

1336 
تجري في الجنوب الغربي أنيار دائمة 
 الجرياف مثؿ الشيخ حسف ونبع العروس

التعريؼ بالمناطؽ السياحية االثرية 
 43 االقتصاد ي الوطني ة والترويج لياالمحمي

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة  الصحية عاداتنا الصحية 1345

1346 

استعد تبلميذ الصؼ السادس في 
حصة العمـو لتقديـ المعمومات عف 

بعض العادات الصحية مرفقة بالصور 
 المناسبة ليا

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية

1347 
كؿ واحد منيـ بطاقة سجؿ  فحمؿ

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية عمييا مجموعة مف العادات الصحية

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية وجبة اإلفطار مف أىـ وجبات اليـو  1349

1350 
المعدة تكوف خالية ومستعدًة لتقبؿ ما 

 59 الصحي الوطنيالبيئي و  الثقافة الصحية يقدـ إلييا مف غذاء

1351 
مف الضروري أف نزود الجسـ في ىذه 

الوجبة بالمقادير الغذائية الكافية إلمداده 
 بالطاقة البلزمة

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية

مف الضروري أف تكوف منوعة في  1352
 موادىا

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية

1353 
يب والبيض غنية بعناصرىا كالحم

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية والزيتوف وغيرىا

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية أظير صور بعض ىذه األنواع الغذائية 1354

ينبينا المعمموف دائما إلى الجمسة  1357
 الصحية  واعتداؿ الجسـ

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية

1358 
عمى قوامو وسبلمة بنيانو وعدـ  لمحفاظ

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية تعريضو لمتشوىات والمخاطر

1359 
لذا يجب أف نعتاد الوقوؼ باستقامة مف 

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية دوف أف ننحني

وفي الجموس يجب أف يكوف الرأس  1360
 والجذع بوضعية مستقيمة

 59 البيئي والصحي الوطني حيةالثقافة الص

عرضت في أثناء الحديث صورًا لموقفة  1361
 الصحية والجموس

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية

1362 
بيف يديو مجموعة مف الصور فييا 

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية حركات رياضية 

1363 
أفضؿ العادات الصحية ممارسة 

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية رياضيةالتمرينات ال

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية تنشط الجسـ والتنفس ودوراف الدـ 1364

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية تساعد عمى اليضـ واإلفراز 1365
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 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية تقوي العضبلت والمفاصؿ  1366

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية تعطي الجسـ جمااًل  وتناسقًا ومرونة 1367

 59 البيئي والصحي الوطني الثقافة الصحية تمنع السمنة الزائدة 1368

1459 
في المعمؿ تؤخذ عينات صغيرة مف 

 136 الثقافي واالجتماعي العالمي عادات وتقاليد الشعوب الشاي 

1460 
ي فناجيف حيث يصب عمييا توضع ف

 الماء الساخف مدة ست دقائؽ 
 136 الثقافي واالجتماعي العالمي عادات وتقاليد الشعوب

 136 الثقافي واالجتماعي العالمي عادات وتقاليد الشعوب يتقدـ الرجؿ الذواقة لتذوؽ طعـ الشاي  1461

 136 الثقافي واالجتماعي العالمي عادات وتقاليد الشعوب يعرؼ بتجربتو الطويمة رائحة الشاي 1462

1463 
يرشؼ الشاي بصورة عنيفة حتى يمؤل 

 136 الثقافي واالجتماعي العالمي عادات وتقاليد الشعوب بو حمقيـ يمقي ما في فمو خارجًا 

 136 الثقافي واالجتماعي العالمي عادات وتقاليد الشعوب ويجرب ذلؾ مئات المرات يوميًا  1464

1472 
ت ىذه المحيطات والبحار عقؿ لقد تحدَّ 

 147 البيئي والصحي الوطني الثقافة البيئية اإلنساف فاتَّجو إلى دراستيا 

 147 البيئي والصحي الوطني الثقافة البيئية واستكشاؼ الظواىر المتعمقة بيا  1473

ومف بيف الدراسات التي قاـ بيا  1474
 الباحثوف دراسة حركة المد والجزر 

 147 البيئي والصحي الوطني يئيةالثقافة الب

1475 
حيث تتحرؾ مياه البحر بيف ارتفاع 

 147 البيئي والصحي الوطني الثقافة البيئية وانخفاض 

1476 
وتنشأ ىذه قوى جذب القمر والشمس 

 147 البيئي والصحي الوطني الثقافة البيئية لممياه 

 147 البيئي والصحي الوطني ةالثقافة البيئي ويحدث المد العالي مرتيف كؿ شير  1477

1478 
األولى عندما يكوف القمر مجرد خيط 

 147 البيئي والصحي الوطني الثقافة البيئية فضي في السماء 

 147 البيئي والصحي الوطني الثقافة البيئية والثانية حيف يكوف القمر بدرا  1479

1480 
وتساعد تيارات المد والجزر عمى حركة 

 147 البيئي والصحي الوطني البيئية الثقافة المبلحة 

1481 
ولكؿ ميناء توقيت معيف لدخوؿ السفف 

وخروجيا منو يتفؽ مع نظاـ المد 
 والجزر 

 147 البيئي والصحي الوطني الثقافة البيئية

1482 
إذ تستطيع السفف االقتراب مف األرصفة 

إلجراء عمميات الشحف والتفري  في 
 وقت حدوث المد 

 147 البيئي والصحي الوطني ةالثقافة البيئي

1483 
ثـ تسرع في االبتعاد قبؿ بدء الجزر 
 147 البيئي والصحي الوطني الثقافة البيئية حتى ال تجنح عندما تنحسر المياه 

