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  :الملخص

" لغتي الجميلة"إلى التعرف على القيم األخالقية التي ينبغي تضمينها في كتب  ت الدراسةهدف

وتحديعد يجةعة تعوافر  علق القعيم , للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السععويية

 (الصعف السعاي , الصف الخامس, الصف الرابع)للصفوف العليا " لغتي الجميلة"في محتوى كتب 

الوصعفي بسسعلوت تحليع   المننججوقد اتبعت الدجاسعة . من المرحلة االبتدائية بالفصلين األول والثاني

مجتمنن  وتععسلف , حيععص صععمم الباحععص بحاقععة تحليعع  للمحتععوى لتحقيععة   ععداف الدجاسععة, المحتععوى

الصععف , الصععف الرابععع)المقععرجع علععى الصععفوف العليععا " لغتععي الجميلععة" ةميععع كتععب  مععن الدراسننة

 .من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعويية( الصف الساي , سالخام

للصفوف العليا معن " لغتي الجميلة"  ن القيم األخالقية المضمنة في كتب : أهم نتائج الدراسة

وقععد تكععرجه  ععلق القععيم , قيمععة ينبغععي توافر عا( 83)قيمععة معن  صعع  ( 83)المرحلعة االبتدائيععة بلغععت 

د احت  كتات الصف الخامس االبتدائي المرتبة األولعى معن حيعص نسعبة تضعمين وق, مرع فقط( 308)

فعي , %(85,53)يليع  كتعات الصعف السعاي  االبتعدائي بنسعبة , %(88,53) لق القيم بنسعبة بلغعت 

معن إةمعالي %( 80,33)حين ةاء كتات الصف الرابع االبتعدائي فعي المرتبعة األخيعرع بنسعبة م ويعة 

للصعفوف " لغتعي الجميلعة" ك عدم توازن في توزيع القيم األخالقية في كتب و ن  نا, القيم المضمنة

 38,33)التععاون بنسعبة قيمعة : حيعص تعم التركيعل علعى بععي القعيم مثع  ;العليا من مرحلعة االبتدائيعة

فعي حعين ةعاء تضعمين  ,%( 1,03)وقيمة الصعد  بنسعبة , %( 30,01)وقيمة النظافة بنسبة , %(

وقعيم , %(38,33)قيمعة ديات تنعاول الحععام بنسعبة : قيعة بنسعب منخفضعة مثع العديد من القيم األخال

بنسعب متسعاوية بلغعت ( خفعي الصعوه)و( إماطعة األىى ععن الحريعة)و( المحافظة علعى المدجسعة)

 . في  ي من  لق الكتب( طاعة ولي األمر)إلى ةانب وةوي إغفال تام عن تضمين قيمة , %(0,33)

القععائمين علععى وضععع المنععا ي الدجاسععية بععالتخحيط المسععبة ضععروجع ا تمععام  -3: التوصننيا 

لمنظومة القيم األخالقيعة التعي ينبغعي تضعمينها فعي كتعب لغتعي الجميلعة للصعفوف العليعا معن المرحلعة 

ضعروجع إععايع النظعر فعي كتعب لغتعي الجميلعة للصعفوف العليعا معن المرحلعة االبتدائيعة  -3. االبتدائية

إلعى ةانعب تضعمين القعيم , يايع تضمين القيم األخالقيعة األقع  تكعراجا  بحيص يتم ز, المشمولة بالدجاسة

 .الغير مضمنة

.المرحلة االبتدائية, الصفوف العليا, لغتي الجميلة, القيم األخالقية: الكلما  المفتاحية
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The Implied Ethical Values in "My Beautiful Language" Books for The Upper 

Grades of The Primary stage in Saudi Arabia 
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Master's degree in curriculum and teaching methods from Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University 

Abstract 

The study aimed to identify the ethical values that should be included in 

"My Beautiful Language" books for the upper grades of the primary stage in 

Saudi Arabia, and determine the degree of presence of these values in the content 

of "My Beautiful Language" books for these three grades (fourth grade, fifth 

grade, sixth) for the first and second semesters. The study used the descriptive 

approach through the method of content analysis, as the researcher designed a 

content analysis card to achieve the objectives of the study. The study 

population consisted of all "My Beautiful Language" books prescribed for the 

three upper grades (fourth grade, fifth grade, sixth grade) of the primary stage in 

Saudi Arabia. 

The most important findings of the study: The moral values included in 

"My Beautiful Language" book for the three upper grades of the primary stage 

were (38) values out of the (39) values that should be present, and there were 

(805) repetitions only of these values. The book of the fifth grade ranked first in 

terms of the percentage of the inclusion of these values (35.41%), followed by 

sixth grade book (34.41%), while the fourth grade book came ranked, with a 

percentage of (30.18%) of the total values included, and there is an imbalance in 

the distribution of moral values in "My Beautiful Language" books for the three 

upper grades of the primary stage, as there was a focus was on some values such 

as: the value of cooperation (13.29%), the value of cleanliness (10.06%), and the 

value of honesty (6.09%). Many moral values were included with low 

percentages, such as: the etiquette of eating (25,12%), and the values of the 

preservation of the school, removing something harmful from the road, and 

lowering one's voice, that were all included with equal percentages (0.12%), in 

addition to the complete omission of including the value of obedience to the ruler  

in any of these books. 

Recommendations: 1. The need to have those in charge of curriculum 

development pay attention to the pre-planning of the system of moral values that 

should be included in "My Beautiful Language" books for the three upper grades 

of the primary stage. 2. The need to reconsider "My Beautiful Language" books 

for the three upper grades of the primary stage included in the study, so that there 

can be an increase in the inclusion of ethical values that were the least frequent, 

in addition to including the values that were not included. 

Key words: Ethical Values, My Beautiful Language, Upper Grades, Primary 

Stage 
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 :مقدمة
تعد  زمة القيم من السماه الواضحة لعصرنا الرا ن؛ نتيجة لحغيان المايع على ك  ما حولهعا 

بد ه تظهر تلك األزمة في صوجع االنحعالل الخلقعي وفي عالمنا العربي اإلسالمي, , من قيم ومبايئ

المتمث  في انتشاج الجريمة والفساي, وضعف الضعمير اإلنسعاني, وتغليعب المصعلحة الخاصعة, حيعص 

 .ا تله القيم واضحربت المعايير األخالقية

ومما ال شك في   ن القيم األخالقية  ي الكفيلة بح  األزماه التي يتععر  لهعا اإلنسعان نتيجعة 

لتحععوج فععي العلععم والتكنولوةيععا, فهععي ترقععى باإلنسععان إلععى  سععمى يجةععاه اإلنسععانية وبععدونها يفقععد ا