 147 البيئي والصحي الوطني الثقافة البيئية ولـ يكتؼ العمماء بدراسة المد والجزر  1484

1485 
نما اتَّجيوا إلى األعماؽ بواسطة  وا 

 147 البيئي والصحي الوطني الثقافة البيئية الغوَّاصيف المذيف يمبسوف بذلة الغطس 
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1490 
الحوت العمبلؽ الذي يزيد وزنو عف 

 147 البيئي والصحي العالمي الكائنات الحية المكتشفة عالمياً  الثبلثيف مترًا ويزف أطناناً 

1495 
أما أسماؾ القرش، فتبدؿ أسنانيا 

 147 البيئي والصحي العالمي الكائنات الحية المكتشفة عالمياً  اصمة بصورة متو 

وقد تعرؼ في حياتيا أكثر مف عشريف  1496
 ألؼ سف

 147 البيئي والصحي العالمي الكائنات الحية المكتشفة عالمياً 

يستطيع األخطبوط أف يغير لونو في  1497
 ثواف ليشابو ألواف محيطو

 147 البيئي والصحي العالمي لمياً الكائنات الحية المكتشفة عا

 147 البيئي والصحي العالمي الكائنات الحية المكتشفة عالمياً  يتمكف مف االختفاء حيث شاء 1498

ىناؾ أنواع مف األسماؾ تكيفت مع  1499
 العيش في األعماؽ

 147 البيئي والصحي العالمي الكائنات الحية المكتشفة عالمياً 

 147 البيئي والصحي العالمي الكائنات الحية المكتشفة عالمياً  طح بسرعة انفجرتإذا صعدت إلى الس 1500

1501 
األعجب مف ذلؾ أف لذكور أحصنة 
البحر جيبًا في بطنيا تضع ألنثى 

 بيوضيا فيو
 147 البيئي والصحي العالمي الكائنات الحية المكتشفة عالمياً 

 147 البيئي والصحي العالمي المكتشفة عالمياً  الكائنات الحية ثـ تمضي تاركة األب يرعاىا  1502

وعندما تفقس الصغار تخرج مف جيب  1503
 بطف االب

 147 البيئي والصحي العالمي الكائنات الحية المكتشفة عالمياً 

 

 

 

 

 

 (11الملحق رقم )

العربية لغتي  البعدين العالمي والوطني  وفقاً  "التجاه النص نحو القيمة" في كتب مشتمالتنموذج من تحليل 

 للصفوف الثالثة مجتمعة

 الرقم
 يكسب القيمة وحدة التسجيل

يقف 
عمى 
 الحياد

 ينبذ

 X     االرىاب مف يوقؼ العدواف 1
 X     االرىاب مف يغسؿ الدماء عف حجارة الجدراف 2
 X     االرىاب مف ينقذ االنساف 3
     X الفخر وعزة النفس ومنا الرشيد الوليدمنا  4
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية ـ ال نسود ولـ ال نشيدفم 5
     X الفخر وعزة النفس باالفتخار واالعتزاز نشعرعدنا ونحف  6
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية ارتفعت في سورية صروح صناعية عظيمة 7
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     X والحضارة الوطنية االعتزاز بالمنجزات تعد معجزة لموطف ساعدت في نيضتو 8
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية وعمى بروز اسمو عمى مستوى دوؿ العالـ 9

10 
كاف آخر منجز حضاري تحدثت عنو 

     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية الصحؼ والمحطات الفضائية
     X والحضارة الوطنية االعتزاز بالمنجزات أصبح ىذا المصنع رمزًا  لسورية 11

12 
بمواصفات عالمية تنافس سوؽ السيارات 

 في العالـ
 X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية

    
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية أطمؽ عمى ىذه السيارة اسـ "شاـ" 13

14 
األيدي العاممة في المصنع ىي أيد سورية 

     X عتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنيةاال دربت بعناية واىتماـ
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية لـ تعد سيارة شاـ منتجًا وطنيًا فحسب 15

16 
ىي إنجاز رائع نفتخر بو ويحفر فينا روح 

 اإلبداع 
 X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية

    
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية لرؤية ىذا الوطف وزيادة رموزه الحضارية 17
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية دار األوبرا السورية 18
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية دار األسد لمفنوف المسرحية 19

 عميكـ سبلـ الديارحماة  20
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X و )حب الوطف(سبيم

21 
 سواد عيفأما فيو مف كؿ 

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 
 سبيمو )حب الوطف(

X 
    

22 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  ومف دـ كؿ شييد مداد

 سبيمو )حب الوطف(
X 

    

23 
بو والتضحية في  االنتماء إلى الوطف واالعتزاز إّنا مف وطف الحرية 

 سبيمو )حب الوطف(
X 

    

 نناديكـ مف سورية يا أطفاؿ العالـ 24
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

   X   سبيمو )حب الوطف(
     X االنفتاح عمى اآلخر لمعنؼ يتعرضوفاألطفاؿ في كؿ مكاف  25
     X االنفتاح عمى اآلخر تضامف مع أطفاؿ العالـ 26
     X االنفتاح عمى اآلخر يا أطفاؿ العالـ 27
     X االنفتاح عمى اآلخر غنوا معنا لطفولتنا يا أطفاؿ العالـ 28
     X االنفتاح عمى اآلخر بسعادتكـ وسعادتنا نبني مجد العالـ 29
     X االنفتاح عمى اآلخر يا أطفاؿ العالـ 30