 .المجتمع اإلنساني المبايئ واألصول والقوانين التي تنظم حيات 

ونظرا  لما للقيم األخالقية من مكانة عالية, فقد كانت محط ا تمام كبير منل زمن بعيد من عدي 

اء النفس, وجواي الفكر, والدجاساه اإلنسانية, إى  نها تتصع  بحيعاع النعا  من علماء االةتماع, وعلم

 فععرايا  وةماعععاه, و ععي إحععدى الععدعائم الرئيسععة للشخصععية اإلنسععانية, و ععي مكتسععبة مععن سععجايا 

وفضائ  تقر ا الجماعة, وترضا ا لنفسها, وترتبط عند م بمعنى الحياع ىاتهعا؛ ألنهعا تعرتبط اجتباطعا  

السعلوك واممعال واأل عداف و عي تتععر  فعي كع  عصعر معن العصعوج لمجموععة معن وثيقا  بدوافع 

المؤثراه االةتماعيعة واالقتصعايية والسياسعية والثقافيعة والتاجيخيعة, كمعا  ن القعيم تتنعازع فيمعا بينهعا 

م, 3033المسعاعيد, )حال وةوي معتقداه ةديدع تعاج  القيم القديمة التي  خعله بهعا  ةيعال معينعة 

 (.3ص

إلعى  ن ههعوج اال تمعام بدجاسعة القعيم فعي المجتمعع قعد ( م3003)ر  بعو ةاللعة والعبعايي ويشي

ههر لسببين جئيسعين,  معا التقعدم العلمعي والتكنولعوةي, والعلي  يى لتغييعر بععي المفعا يم الحياتيعة 

ك التي كانت سائدع في المجتمع, ويفع األةيال الجديدع للتمري علعى القعيم الموجوثعة والمكتسعبة, وكعلل

وقد  ثر  لا على بعي , نتيجة عملياه التنمية االةتماعية واالقتصايية التي تلجس إليها الدول العربية

 .القيم السائدع في المجتمع, و صبحت تح  محلها قيم ةديدع

وفي ضوء  لق األ مية تصبح يجاسة القيم األخالقية ضعروجع معن الضعروجاه الالزمعة التعي 

ا وطرائقها, السعي نحعو مناقشعتها وتعدعيمها لعدى األفعراي والجماععاه ينبغي على التربية, بمؤسساته

, حيص يكاي ينعقد اإلةماع على  ن المسؤولية في  لق األزمة األخالقية إنما (3م, ص3335زا ر, )

تقعع علعى التربيعة فعي ترسعيي القعيم األخالقيععة اإليجابيعة المنبثقعة معن عاياتنعا وتقاليعدنا وتراثنعا, والتععي 

الخحيععب, )ا الحنيععف ومععا شععرع   ععلا الععدين فععي القععردن الكععريم والسععنة النبويععة الشععريفة  قر ععا ييننعع

3033.) 

وتعد المنا ي الدجاسعية لعب العمليعة التربويعة و  عم معدخاله النظعام التربعوي التعي تعقعد عليهعا 

معن  ولما كانت على  لق الدجةة, اممال في بلوغ الغاياه وني  المقاصد؛ فهي وسيلة لتحقية   دافها

عحيععة, )األ ميععة فععال بععد  ن تسععتند إلععى مجموعععة مععن األسععس التععي تشععك  القاعععدع التععي يقععوم عليهععا 

كما  ن المنا ي الدجاسية تعتبعر المحعرك العرئيس للقعيم السعائدع فعي المجتمعع ألنهعا , (38, ص3038

" لتصعاقا  بهعامنبع التربيعة, و سعا  التعلعيم بالنسعبة لحعالت التعلعيم الععام, وىلعك ألن الحعالت  كثعر ا"

 (.3008الخيري, )

ويعتبعر الكتععات المدجسعي  حععد العناصعر الرئيسععة للمععنهي, وةعو ر عمليععة التعلعيم, فهععو الععلي  

يحتععوي علععى  ساسععياه المقععرج الدجاسععي, ويعععرف الحالععب بمععا ينبغععي تعلمعع , والمععدج  بمععا ينبغععي 

غنيععة بالمعلومععاه والحقععائة  تعليمعع , ويسععه  عليهمععا عمليععة التعلععيم والععتعلم, فالكتععات  ياع تعليميععة

 (.353-353, ص3038عحية, )والمفا يم والمبايئ والقيم 

ومن  نا فإن تحلي  محتوى الكتب الدجاسية بغية استخراج القيم المضمنة فيها  معر ىو   ميعة  

بالغة, ألن  يجعلنا نقف على معدى نجعاا المنعا ي الدجاسعية فعي تكعوين االتجا عاه اإليجابيعة وغعر  

 (.33, ص3030البشري, )خالقية في عقول ونفو  الناش ة القيم األ
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وتعععد كتععب اللغععة العربيععة مععن  كثععر الكتععب المسععتهدفة بععالتحوير فععي المملكععة, حيععص تععم األخععل 

, (المهعاجاه اللغويعة)إلعى ( العلعوم اللغويعة)بمداخ  تربوية حديثعة, ومعن  برز عا التحعول معن معدخ  

ونظعرا  لمعا سعبة, وإلعى (. ق3533وزاجع التربية والتعليم, )وتنظيم المحتوى في مواي يجاسية واحدع 

ةانب  ن تقيعيم محتعوى الكتعب الدجاسعية الجديعدع اسعتنايا  إلعى القعيم األخالقيعة المضعمنة فيهعا يععد معن 

 ولوياه البحص التربوي وخصوصا  في عصر تعد  زمت   زمة قيم, فإن الدجاسة الرا نعة تهعدف إلعى 

للصععفوف العليععا مععن " لغتععي الجميلععة"القيععة المضععمنة فععي محتععوى كتععب تقيععيم ومراةعععة القععيم األخ

 .المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعويية

 

 :مشكلة الدراسة
يتعععر  العععالم المعاصععر لموةععة مععن الهععلاه األخالقيععة المتتابعععة غيععر المسععبوقة, تتمثعع  فععي 

وقعد , ة فعي ميعايين الحيعاع المختلفعةمظا ر مختلفة من المماجسعاه التعي تضععف السعلوكياه اإليجابيع

كععان لسععهولة االتصععااله التععي  فرزتهععا التكنولوةيععة الحديثععة الععدوج األكبععر فععي ههععوج  ععلق الهععلاه 

بما في ىلك المجتمع السعويي  -األخالقية وإكسابها صفة العالمية, ومن ثم لم يعد بمقدوج  ي مجتمع 

 .النجاع من دثاج ا -

اةهة  لق المتغيراه إال بالعم  على تلويد الناش ة بالقيم والععاياه وال نمتلك فرصا  كثيرع لمو