31 
سأرسؿ ىذه الصور إلى أصدقائي خارج 

     X االنفتاح عمى اآلخر ريةسو 
     X االنفتاح عمى اآلخر ففي التعاوف خير لمجميع 32
     X االنفتاح عمى اآلخر مشروع تعاوني 33
   X   االيماف بالخرافات واألساطير ترمز إلى األساطير القديمة 34
   X   االيماف بالخرافات واألساطير لوحة تمثؿ آلية الحب والجماؿ 35
   X   االيماف بالخرافات واألساطير الثالثة آللية البحر 36

37 
الموحة األخيرة تمثؿ الشاعر الموسيقي 
   X   االيماف بالخرافات واألساطير االسطوري عازؼ القيثارة )أورفيوس(
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   X   االيماف بالخرافات واألساطير حيوانات أخرى اتخذت أشكااًل اسطورية 38

39 
لموسيقا التي يعزفيا جميعيا ينصت إلى ا

   X   االيماف بالخرافات واألساطير عمى قيثارتو
   X   االيماف بالخرافات واألساطير لـ يعبأ بما نصحت ولؤلوىاـ تأثير  40
 X     االيماف بالخرافات واألساطير مف يغتر باألوىاـ تيمكو المقادير 41
     X لمسؤوليةالثقة بالنفس وتحمؿ ا دافع زيد عف موقفو بالحجة 42
     X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية يمش برصانة باتجاه خشبة المسرح 43

44 
إنو الظيور االوؿ لو، لكنو أذىؿ الجميع 

     X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية بإطبللتو الرائعة

45 
سأشارؾ في معرض لمتصوير الضوئي 

     X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية العاـ القادـ

46 
سوؼ أشارؾ في مسابقة الرواد لمشطرنج 

 ىذا العاـ
 X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية

    
     X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية سأحقؽ الفوز 47

48 
تخطط ألف تصبح مقدمة برامج عممية 

 عمى القناة التربوية السورية
 X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية

    
     X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية لموقتىي ليست مضيعة  49
     X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية قاؿ بصوت جيوري 50

51 

كثيرا ما امتحنني اصدقائي ووصفوني 
بحسف الخمؽ وىدوء األعصاب والقدرة عمى 

 ضبط النفس في المواقؼ الصعبة
 X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية

    
     X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية ي وأحفادي سيعودوفلكني واثقة باف أبنائ 52

53 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  أقؼ باحتراـ وتقدير لعمـ وطني سوري

       سبيمو )حب الوطف(
     X الدأب والمثابرة كيؼ سيصؿ إلى حممو في المستقبؿ؟ 54
     X ثابرةالدأب والم ما الصعوبات التي سيواجييا؟ 55

56 
بدأ حساـ يستعد لممشاركة في عرض 

 مسرحية في المدرسة
 X الدأب والمثابرة

    
     X الدأب والمثابرة كاف في أوقات فراغو يتدرب عمى التمثيؿ 57
     X الدأب والمثابرة تعممت مف الشطرنج الصبر والتفكير 58

59 
أجري التجارب كثيرًا حتى أثبت صحة 

     X الدأب والمثابرة بلنواألمر أو بط

60 
أقضي كؿ وقتي في القراءة والبحث 

     X الدأب والمثابرة والتجريب
     X الدأب والمثابرة والعمؿ الدؤوب  61
     X الدأب والمثابرة األمر سيؿ وىو في اإلمكاف 62
     X الدأب والمثابرة نيضوا لشغميـ سريعا  63
     X دأب والمثابرةال أينعت حقوليـ بالكد 64
     X الفخر وعزة النفس أبت أف تذؿ النفوس الكراـ 65
     X الفخر وعزة النفس عريف العروبة بيت حراـ 66
     X الفخر وعزة النفس وعرش الشموس حمًى ال يضاـ 67
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     X الفخر وعزة النفس تحاكي السماء بعالي السنا 68
     X ر وعزة النفسالفخ أرض زىت بالشموس الوضاء 69
     X الفخر وعزة النفس نفوس أباة وماض مجيد 70
   X   الفخر وعزة النفس يقضي ليمو ونياره يتحدث عف بطوالتو 71

72 
ال يعتني بنظافة الحي الذي يسكنو والشارع 

 الذي يمر فيو
 الفوضى واإلىماؿ

    
X 

 X     ىماؿالفوضى واإل يأكؿ ويشرب، ثـ يخمؼ النفايات ويمضي 73
   X   الكسؿ والتواكؿ يأكؿ ويشرب كثيرًا وال يتدرب عمى الطيراف 74
 X     الكسؿ والتواكؿ ازداد وزنو يومًا بعد يـو 75
     X الوالء لمقائد أشار السيد العالي إلى مف كاف حولو 76
     X الوالء لمقائد لقائد الوطف الرئيس بشار األسد 77

78 
مى إدارة المصنع وجو القائميف ع

 والمسؤوليف عف تنظيـ بيع السيارات
 X الوالء لمقائد

    
     X الوالء لمقائد قادىا القائد الخالد حافظ األسد 79
     X سيطرة القوة حاز المركز األوؿ في الطيراف  80
     X سيطرة القوة صاح منشدًا لحف االنتصار 81