اإليجابية ليصبحوا قايجين على مواةهة الحاضعر والتصعدي للمسعتقب , األمعر العلي يوةعب مراةععة 

محتوى المنا ي الدجاسية وما تشمل  من قيم  خالقيعة, وىلعك انحالقعا  معن   ميعة القعيم األخالقيعة التعي 

ياه التي تسعى ك  من األسرع والمدجسة وةميع مؤسسعاه التنشع ة االةتماعيعة فعي  عظم الغا"تمث  

 (.158, ص3030ابرا يم ودخرون, " )العالم للعم  على غرسها وتنميتها لدى الناش ة

ونظرا  للدوج المهم للكتات المدجسي فإن كثيرا من البعاحثين والتربعويين قعد  كعدوا علعى   ميعة 

يم مستمرين من  ة  التعرف على مدى تضمين  للقعيم الالزمعة للحعالت, إخضاع  لعملية تحلي  وتقو

خاصة  ن نتائي كثير من الدجاساه التي تناولت القيم بشك  عام, والقعيم األخالقيعة بشعك  خعاص, قعد 

 شاجه إلى  ن تضمين الكتب الدجاسية للقيم األخالقية لم يص  إلى المستوى المسمول, ومنها يجاسعة 

 (.3030), ويجاسة الشملتي (3003)ويجاسة الملين  ,(3005)الخليفة 

ولع  من   م الكتب التي يدجسها التالميل في المرحلة االبتدائية والتي يسمح محتوا ا بغعر   

, والععلي يعععد  حععد المصععايج "لغتععي الجميلععة" القععيم األخالقيععة المختلفععة كتععات اللغععة العربيععة المسععمى

ومعن  علا ,   معن موضعوعاه تحمع  مضعامين وقيمعا  مرغوبعةالرئيسة الكتسات  علق القعيم لمعا يحتويع

للصفوف " لغتي الجميلة"المنحلة تـستي  لق الدجاسة للتعرف على القيم األخالقية المضمنة في كتب 

ومن ثم تتحدي مشكلة الدجاسة الرا نعة فعي . العليا من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعويية

المقععرجع للصععفوف العليععا مععن المرحلععة االبتدائيععة بجل يهععا األول " الجميلععةلغتععي "  ميععة تحليعع  كتععب 

معا القعيم األخالقيعة المضعمنة فعي : ويمكن صياغة مشكلة الدجاسة في التساؤل الرئيس التالي, والثاني

 للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعويية؟" لغتي الجميلة"محتوى كتب 

 

 :الدراسةتساؤال  
 :تحاول الدجاسة الرا نة اإلةابة على التساؤاله امتية

للصعفوف العليععا مععن " لغتععي الجميلععة"معا القععيم األخالقيعة التععي ينبغععي تضعمينها فععي محتععوى كتعب  -3

 المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعويية؟

للصعفوف " لغتعي الجميلعة"كتعب ما يجةة توافر القيم األخالقية التي ينبغي تضعمينها فعي محتعوى  -3

 العليا من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعويية ؟



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا  مجلة البحث العلمى فى التربية                                        

 

07 

 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدجاسة الحالية إلى ما يلي

للصعفوف العليعا معن المرحلعة " لغتي الجميلة"تحديد القيم األخالقية التي ينبغي تضمينها في كتب  -3

 .سعوييةفي المملكة العربية ال االبتدائية

" لغتععي الجميلععة"تحديععد يجةععة تععوافر القععيم األخالقيععة التععي ينبغععي تضععمينها فععي محتععوى كتععب  -3

 .للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعويية

 

 :أهمية الدراسة
 :ترةع   مية الدجاسة الحالية إلى ما يلي

لقععيم األخالقيععة, والتععي لهععا يوج  ععام فععي إنمععاء تتنععاول الدجاسععة الرا نععة موضععوعا  حيويععا  و ععو ا/ 3

 .شخصية الفري, واالجتقاء بالسلوك العام في المجتمع, كما  نها عام   ام في اجتقاء وتقدم األمم

" لغتععي الجميلععة"تسععهم الدجاسععة فععي الكشععف عععن القععيم األخالقيععة التععي ينبغععي تضععمينها فععي كتععب / 3

المملكة العربيعة السععويية؛ ممعا يفيعد القعائمين علعى تحعوير  في للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

المنععا ي الدجاسععية فععي التعععرف علععى   ععم القععيم األخالقيععة التععي يجععب  ن يتضععمنها محتععوى الكتععب 

 ".لغتي الجميلة" الدجاسية لمايع 

لغتعي "تساعد الدجاسة في الكشعف ععن يجةعة تعوافر القعيم األخالقيعة المضعمنة فعي محتعوى كتعب / 8

للصفوف العليا من المرحلة االبتدائيعة فعي المملكعة العربيعة السععويية, ممعا يفيعد فعي معرفعة " ميلةالج

القيم األخالقية التي تم التركيعل عليهعا, وغير عا معن القعيم التعي لعم تحصع  علعى ىاه اال تمعام؛ حتعى 

 .يمكن مراعاع ىلك عند تحوير الكتب مستقبال  

بععالقيم " لغتععي الجميلععة" بععراء والمسعع ولين إلثععراء كتععب قععد تسععهم الدجاسععة فععي توةيعع  نظععر الخ/ 5

األخالقية التي تحسن  ياء التالميل وتضبط سلوكهم, مما يساعد على تخعريي نع ء سعليم يحقعة دمعال 

 .وطموحاه الوطن في 

تفتح الدجاسة المجال  مام الباحثين التربويين إلةراء يجاساه وبحوث مماثلعة تحبعة علعى منعا ي / 8

 .ية  خرىومراح  يجاس

 

 :حدود الدراسة
 :تتحدي الدجاسة فيما يلي

لغتعي "سوف تقتصر الدجاسة الحالية على القيم األخالقية المضعمنة فعي كتعب : الحدوي الموضوعية -

 .للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعويية" الجميلة

 .المملكة العربية السعويية: الحدوي المكانية -

للصفوف العليا من المرحلعة االبتدائيعة " لغتي الجميلة" الكتب المحبوعة في منهي : لحدوي اللمنيةا -

 .ق3588-3581

 

 :التعريفا  اإلجرائية لمصطلحا  الدراسة
 . ي المعياج المرةعي المحدي لسلوك األفراي تجاق  نفسهم و سرتهم ومجتمعهم ووطنهم: القيم -

ايئ والصععفاه الفضععلى التععي  قر ععا  و حععص عليهععا اإلسععالم, لتكععون  ععي تلععك المبعع: القننيم األخالقيننة -

 ساسا  في التعام  مع النفس ومع الغير, في مجااله الحيعاع اإلنسعانية كافعة, والتعي تشعتم  عليهعا  ياع 

 .الدجاسة والمتضمنة في كتب لغتي الجميلة للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

تعع  وزاجع التربيععة والتعلععيم ممثلععة فععي اإلياجع العامععة المقععرج الدجاسعع" ععو  :كتننال لغتنني - ي الععلي  قره

للمنا ي بحريقة عصرية حيص ُضمنت في  مواي القراءع والكتابة واألناشيد واإلمعالء والخعط والتعبيعر 
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بعد  ن كانت ك  مايع تدج  علعى حعدع وةعلتع  علعى ثالثعة  ةعلاء  -على فصلين يجاسيين  -مدمجة  

للصععفوف الثالثععة العليععا " لغتععي الجميلععة"ثععة األوليععة بالمرحلععة االبتدائيععة, وللصععفوف الثال" لغتععي"

وتقتصعر , (3033وزاجع التربية والتعليم, )للمرحلة المتوسحة " لغتي الخالدع"بالمرحلة االبتدائية, و

للصفوف الثالثة العليا معن المرحلعة االبتدائيعة بجل يهعا األول " لغتي الجميلة"  لق الدجاسة على كتب

 .والثاني

 

 :اإلطار النظري

 تعريف القيم األخالقية: أوالا 

 :تعريف القيم
و ععي الععثمن الععلي يقععوم بعع  المتععاع,  ي يقععوم مقامعع , , مفععري قيمععة, مععن قععوم: "القععيم فععي اللغععة

( المعجعم الوسعيط)ووجي فعي , (888م, ص3333الرازي, " )وقومت المتاع ةعلت ل  قيمة معلومة

قام المتاع بكلا  ي تحعديه قيمتع , ويقعال قعام فعالن علعى األمعر  ي : فيقالمشتقة من قام, : " ن القيمة

اعتدل, وقام المعاء تبعص متحيعرا , فعال يجعد لع  منفعلا , وقعام الحعة  ي ههعر : يام وثبت, وقام األمر  ي

إىن فعإن القيمعة فعي اللغعة ةعاءه بمعنععى , (838, ص3م, ج3383مجمعع اللغعة العربيعة, " )واسعتقر

 .ه وتحديد القيمةاالعتدال والثبا

مععايير تعبععر ععن اإليمعان بمعتقعداه جاسعخة مشعتقة مععن "وفعي االصعحالا تععرف القعيم بسنهعا 

مصدج ييني إسالمي, تملي على الفري بشك  ثابت اختياجق  و نهجع  السعلوكي فعي المواقعف المختلفعة 

السعلوك اللفظعي التي يعيشها ويمر بها, و ي إيجابية, صريحة  و ضمنية, يمكن استنتاةها من خالل 

مجموعععة "وتعععرف القععيم فععي الحقعع  التربععوي بسنهععا (. 80م, ص3033األشععقر, " )وغيععر اللفظععي

المعايير الموةهعة لسعلوك اإلنسعان ويوافعع  فعي تناسعة  و تضعاجت معع األ عداف والمثع  العليعا التعي 

كية, كالععاياه تستند إليها عالقاه المجتمع و نشحت , ولللك فهي تتميل عن غير ا من الدوافع السلو

واالتجا اه واألعراف, في كونها تتضمن سياقا  معقدا  معن األحكعام المعياجيعة للتمييعل بعين الصعوات 

والقععيم قععد تكععون إيجابيععة  و سععلبية,  ,(18م, ص3001 سععيداق, " )والخحععس, وبععين الحقيقععي واللائععف

قيمة )الرغبة في البعد عن  ,  و العكس من خالل احتقاجق و(قيمة إيجابية)كالتمسك بمبد  من المبايئ 

 (.38م, ص3033الدباغ وحاتم, ( )سلبية

 حكعام مكتسعبة معن الظععروف االةتماعيعة, يكتسعبها الفعري وتحععدي : ويععرف الباحعص القعيم بسنهععا

الصععد  واألمانععة : فعلعى سععبي  المثععال, مجعااله تفكيععرق, كمععا تحععدي سعلوك  وتععؤثر فععي عملعع  وتعلمعع 

 .ري من المجتمع اللي يعي  في والشجاعة كلها قيم يكتسبها الف

 

 :تعريف األخالق
 حعد ما تقعدير : الخاء والالم والقعاف  صعالن(: ابن فاج )األخال  في اللغة ةمع ُخلة, يقول 

الُخلُة و ي السجية, ألن صاحب  قد قدج عليع , وفعالن : الشيء, وامخر مالمسة الشيء, ومن األول

النصيب ألن  قعد قعدج لكع  : ممن يقدج في  ىلك, والَخالَ َ خلية بكلا, و خلة ب ,  ي ما  خلق ,  ي  و 

الدين والحبع : وتدوج المعاني اللغوية للفظ الُخلُة حول(. 833ق, ص3533ابن فاج , ) حد نصيب  

الدسععوقي, )والسععجية والعععايع, كمععا  ن  كثععر  ععلق المعععاني مناسععبة لمقععام التربيععة ثععالث معععان  ععي 

 (:13ق, ص3538

 .لى الخلة الفحري,  ي الصفة الراسخة التي ُةب  اإلنسان عليهاو و يحلة ع: الحبع -

 .و ي الصفة المكتسبة باإلجايع عن طرية المران والتدجيب: العايع -

 .و ي تحلة على الفحري والمكتسب معا  إىا  صبح  لا المكتسب عايع لصحاب : السجية -
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, 8ق, ج3538)ي وفععي االصععحالا  نععاك تعريفععاه مختلفععة للخلععة, نععلكر مععن تعريععف الغلالعع

 ي ة في النفس جاسخة عنها تصدج األفعال بسعهولة ويسعر معن غيعر  "للخلة بسن  عباجع عن ( 53ص

حاةة إلى فكر وجوية, فإن كانت الهي ة بحيص تصدج عنهعا األفععال الجميلعة المحمعويع عقعال  وشعرعا  

الهي عة التعي تصعدج عنهعا  سميت تلك الهي ة خلقا  حسنا , وإن كان الصايج عنها األفعال القبيحة سميت

المبعايئ والقعوانين الخلقيعة "إلعى  ن األخعال   عي ( 81ق, ص3535)كما يشير مكعروم  ". خلقا  سي ا  

التعي توةعع  وتعنظم سععلوك األفعراي فععي عالقعاتهم االةتماعيععة فعي ضععوء المواقعف االةتماعيععة المثيععرع 

ظيم متكام  لسعماه الشخصعية تن" بسنها ( 33م, ص3008) وعرفها حمدان , "ومتحلباتها السلوكية

 ". و الميول السلوكية التي تمكن الفري من االستجابة للعرف وديات السلوك

ةملة القواعد التي ينبغي على الفري إتباعها عند حكم  على : ويعرف الباحص األخال  بسنها