82 
احسف ال احد يستطيع الطيراف والتحميؽ 

 X     سيطرة القوة مني مشى فخورًا نافشًا ريشو

 لمصؼ الخامس لغتي العربيةكتاب  83

84 
 يكسب القيمة وحدة التسجيؿ

يقؼ 
عمى 
 الحياد

 ينبذ

     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية فتعمو في ديارىـ المباني  85
     X ضارة الوطنيةاالعتزاز بالمنجزات والح وتخصب في ببلدىـ المراعي  86
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية بمغوا فييا مراتب عالية  87
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية نالوا جوائز عالمية كجائزة نوبؿ وغيرىا 88

89 
إف الخط العربي مف أقدـ الخطوط 

 المعروفة عمى وجو االرض
 X ة الوطنيةاالعتزاز بالمنجزات والحضار 

    

90 
أوؿ أبجدية عرفيا التاريخ حطت عمى 

     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية االرض العربية 
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية أبجدية رأس شمرا )أوغاريت( في سورية 91

92 
مع اتساع الدولة العربية أخذ الخط العربي 

 باالنتشار
 X لمنجزات والحضارة الوطنيةاالعتزاز با

    

93 
كاف الخط العربي ومازاؿ بفنونو وأشكاؿ 

 حروفو مف أحمى مظاىر أمتنا العريقة
 X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية

    

94 

كثير ممف ال يعرفوف قراءتيا مف األجانب 
سارعوا إلى اقتناء عدد مف الموحات 

 المكتوبة بالخط العربي 
 X المنجزات والحضارة الوطنيةاالعتزاز ب

    

95 
يزينوف بيا قصورىـ ومتاحفيـ عمى الرغـ 

     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية مف  أنيـ ال يفيموف معناىا
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96 
مكانة الخط عند العرب كمكانة الرسـ 

     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية والتصوير والنحت عند الغربييف

97 
د في تاريخ كؿ بمد عربي النواب  في فف نج

     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية الخط تركوا كثيرًا مف اآلثار الخطية الرائعة 
     X االعتزاز بالمنجزات والحضارة الوطنية اعتز بو أجدادنا  98
     X نيةاالعتزاز بالمنجزات والحضارة الوط ناعورة يزىو بيا شعب بناىا لمعطاء  99

100 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  وفائدة وطنو غاية يجاىد مف أجميا

 سبيمو )حب الوطف(
X 

    

101 
فمف أمتنا رجاؿ كثيروف برعوا في مجاالت 

 العمـو المختمفة
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

 حمييا سورية ربي ي 102
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

103 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  أرض يسكنيا األحرار

 سبيمو )حب الوطف(
X 

    

104 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  تتألؽ فييا األقمار

 سبيمو )حب الوطف(
X 

    

 وصرح بالعز تعالت  105
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

 ديار ىي خير ديار 106
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

107 
 بمحبتيا يزىر قمبي

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 
 الوطف(سبيمو )حب 

X 
    

108 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  ليا كـ أخمص قمبي

 سبيمو )حب الوطف(
X 

    

109 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  سورية يا ميد طموحي

 سبيمو )حب الوطف(
X 

    

 وجيؾ يصحبني في دربي 110
ية في االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضح

     X سبيمو )حب الوطف(

 في ىذي األرض تعممنا 111
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

112 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  في درب يزداد ضياء

 سبيمو )حب الوطف(
X 

    

113 
العتزاز بو والتضحية في االنتماء إلى الوطف وا ببناء المجد تقدمنا

 سبيمو )حب الوطف(
X 

    

 سورية ربي يحمييا  114
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

 بدمي وبروحي أفدييا  115
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

116 
 أنا ال أنسى وطني الغالي

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 
 سبيمو )حب الوطف(

X 
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 أرضي بجيودي أبنييا 117
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

118 

وكـ شعرنا باالعتزاز حيف ذكر اف بمدنا 
الحبيب يتبوأ مكانة ميمة بيف بمداف العالـ 

 والتفاح والزيتوف  في انتاج العنب

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 
 سبيمو )حب الوطف(

X 
    

   X   االنفتاح عمى اآلخر التعاوف  119
     X االنفتاح عمى اآلخر يعيش الناس في حاؿ اجتماعٍ  120
     X االنفتاح عمى اآلخر فتحدث بينيـ طرؽ انتفاع  121

122 
لتفادي عمى األياـ بينيما اوتكثر لمتعاوف و 

     X االنفتاح عمى اآلخر الدواعي 
     X االنفتاح عمى اآلخر يساند بعضيـ في العيش بعضا  123
     X االنفتاح عمى اآلخر انتفاع مساندة ارتفاع و  124
     X االنفتاح عمى اآلخر قد اشتبكت مصالحيـ  125
     X نفتاح عمى اآلخراال فكؿٌّ لكؿٍّ في مجاؿ العيش ساعِ  126

127 
بذاؾ قضى اجتماع الناس لما أف اعتصموا 

 بحبؿ االجتماع 
 X االنفتاح عمى اآلخر

    

128 
وما مدينة األقواـ إال تعاونيـ عمى ُغر  

     X االنفتاح عمى اآلخر المساعي 

129 
حرص اإلنساف منذ القديـ عمى التواصؿ 

     X االنفتاح عمى اآلخر مع اآلخريف 
     X االنفتاح عمى اآلخر لتصؿ أطراؼ الممالؾ بعضيا ببعض  130