 .األشياء من وةهة نظر الخير والشر

 

 :تعريف القيم األخالقية
بمعا تحمع  كعع  لفظعة معن معععاني ( األخعال )و( القععيم)تكععون معن لفظتعي القعيم األخالقيعة تركيعب ي

 :لغوية واصحالحية, ومن  برز تعريفاه القيم األخالقية ما يلي

مجموعة من المعايير المسعتمدع معن القعردن "تعرف القيم األخالقية من المنظوج اإلسالمي بسنها 

, و صبحت مح  اعتقعاي واتفعا  لعدى المسعلمين الكريم والسنة النبوية والتي  مر اإلسالم بااللتلام بها

ألحكامهم فعي كع  معا يصعدج ععنهم معن  قعوال و فععال تعنظم عالقعتهم بعال تععالى وبعالكون والمجتمعع 

 (. 30ق, ص3535الصالح, " )وباإلنسانية ةمعاء

مجموعععة مععن المعععايير والمبععايئ "القععيم األخالقيععة بسنهععا ( 88م, ص3003)ويعععرف اليمععاني 

لوك الفععري المسععلم الظععا ر والبععاطن لتحقيععة غايععاه خيععرع مسععتوحاع مععن القععردن الكععريم الموةهععة لسعع

 ".والسنة النبوية الشريفة

مجموععة معن المععايير والضعوابط " ن القيم األخالقية  ي ( 33م, ص 3038)ويرى الجهيمي 

لعة, وتسعتمد معن والفضائ  التي تسمو بالخلة اإلنساني وترقى ب  إلى التلام الفضيلة والبعد عن الرىي

 ".القردن الكريم والسنة النبوية

مجموعععة مععن المعععايير المسععتمدع مععن القععردن الكععريم : ويعععرف الباحععص القععيم األخالقيععة بسنهععا

 .والسنة النبوية والتي  مر بها اإلسالم بااللتلام بها و صبحت مح  اعتقاي وإتقان لدى المسلمين كافة

 

 أهمية القيم األخالقية: ثانياا 
  مية القيم مح  اتفا  بين الجميع على الرغم معن تععدي الفلسعفاه والتصعوجاه المتباينعة تمث  

للقضية القيمية, وتبرز   مية القيم األخالقية والتربية الخلقية في المجتمعاه اإلسعالمية فعي ععدي معن 

 (:35 -38, ص3033المساعيد, )النقاط, تتمث  فيما يلي 

, إلعى الدجةععة التعي تجعلع  يراقععب   فعي كعع  حركاتع , وسععكنات  تقويعة صعلة اإلنسععان بعال تعععالى -3

 .وتشعرق بالواةب, وتقوي ضميرق, وتمكن الفضيلة في نفس 

إنهععا  فضعع  وسععيلة للقضععاء علععى مشععكلة ازييععاي العنععف والجععرائم واالنحرافععاه بجميععع  شععكالها  -3

 .ن الشروج واألعمال المنكرعألن وهيفة التربية األخالقية بناء ةي  سوي يبعد الفري ع و لوانها,

إنهععا ضععروجية لتحقيععة التماسععك والتجععانس االةتمععاعي لتحقيععة النهضععة االةتماعيععة القويععة, ألن  -8

األخال  تحقة الحمسنينة والنظام والتقدم والحضاجع, وتمنعع الفوضعى, وإن انتشعاج الظلعم بعين النعا  

 .ة النفو  باألخال يمل  البناء االةتماعي مهما كانت قوت , نتيجة لعدم تلكي

إن األخال  وما تحتويع  معن قعيم فاضعلة تُععد  ساسعا  للتقعدم الروحعي وللرقعي والتحضعر البشعري,  -5

وإنهعا  فضع  وسعيلة لبنعاء مجتمعع قعوي ومتماسعك و فضع  يولعة قويعة منظمعة, ألن  ي يولعة ال تبنععي 

 .قواعد ا على القيم األخالقية سوف تكون مهديع بالتالشي
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ة كوسيلة لتحقية السعايع للبشرية كافة في حياتها االةتماعيعة, وحمايعة األةيعال معن إنها ضروجي -8

 .تسرت الفساي إلى نفوسهم؛ ألنها تصونهم من تسرت األخال  السي ة

تغيععر اإلنسععان إلععى مععا  ععو  فضعع  و سععمى؛ ألن الخلععة اإلسععالمي إىا تمكععن مععن الععنفس يسععتحيع  -1

الفعري المسعلم ععن بقيعة مخلوقعاه   تععالى, وتجعع  لع  إصالحها وغر  الفضائ  فيها, و عي تميعل 

شخصعية مسعتقلة, وتوثعة جوابعط الوحععدع واألخعوع بعين النعا , والععدعوع إلعى التعرابط والتع لف وعععدم 

 .الفرقة, وتحيي الضمير عند اإلنسان, وتشعرق بالرقابة اللاتية

اء, فهعـي ضعروجية ومن  نا فإن يجاسة القيم ضروجية والزمة للفري والمجتمع علعى حعد سعو

المعععـايير والقعـيم موةهـععـا ( مجموععـة)للفعري فعي تعاملعع  معع األشعخاص والمواقععف, ليتخعل مععن نسعة 

و ــي الزمـة ألي تنظــيم اةتماعــي, حتـعـى تنـعـتظم   عداف الجماععـة ومثلهعـا , لســلوك  ونشــاط 

ةتمعاعي يعؤيي بعالتنظيم االةتمعاعي العليـا, كي ال تتضـاجت قيمهـا, وبالتـالي ينتابهـا صراع قيمـي ا

 .إلى التفكك واالنهياج

ويرى الباحص  ن   مية القيم األخالقية ترةع إلى كونها تسمو باإلنسان وترتقعي بع  إلعى سعماء 

 .اإلنسانية الرفيعة بك  ما فيها من ةمال وقيم ومبايئ سامية ال تتحقة إال بالتمسك بالقيم األخالقية

 خالقيةتصنيف القيم األ: ثالثاا 
 : ناك عدي من المحاواله التي حاولت تصنيف مجااله القيم األخالقية, ومن  برز ا ما يلي

 ::صنف بعي الفالسفة للقيم األخالقية إلى ثالثة مجااله كما يلي

 .مث  العفة والشجاعة: قيم  خالقية فريية -3

 .تتعلة باحترام نظام األسرع والمهنة والوطن: قيم  خالقية اةتماعية -3

نصعاج, )و ي التي تتعلة بتنظيم العالقاه بين النا , مثع  األمانعة والتواضعع : قيم  خالقية عامة -8