131 

لممرة األولى اثنتا عشرة دولة عربية وثماني 
دوؿ أجنبية صديقة تشارؾ في معرض 

 الباسؿ لئلبداع واالختراع
 X االنفتاح عمى اآلخر

    
     X االنفتاح عمى اآلخر ناعورة رقصت عمى إيقاع قيثارة اإلخاء 132
     X االنفتاح عمى اآلخر ناعورة رمز التعاوف بيف فردوس وماء 133
     X االنفتاح عمى اآلخر أحبؾ يا أخاً  134
     X االنفتاح عمى اآلخر تعاؿ إلي ال تسأؿ عف اسمي  135
     X االنفتاح عمى اآلخر وأصؿ ىويتي  136
     X االنفتاح عمى اآلخر أو شكؿ رسمي  137

138 
ومدَّ يديؾ كي نحيا سويا           ونبني 

     X االنفتاح عمى اآلخر عالما بالحب ينمي 

139 
بو سنعيش أحرارا ألنا             ولدنا 

     X االنفتاح عمى اآلخر ىكذا مف غير وسـ 

140 
فإف أبصرت في عينيؾ دمعا        أحس 

 بخافقي بالدـ ييمي 
 X االنفتاح عمى اآلخر

    

141 
وما الحت بشائر مف سرور         عمى 

 شفتيؾ إال زاؿ ىمي 
 X االنفتاح عمى اآلخر

    

142 
تعاؿ نعم ر اإلنساف فينا          ببل خوؼ 

 وال حقد وظمـ 
 X االنفتاح عمى اآلخر

    
     X االنفتاح عمى اآلخربدنيا تزدىي فييا رؤانا           طيور  143
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 محبة ورفيؼ سمـ 
     X االنفتاح عمى اآلخر كبلنا مف شغاؼ األرض جئنا  144
     X االنفتاح عمى اآلخر أحبؾ يا أخا مف غير أمي  145
     X االنفتاح عمى اآلخر حفظ الجميؿ لمحمامة 146
     X االنفتاح عمى اآلخر ىذا ىو المعروؼ بأىؿ الفطف 147
     X اآلخراالنفتاح عمى  الناس بالناس ومف يعف ُيعف! 148
     X االنفتاح عمى اآلخر احتراـ فكرة فريؽ العمؿ 149
     X الثقة وتحمؿ المسؤولية نعـ يا أمي فاألمر سيؿ  150
     X النفس وتحمؿ المسؤوليةبالثقة  وىو متفائؿ بنيؿ جائزة أفضؿ منتج  151
     X الدأب والمثابرة ألنو كاف مثابرًا عمى دراستيا 152
     X الدأب والمثابرة اضعًا التفوؽ ىدفًا يسعى إليوو  153

154 
مؤمنًا أف االبداع يصقؿ بالممارسة والسير 

 وتنظيـ الوقت 
 X الدأب والمثابرة

    

155 

التدرب عمى الخط كالتدرب عمى غيره مف 
الفنوف يحتاج إلى الصبر واالنتباه إلى 

 نصائح المدرب والتقيد بيا
 X الدأب والمثابرة

    
     X الدأب والمثابرة ال تستكيف لراحة في الصبح تسعى والمساء 156
     X الدأب والمثابرة اتصفت باليمة والنشاط والخمؽ الحسف  157

158 
وصممت أف تأخذ بيد أميا لتنير بصيرتيا 

... 
 X الدأب والمثابرة

    
     X الدأب والمثابرة فيذا حمـ راودىا زمنا طويبل  159
     X الدأب والمثابرة وعممت جاىدة عمى تحقيقو مرات عديدة  160

161 
لكنيا فرصة يا أماه ، وىذا بعض مف دينؾ 

     X الدأب والمثابرة عمي أرجوؾ 
     X الدأب والمثابرة اتصفت باليمة والنشاط والخمؽ الحسف  162

163 

فكرت األـ بكممات ابنتيا التي كررت 
إلى أف كتب ليا المحاولة مرات عديدة ، 
 النجاح ، وأقنعت األـ 

 X الدأب والمثابرة
    

     X الدأب والمثابرة انقضت شيور مف العمـ والمثابرة  164

165 
فمف يبذؿ جيدا يصؿ إلى ما يريد إذ 
     X الدأب والمثابرة توافرت لديو الرغبة واإلرادة والعزيمة 

     X الدأب والمثابرة بإصرار شعبيا عمى االعتماد عمى الذات 166
     X الفخر وعزة النفس وتستعمي الحياة بيـ  167
     X الفخر وعزة النفس ال تنحني ىاماتيا إال إلبداع الرخاء 168
     X الفخر وعزة النفس ناعورة تبدي لنا سبؿ الصعود إلى العبلء 169
     X الفخر وعزة النفس شعب الفداء بأرضو سطعت قناديؿ الضياء 170
     X الكـر تيب الحقوؿ نضارة ومؤونة يا لمسخاء 171
     X سيادة العمـ والتفكير العممي حروؼ مضيئة  172

173 
ندى الصبية التي تخرجت في الجامعة أوؿ 

     X سيادة العمـ والتفكير العممي فتاة جامعية في قريتيا 
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174 
لكنيا أوؿ فتاة ارادت القياـ بعمؿ لـ يكف قد 

     X سيادة العمـ والتفكير العممي لفت انتباه أحد مف أىؿ قريتيا 

175 
إنؾ ستتعمميف الحروؼ شيئا فشيئا حتى 

     X سيادة العمـ والتفكير العممي نصؿ إلى ما نريد 
     X سيادة العمـ والتفكير العممي بدأت ميمتيا في تعميـ أميا القراءة والكتابة  176
     X سيادة العمـ والتفكير العممي بنيَّتي لقد تغيرت  قالت األـ :يا 177
     X سيادة العمـ والتفكير العممي وجرى الدـ في عروقي وصرت مبصرة  178
     X سيادة العمـ والتفكير العممي ما أجمؿ اف يكوف المرء متعمما ...! 179
     X سيادة العمـ والتفكير العممي وبدأت ترسـ حروؼ الخط  180
     X سيادة العمـ والتفكير العممي وتكتب الكممات وتقرأ في الكتاب  181