 (.83م, ص3333

 : كما صنفت القيم األخالقية تبعا  للتصنيف التالي

هَعَك لملعِدينم َحنميف عا فمح عرَ : قال تعالى, مث  الرحمة والتعاون والعدل والحب: قيم فحرية -  م فَعسَقمم  َوة  عَ  ه

ثََر النها م ال يَع   م َىلمَك الِديُن ال قَيُِم َولَكمنه  َك  يَ  لمَخل ةم  ه : سوجع العروم) لَُمونَ الهتمي فَحََر النهاَ  َعلَي هَا ال تَب دم

 (.80امية 

 , وتشعترك و ي قيم عالمية ترتبط باللاه اإلنسانية الثابتة ال بالمتغيراه من الوسعائ: قيم إنسانية -ت

 .الحرية والمحبة والمساواع: اإلنسانية في تقديسها وإن تباينت  فهام النا  حولها مثال

فحرية إنسانية تستجيب لحاةاه اإلنسان الثابتة والمتجديع فعي كع  األزمنعة واألمكنعة, : قيم مرنة -ةـ

يععُر : يقعول   تعععالى ععن َيابهعةي فمععي األَج  م َوالَ طَعائمري يَحم ط نَعا فمععي َوَمعا مم ععا فَره ثَعالُُكم مه بمَجنَاَحي ع م إماله  َُمععَم  َم 

َشُرونَ  ءي ثُمه إملَى َجبِهمم  يُح  ن َشي   -303م, ص3033السععيدي,(. )83اميعة : سوجع األنععام) ال كمتَاتم مم

303.) 

 :كما تم تصنيف القيم األخالقية إلى خمسة مجااله كما يلي

رسععم طريععة الفععري وعالقتعع  بععامخرين, و ععلا مثعع  االحتشععام والعفععة وت: القععيم األخالقيععة الفرييععة -3

 .الي... وغي البصر

وترسععم طريععة الفععري نحععو األصععول والفععروع ونحععو يسععتوج الحيععاع : القععيم األخالقيععة األسععرية -3

 .إلي... واةب الرعاية, وحسن التربية, وصلة الرحم: اللوةية مث 

 :لىوتصنف إ: القيم األخالقية االةتماعية -8

 .إلي... مث  قت  النفس والسرقة والغ : المحظوجاه - 

 .إلي... مث   ياء األمانة والحكم بالعدل والوفاء بالوعد: األوامر -ت

 .إلي... مث  االست لان قب  الدخول والتحية عند الدخول: اميات العامة -ج

ليع  الدولعة وتصعنف إلعى و ي عباجع عن تنظيم  خالقعي لمعا ينبغعي  ن تكعون ع: قيم  خال  الدولة -5

 :ثالثة  قسام
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 .إلي... مث  االستشاجع والحكم بالعدل وإحكام الرقابة: واةب الرؤساء - 

 .إلي... مث  الحاعة في غير معصية وتنفيل القانون والوحدع: واةب الشعب -ت

 .إلي... مث  الحفاه على سالمة األمة وعدم المباي ع بالشر: تنظيم العالقاه الخاجةية -ةـ 

إلعي ... طاعة   وشكرق والرضا بقضاء   وقدجق والتوك  علعى  : مث : القيم األخالقية الدينية -8

 (.133م, ص3330يجاز, )

ونالحععظ  ن التصععنيفاه السععابقة لمجععااله القععيم األخالقيععة منهععا مععا  ععو غيععر شععام  ومنهععا مععا 

فضعع   ععلق التصععنيفاه تصععنيف يتععداخ  بععين المجععااله تععداخال  بحيععص يصعععب الفصعع  بينهععا, و ن  

لما اتسم ب  من شمول, ولكن يؤخل على  لا التصنيف حاةتع  للتنقعيح والمراةععة, ( م3330يجاز, )

حيص  ن بعي ما تضمنت   صناف  ال يعد من القيم األخالقية كمعايير للسلوك, إضافة لوةوي التكراج 

 .والتداخ  اللي يحتاج إلى تدبر واختلال

ق فإن الدجاسة الحالية ال تعتمد على تصنيف من التصعنيفاه السعابقة لععدم ونتيجة لما سبة ىكر

قدجتها على تحقية  غرا  الدجاسة, إضافة لخلو التصنيفاه السابقة معن تنظعيم منحقعي نسعقي يبعين 

فعالقيم الفرييعة ىاه , كمعا  ن معن الصععب فصع  القعيم. العالقاه بين القيم األخالقية كمععايير للسعلوك

 .إلي.... وكللك األسرية, مععالقة بالمجت

 دور منجاج اللغة العربية في تنمية القيم األخالقية: رابعا
معن العوامع  المهمعة فعي إكسعات التالميعل الخبعراه العلميعة واالتجا عاه  يعتبر المنهاج الدجاسي

, المرغوت فيها, فضال  عما يثيرق المنهاج من قضايا تساعد في تدعيم القيم وغرسعها لعدى المتعلمعين

 .ليصبح الفري قايجا  على التفضي  واالختياج الصائب للقيم المرغوت فيها

إلعععى  ن المنهعععاج يلععععب يوجا   ساسعععيا  فعععي تنميعععة السعععلوك ( 31م, ص 3033)وتشعععير حكيمعععة 

اإليجابي لدى ةميعع الحلبعة, وكعللك تنميعة القعيم الخلقيعة, كمعا يسعهم فعي تفهعم الحالعب للقعيم اإليجابيعة 

 .لقيم غير السويةوإعحائ  نبلع عن ا

وتقع المسؤولية األخالقية على المنهاج المدجسي كون  الوسيلة لتحقية الغاية األخالقية للتربية, 

المتمثلة في إكسات المتعلمين القيم والمبايئ األخالقية, وإتاحعة الفرصعة لتحبيقهعا ولتحعوير البصعيرع 

لمععين مفهععوم الفضععيلة كقععوع  خالقيععة فععي األخععال  األصععيلة واألخععال  اللائفععة, ممععا يحقععة عنععد المتع

, فمععا نحتاةعع  فععي عععالم اليععوم  ععو  شععخاص عقالنيععون ملتلمععون (Paul, 1988)تتجسععد فععي الفععع  

 . خالقيا , مما يجعلهم قايجين على اتخاى القراج األخالقي المبني على نظام من القيم األخالقية

مة وحضاجتها, فهي  ياع التعبيعر ععن وفي سيا   ي  تعد اللغة العربية العموي الفقري لتراث األ

 فكاج األفراي والمجتمعاه, و ي وعاء األمة لحفظ تراثها ومردتها التعي تعكعس ثقافتهعا, واألياع التعي 

تصعععاغ بهعععا منا جهعععا الدجاسعععية بمختلعععف  نواعهعععا ليتفاعععع  معهعععا الحعععالت بغعععر  تحقيعععة   عععدافها 