182 
قالت ندى وىي تقفز مزىوة : ىنيئا لؾ ولي 

 ياأماه 
 X سيادة العمـ والتفكير العممي

    

183 
كاف صوتيا في القراءة مسموعا خارج 

 جدراف البيت 
 X سيادة العمـ والتفكير العممي

    

184 
ع انا ايضا أف أتعمـ القراءة ىؿ أستطي

 والكتابة عمى الرغـ مف تقدمي في السف ؟
 X سيادة العمـ والتفكير العممي

    

185 
سأطمب مف إبني أف يعممني القراءة 

     X سيادة العمـ والتفكير العممي والكتابة 

186 
قرأت اـ ندى في مجمة "إف الوقت كالسيؼ 

     X ة العمـ والتفكير العمميسياد " وعمى اإلنساف أف يحرص عميو 

187 
فتمنت أف تقؼ أما جاراتيا لتحدثيف عف 
 قيمة الوقت واستثماره في األشياء النافعة 

 X سيادة العمـ والتفكير العممي
    

188 
فيذه أميا المسنة يمؤل التفاؤؿ قمبيا ...، 

 وتغادرىا العتمة إلى األبد 
 X سيادة العمـ والتفكير العممي

    

189 

فوجدت عددا مف نساء القرية متحمقات 
حوؿ اميا وىي تقرأ عمى أسماعيف مف 

 إحدى الجرائد اليومية 
 X سيادة العمـ والتفكير العممي

    

190 
يتحدد دور الفرد الياباني ومركزه في الفريؽ 

     X سيادة العمـ والتفكير العممي الذي يعمؿ بو عمى درجتو العممية 

191 

كدوف عمى ضرورة وجود صمة اليابانيوف يؤ 
وثيقة بيف التحصيؿ العممي والنجاح في 

 الحياة 
 X سيادة العمـ والتفكير العممي

    

192 
الطبلب اليابانيوف كالنحؿ في الخمية 

 يعمموف دوف كبلؿ لتنية المعارؼ والخبرات
 X سيادة العمـ والتفكير العممي

    

193 
 التعمـ ال يقاس بعدد سنوات الدراسة بؿ

     X سيادة العمـ والتفكير العممي بكثافة الخبرة العممية والعممية 

194 
الطالب الياباني وصؿ إلى مستوى رفيع 

     X سيادة العمـ والتفكير العممي مف الثقافة والقدرة عمى االستيعاب

195 
اتخاذ التعميـ أساسًا يؤدي إلى التفوؽ 

 العممي
 X سيادة العمـ والتفكير العممي
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196 

عمى الذيف يتوافر لدييـ الميؿ إلى إتقاف 
الخط وتجويد الكتابة بالطريقة العممية 
الصحيحة أف يقرنوا ىوايتيـ ورغبتيـ 

 بالمراف والدراية والممارسة 

 X سيادة العمـ والتفكير العممي )العممانية(

    
 السادس لمصؼ لغتي العربيةكتاب  197

198 
 يكسب القيمة وحدة التحميؿ 

يقؼ 
عمى 
 الحياد

 ينبذ

     X الدأب والمثابرة رحمة ال تعرؼ التوقؼ  199
     X االنفتاح عمى اآلخر بالتعاوف مع مستشاريف عالمييف  200
     X االنفتاح عمى اآلخر انشغؿ عف عيب غيرؾ عفة وحياء  201
     X االنفتاح عمى اآلخر مف اساء واعتدى  -فديتؾ -سامح  202
     X االنفتاح عمى اآلخر فح يمحو في الدنا البغضاء فالص 203

204 
إني أحاوؿ اف اطبؽ منظارا مقربا اراقب بو 

 وجو القمر 
     X الدأب والمثابرة

205 
وىؿ ستنجح في صنع منظار مف ىذه 

     X الدأب والمثابرة األشياء؟ سأحاوؿ يا أمي 

206 
تعبت مف البداية حتى تمكنت مف تطبيؽ 

     X الدأب والمثابرة بشكؿ واضح  الصورو

     X الدأب والمثابرة كمفني ذلؾ مزيد مف الوقت والصبر  207

208 
وقفت تداوي جرحى مرضاىا بعزيمة في 

 النفس ال أنساىا
     X االنفتاح عمى اآلخر

     X االنفتاح عمى اآلخر نسيت ألجؿ شؤنيا 209
     X مى اآلخراالنفتاح ع نسيت ألجؿ الناس دنياىا 210
     X االنفتاح عمى اآلخر فكأنيا خمقت لخدمة أنفس  211
     X الثقة بالنفس وتحمؿ المسؤولية سأستمر في الدفاع عف رأيي 212
     X االنفتاح عمى اآلخر وبقية البشر؟ 213

214 
أال يوجد بشر آخروف غيرنا في ببلد 

 أخرى؟!
     X االنفتاح عمى اآلخر

   X   االنفتاح عمى اآلخر ليـ حؽ في ىذه الثروة أليس 215

216 
تسعى إلى إصبلح حاؿ يعود بالخير عمى 

   X   االنفتاح عمى اآلخر المجتمع 

217 
( 2737إف أوؿ إنساف شرب الشاي سنة )