 (.80م, ص3033الرومي,)

الركعائل العامعة للعمليعة التربويعة فعي المعداج  العربيعة, وىلعك  كما  ن اللغعة العربيعة تععد إحعدى

ألنهععا  ياع المنععا ي فععي المعععداج , فهععي بععدوج ا تصععبح طريقعععا  لغععر  القععيم واألخععال , وتنميتهعععا 

 (.55م, ص3003الملين, )وحمايتها من الهجماه الضالة 

الحالعععب   ن للغعععة العربيعععة يوجا  كبيعععرا  فعععي صعععق  شخصعععية( 33م, ص3005)ويعععرى خليفعععة 

وتلويدق بسيواه المعرفة و ساسياتها, كما  نها في الوقت ىات  ال تغف  عن غر  قيم شتى واتجا اه 

متنوعة وسلوكياه متععديع تعكعس ثقافعة المجتمعع وتوةهاتع  وعقيدتع , فهعي وسعيلة فاعلعة فعي غعر  

ة معع األخعال , القيم التربوية واألخالقية في نفو  الحعالت, وىلعك لمعا للغعة معن صعلة وثيقعة متكاملع

وفعي هع   علق العالقعة الوثيقعة بعين اللغعة واألخعال  لعن , فالتوةيهاه الخلقية تنق  عبعر قوالعب لغويعة

ا  يكون تعليم اللغة مجري وسيلة تعليمية لتنمية مهاجاه اللغة فحسب ب  سيكون ناقال  لقيم األمة ومعبر 

عة معن المهعاجاه والقعيم والععاياه عن حضاجتها, فيتعلم الحالب  نماطا  من السلوك, ويكتسب مجمو
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وتتوسع حصيلت  الثقافية, ويتمكن من مماجسة العالقاه االةتماعية التي تجعع  منع  مواطنعا  متفعاعال  

 .مع مجتمع  قريبا  من واقع حيات 

إلى  ن  من المتوقعع معن اللغعة العربيعة باعتباج عا  م ( 38م, ص3008)ويشير مقابلة والبشايرع 

للي تقدم ب  المعاجف  ن يكون لها يوج كبير وإسهام متميل في تلويد الحالت بالقيم العلوم والوعاء ا

المتنوعة, فهي مجال للتنوع في الموضوعاه وفيها استجابة لتضمين موضوعاه تشتم  علعى القعيم 

وتعععلياي , المختلفععة مععن خعععالل النصععوص والتععدجيباه التعععي تسععتخدم لتعلععيم اللغعععة العربيععة للحععالت

 .تي تؤييها اللغة العربية في غر  القيم من خالل ما تتضمن  من حقائة وقيم وسلوكياهاإلمكاناه ال

ولع  اال تمام باللغة العربية نابع من اعتباجاه ععدع لهعا صعلة وثيقعة بعالقيم واألخعال  الفاضعلة, 

 (:38م, ص3000)ومن  برز تلك االعتباجاه ما  شاج إلي  بربي 

حرى  ن يعؤيي تمسعك  مة من القيم اإلنسانية واألخالقية الفاضلة,ما تؤكدق يياناه     الكتات عا -3

 . تباعها بها إلى صالحهم وتحسين  حوالهم

مععا تشععكو منعع  الحضععاجع المعاصععرع مععن المسععاوئ والعيععوت الناتجععة عععن ضعععف التمسععك بععالقيم  -3

 .اإلنسانية وفضائ  األخال 

 .قي والضعف في الروا المعنويةما يشكو من  المجتمع المعاصر من مظا ر الضعف األخال -8

حاةة الن ء العربي إلى قيم واضحة تجنعبهم الحيعرع الفكريعة وتكعون لهعم سعندا  يحمعيهم معن زيع   -5

 .العقيدع ومن االتجا اه نحو الفلسفة المايية

فاللغة العربية إىن ضروجع ملحة فعي تنميعة القعيم ومكعاجم األخعال , بع  ولهعا العدوج األكبعر فعي 

من  نا تظهر الحاةة لدجاسة القيم األخالقية المضمنة في محتعوى , سابها لدى التالميلتحصيلها واكت

للصععفوف العليععا مععن المرحلعة االبتدائيععة فععي المملكععة العربيععة السعععويية, وإلععى " لغتععي الجميلععة"كتعب 

م, تقويم الكتب المدجسعية المنبثقعة ععن  علا المنهعاج, فالكتعب المدجسعية تحتع  مكانعة بعاجزع فعي التعلعي

حيص  نهعا األياع األساسعية لتنفيعل المنهعاج المقعرج وترةمتع , وتعتبعر قويعة األثعر فعي العمليعة التعلميعة 

 .التعليمية, وعظيمة التسثير على الحلبة, وشديدع الفاعلية في تشكي  االتجا اه والقيم األخالقية

 

 :الدراسا  السابقة
م التربويعة المتضعمنة فعي كتعات يجاسة  دفت إلى الكشف عن القي( م3035) ةرى الل راني 

المقععرج للصععفوف األوليععة األول والثععاني والثالععص فععي المرحلععة االبتدائيععة بالمملكععة العربيععة " لغتععي"

اسعتخدم الباحعص المعنهي الوصعفي فعي  علق , السعويية, والتعرف على كيفية توزيعها فعي كتعات لغتعي

ى وحعدع الكلمعة  عو األياع المسعتخدمة الدجاسة, وكان  سلوت تحلي  المضمون من خالل االعتماي عل

في  لق الدجاسة, حيص قام الباحعص بتصعميم اسعتماجع تحليع  مضعمون لكتعات لغتعي المقعرج للصعفوف 

وقعد توصعلت الدجاسعة إلعى  ن  نعاك تفاوتعا  . األولية في المرحلة االبتدائية واللي يمث  عينعة الدجاسعة

كافة, حيص ةاءه قعيم حعب العوطن والتسمع  فعي  كبيرا  في توزيع القيم على مستوى الصفوف األولية

وحعب القعراءع وبعر الوالعدين لعم تحصع   ملكوه   بنسب كبيرع, بينما وةده  ن قيمة محبة النبعي 

كما توصلت الدجاسة إلى  ن  ناك قصوجا  واضحا  والفتا  فعي تضعمين بععي , سوى على نسب قليلة

 .الوقت القيم كقيمة المحافظة على الصالع وقيمة احترام

بدجاسة  دفت الدجاسة إلعى التععرف علعى القعيم األخالقيعة اإلسعالمية ( م3033)وقام الخحيب 

وقععد , المتضععمنة فععي كتععب اللغععة العربيععة المقععرجع للحلقععة الثانيععة مععن المرحلععة األساسععية فععي األجين