     X االنفتاح عمى اآلخر قبؿ الميبلد

218 
ترى الرأي بالحمامة وتعمميا الحيمة لنفسيا 

 لنفسؾوتعجز عف ذلؾ 
     X الدىاء والحيمة

     X الدىاء والحيمة حتى يستمكف منؾ عدوؾ 219

220 
كاف كسواًل ويقضي وقتو كمو بيف الطعاـ 

 والنـو 
 X     الكسؿ والتواكؿ

221 
فتناوؿ ىذه الحشائش الطرية  بكميات 

 X     الكسؿ والتواكؿ ضخمة وتحـر بقية حيوانات المرعى منيا
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 X     الكسؿ والتواكؿ ييا الحيواف الكسوؿ ماذا تفعؿ أ 222
 X     الكسؿ والتواكؿ اتركوني سأناـ  223
 X     الكسؿ والتواكؿ أال تقدـ شيئا ينفع أييا المخموؽ الكبير 224
 X     الكسؿ والتواكؿ اتركوني سأناـ  225
 X     الكسؿ والتواكؿ سأناـ 226
 X     الكسؿ والتواكؿ أبو بو أحدظؿ الجؿ الجد كسواًل بميدًا ال ي 227

228 
ادعت كؿ واحدة منيما أنيا اقوى مف 

   X   سيطرة القوة صاحبتيا 

   X   سيطرة القوة أفتت صخور الصحراء )قوة( 229
   X   سيطرة القوة األجساـ أسيؿ العرؽ مف الجباه و  230
   X  سيطرة القوة ييرب مني الناس في الياجرة  231
   X   سيطرة القوة ؤوف في بيوتيـ يختب 232

233 
يرحؿ اىؿ المدف  بسببي يمجؤوف إلى 

 الجباؿ العالية ...خوفا مف بطشي 
 X     سيطرة القوة

234 
أنا التي تستطيع اف تبدد الظبلـ وتقضي 

 X     سيطرة القوة عمى الميؿ فييرب 

 X     سيطرة القوة أذيب بحرارتي الجميد الصمب  235
   X   سيطرة القوة ف الماء البارد أسخ 236
   X   سيطرة القوة أبخر الماء الساخف  237
     X سيطرة القوة ي الريح ؟تصديق فمف منا األقوى واألنفع يا 238

239 
قالت الريح : كؿ ما قمتو أييا الشمس 

 العظيمة صحيح ...
     X سيطرة القوة

   X   سيطرة القوة  قوتي لكنؾ لف تستطيعي أف تبمغي شدتي و  240

241 
العواصؼ المدمرة التي تغرؽ السفف في 

 X     سيطرة القوة البحار 

 X     سيطرة القوة تقمع األشجار مف فوؽ الجباؿ  242
 X     سيطرة القوة تحطـ المنازؿ والدور وتروع اآلمنيف  243
   X   سيطرة القوة مف تنجح منا فيو ،تذعف االخرى ليا  244
   X   سيطرة القوة تقر بحقيا في ادعاء القوة  245

246 
كيؼ انتصرت عميؾ ياعزيزتي  أرأيت
     X سيطرة القوة ؟الريح

     X النفعية كنوز عمى القمر ىي ثروة لبمدؾ ولدولتؾ 247
   X   النفعية لدولتي وحدىا؟ 248
 X     اإلرىاب وفرؽ العمماء يحمموف بغزو الفضاء  249
   X   الكسؿ والتواكؿ أيامًا  جالسا في بيتو ال يعمؿبقي  250
 X     الكسؿ والتواكؿ ال تحسف صنعة غيرىا  251
     X النفعية إذا ىي لنا وحدنا 252
     X التواضع ما خاب مف اتخذ التواضع منيجا  253
     X الصدؽ ومف ارتدى الصدؽ الجميؿ رداء  254

255 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  أمريكا لـ تتغرب  رغـ بقائيا في أكدت انيا

 سبيمو )حب الوطف(
X     
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256 
لـ تتنكر لوطنيا االـ ولتقاليدىا وال لمغتيا 

 العربية 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

257 
عممت دوما عمى توظيؼ عموميا وبحوثيا 

 بمدىا سورية ووطنيا العربي  في خدمة
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

258 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  وطني خداه دمي 

 سبيمو )حب الوطف(
X     

259 
ية في االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضح كيؼ أخونو ؟ وأنا الذي أحيا لو 

 سبيمو )حب الوطف(
X     

 وطني وأحمؼ ماكمفت بغيره  260
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

 لبني أبي جناتو وعيونو 261
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

262 
 مف كوثر اهلل المسمسؿ ماؤه

ماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في االنت
 سبيمو )حب الوطف(

X     

263 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  ومف البطولة والعزائـ منبعو

 سبيمو )حب الوطف(
X     

264 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  العبقرية مف منابت أرضو

 سبيمو )حب الوطف(
X     

 ومف السماء جمالو وفتونو 265
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

266 
أما المحبة والصفاء فيذه أبدا شريعتو وىذا 

 دينو
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

267 
الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  االنتماء إلى ولو مع التاريخ أقدـ صحبة

 سبيمو )حب الوطف(
X     

268 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  يودي ويعصؼ بالذرا تنينو

 سبيمو )حب الوطف(
X     

 الشعب إذا غدر الزماف وفّيو 269
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

 الجيش إذا خاف الطغاة أمينوو  270
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

271 
أعظـ بشعبؾ ماستذؿ وال عنا إال لمف خمؽ 

 السماء جبينو
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

 سبيمو )حب الوطف(
X     

272 
د شارؾ في قصائده القومية في الكفاح ض
 سمخ االسكندرونة عف الوطف األـ سورية

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 
 سبيمو )حب الوطف(

X     

273 
كاف دائـ النضاؿ قوال وعمبًل لغرس القيـ 

 الوطنية والقومية في نفوس الشعب
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

 سبيمو )حب الوطف(
X     

 السجف غير مرة دخؿ  274
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

 اىتـ بقضايا الوطف المجزأ وأوجاعو 275
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

   X   تقبؿ النقدأو تكوف نقدًا لبعض االحواؿ السياسية أو  276
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االفراد  االجتماعية الميمة في حياة
 والجماعات

277 
عدنا مف جولتنا بقموب يممؤىا الفخر 

 واالعتزاز
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

278 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  يحدونا الشوؽ والحنيف لجوالت جديدة 

 سبيمو )حب الوطف(
X     

279 
نزور فييا مناطؽ أخرى مف ربوع وطننا 

 الحبيب
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

 سبيمو )حب الوطف(
X     

280 
عدنا وكمنا عـز وتصميـ عمى الحفاظ عمى 

 كؿ قطرة مف مائو
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

 رة مف ترابووعمى كؿ ذ 281
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 

     X سبيمو )حب الوطف(

282 
 فممو درؾ يا بمدي 

االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في 
 سبيمو )حب الوطف(

X     

283 
االنتماء إلى الوطف واالعتزاز بو والتضحية في  أبدًا فداؾ روحي ومالي

 سبيمو )حب الوطف(
X     

 X     اإليماف بالخرافات واألساطير إنيا خرافة وليست حكاية  284

285 
إف الجد األوؿ لمجماؿ .... لـ يكف لو سناـ 

   X   اإليماف بالخرافات واألساطير ...

286 
طمب مف مبلؾ الرحمة اف يصبح أضؿ 

   X   اإليماف بالخرافات واألساطير  لئلنسافالمخموقات وأنفعيا 

   X   اإليماف بالخرافات واألساطير سيكوف لؾ ما طمبت... 287

288 
أصبحت كاألغناـ أقدـ لبني ولحمي 

 إلطعاـ االنساف..
   X   اإليماف بالخرافات واألساطير

   X   اإليماف بالخرافات واألساطير تحاورت الشمس والريح 289

290 
تشير األساطير إلى أف أحد األباطرة كاف 

   X   اإليماف بالخرافات واألساطير غمي الماء قبؿ شربو مف عادتو أف ي

291 
وقد حدث وىو بشيد عممية غمياف الماء أف 

   X   اإليماف بالخرافات واألساطير سقطت ورقة جافة مف إحدى األشجار 

292 
انزعج االمبراطور ولكنو الحظ  أف ىذه 

 الورقة قد غيرت لوف الماء 
   X   راإليماف بالخرافات واألساطي

   X   اإليماف بالخرافات واألساطير وضع أوراقا أخرى  293

294 
كاف االمبراطور أوؿ شارب لمشاي في 

 العالـ
   X   اإليماف بالخرافات واألساطير
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Abstract 

This study aimed to identify the extent of the inclusion thought of 
the global and national dimensions, in "Al-Arabia Loghaty" Books of 
the fourth, fifth and sixth stage of basic education classes in the Syrian 
Arab Republic. The researcher followed the descriptive approach to 
achieve the objectives of the study, using content analysis tool to 
analyze the  sample of written texts in "Al-Arabia Loghaty" books for: 
fourth , fifth and sixth classes analysis, and has taken the idea unit to 
analyze the content of these books, and the most important conclusions 
of this study: 

1. Neglect books analyst for a large section of the sub-categories 
included in the list of global dimension. 

2. Universal human values ranked first among major categories of 
the global dimension. 

3. Disparity focus on global thought presented in the books "Al-
Arabia  Loghaty" in the three classes. 

4. Low interest rate of the global political domain  .  
5. Interesting book technological domain  .  
6. Occurrences of the global dimension in the books came "Al-

Arabia Loghaty" three rows few and scattered. 
7. The Interesting of environmental sphere and universal values 

continued steadily  while the rest of the spheres of the global 
dimension  were oscillator between the three rows. 

8. Fluctuation percentages of occurrences of the global dimension 
between high and low in each row of three rows. 
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9. Quest for economic development based on tourism promotion 
process. 

10. The appearance of features for environmental and health 
education. 

11. Provide new national thought. 
12. Special attention to the transfer of cultural Syrian Arab 

society and social heritage. 
13. Neglect books sub-categories related to the political system 

and the sovereignty of the state and respect existing laws and 
regulations in the national unity and duties of the individual within 
the home. 

14. Inability of the" Al-Arabia Loghaty" in three classes together 
in the face of cultural invasion and keep up with the challenges of 
the times. 

15. Fluctuation percentages for all areas of "Al-Arabia 
Loghaty"  the national dimension in the books of - except for the 
socio- cultural field in all three rows. 

16. Increasing occurrences of the national dimension in each 
row of three rows steadily. 

 With respect to the results of the hypotheses of the study 
were as follows: 

 Statistically significant differences in the distribution of frequencies 
recorded for National dimension in the "Al-Arabia Loghaty" 
books  for each row of the three rows. 
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 There was no change in the distribution of the occurrences of the 
global dimension registered with the expected probability 
distribution according to the class variable. 

 There are significant differences in the distribution of the 
occurrences of the national and global dimensions of the all books 
any differences that means the national dimension dominated of 
the global dimension in the analyzed books. 
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