تعب المعلكوجع تكونت عينة الدجاسة من كتب اللغة العربية للحلقة المعلكوجع, وقعام الباحعص بتحليع  الك

ةعاءه فعي " تعظعيم القعردن الكعريم"وقد خلصت الدجاسة إلى  ن قيمعة . معتمدا  الجملة كوحدع للتحلي 

معرع, ( 383)مرع, وقيمة اإليمان بال في المرتبعة الثانيعة بتكعراج ( 338)المرتبة األولى بتكراج بل  

ةاءه في المراتب الثالثعة األخيعرع مرع, كما ( 358)وقيمة طلب العلم في المرتبة الثالثة بتكراج بل  
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معراه, ( 3)مراه, وقيمة االقتصاي فعي النفقعة بتكعراج بلع  ( 1)من القيم, قيمة االست لان بتكراج بل  

 .مراه( 3)وقيمة إصالا ىاه البين بتكراج بل  

" لغتنععا العربيععة "معرفععة القععيم المتضععمنة فععي كتععب ( م3030)واسععتهدفت يجاسععة العبععد   

, الثة األولى في األجين, ومدى انسعجامها معع منظومعة القعيم العربيعة اإلسعالمية المعدلعةللصفوف الث

األول بجل ي  : تكون مجتمع الدجاسة من كتب تعليم اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى في األجين

, وعععدي ا سععتة كتععب, واسععتخدمت الدجاسععة 3و 3, والثالععص بجل يعع  3و 3, والثععاني بجل يعع  3و  3

للصفوف الثالثة األولى وفة قائمعة منظومعة القعيم " لغتنا العربية "لي  المحتوى التعليمي في كتب تح

التركيععل, : وقععد  ههععره النتععائي وةععوي ها رتععان  مععا. العربيععة اإلسععالمية المعدلععة كععسياع للدجاسععة

وتنميعة  حريعة التعبيعر والعر ي, والتعراحم,: واإل مال فكعان التركيعل علعى بععي القعيم الفرعيعة, مثع 

اإلحسا  بالجمعال, واحتعرام العوطن واألمعة, والحفعاه علعى الصعحة, كمعا كعان  نعاك إ معال لعبعي 

جعايععة الوالععدين, ونفعععي التمييععل العنصععري, ووحععدع األقحععاج العربيععة, ونفعععي : القععيم الفرعيععة مثعع 

قعيم وةعاء مسعتوى انسعجامها معع منظومعة ال, االستغالل, وترشيد االستهالك, والمساواع فعي الفعرص

 .العربية اإلسالمية المعدلة بدجةة ةيدع

تحدي الهدف في تحديد القيم التربوية الالزم توافر عا فعي كتعب ( م3030)وفي يجاسة البشري 

المحالعة المقعرجع فعي صعفوف المرحلعة الثانويعة, إلعى ةانعب معرفعة معدى تعوافر وكيفيعة توزيعع تلعك 

كونت عينة الدجاسة من ةميع كتب المحالعة التعي اتبعت الدجاسة المنهي الوصفي التحليلي, وت, القيم

تععدج  فعععي صععفوف المرحلعععة الثانويععة المعتمعععدع مععن وزاجع التربيعععة والتعلععيم فعععي المملكععة العربيعععة 

وقعد اسعتخدمت االسعتبانة واسعتماجع تحليع  المحتعوى , ق3583/ 3580السعويية فعي الععام الدجاسعي 

 ن نسععبة توزيععع القععيم كانععت متفاوتععة فععي الكتععب وقععد  شععاجه نتععائي الدجاسععة إلععى . كععسيواه للدجاسععة

كمعا  شعاجه النتعائي إلعى  ن  نعاك مجعااله حعازه علعى نصعيب , الثالثة, فبعي القيم تكرجه كثيرا  

وافر في كتب المحالعة, ومنها مجال القيم الدينية اللي حاز علعى الترتيعب األول, حيعص حصع  علعى 

ك مجااله لم تحل إال على نسب قليلة من مجمعوع من مجموع القيم التربوية, في حين  ن  نا% 30

معن % 8القيم, مث  مجال القيم الترويحية اللي حاز على الترتيب األخير, حيعص لعم يحصع  إال علعى 

مجموع القيم التربوية, وقبل  مجال القعيم البي يعة العلي حعاز علعى الترتيعب الثعامن, حيعص حصع  علعى 

 .المحالعة مجتمعةفقط من مجموع القيم التربوية في كتب % 1

يجاسة سعت إلعى التععرف القعيم المقتعرا تضعمينها فعي ( م3008)كما  ةرى مقابلة والبشايرع 

كتععب لغتنععا العربيععة للصععفوف الثالثععة األولععى مععن المرحلععة األساسععية فععي األجين واستقصععاء القععيم 

ي وتكونععععت عينععععة الدجاسععععة مععععن ةميععععع  ععععلق الكتععععب المعتمععععدع للعععععام الدجاسعععع, المتضععععمنة فيهععععا

وقد  شاجه . واستخدمت الدجاسة بحاقة لتحلي  محتوى الكتب بصفتها  ياع للدجاسة, م3005/3008

, تكععراجا  ( 533)قيمععة بواقععع ( 53)نتععائي الدجاسععة إلععى  ن مجمععوع القععيم المتضععمنة فععي  ععلق الكتععب 

ص  معا معن حيع, االةتمعاعي والعديني والعوطني والصعحي: وكانت المجعااله األكثعر تكعراجا  للقعيم  عي

وقعد , الصعف األول والثعاني والثالعص علعى التعوالي: توزيع القيم على الكتب فكانت علعى النحعو امتعي

الصعد  :  وصت الدجاسة بالتركيل على بععي القعيم التعي احتلعت المراتعب المتوسعحة والمتدنيعة مثع 

 .والنظافة الشخصية

نبغعي  ن تشعتم  عليهعا إلى تحديد المضامين األخالقية التي ي( م3005)وسعت يجاسة الخليفة 

كتب اللغة العربية بالصفوف الثالثة األولى من المرحلعة االبتدائيعة فعي يول الخلعيي العربعي, وتحليع  

ولتحقيععة ىلععك اسععتخدم , تلععك الكتععب بغيععة التعععرف علععى مععدى مععا يتععوافر فيهععا مععن مضععامين  خالقيععة

اسععتبانة المضععامين )ألولععى ا: الباحععص  سععلوت تحليعع  المحتععوى الععلي اسععتدعى توهيفعع  إعععداي  ياتععين

اسعتماجع تحليع  )التي تولت حصر المضامين الالزمعة للتالميعل, واألياع الثانيعة تمثلعت فعي ( األخالقية

. التي  عده في ضوء األياع األولى وتولت مهمعة تحليع  كتعب اللغعة العربيعة بعدول الخلعيي( المحتوى

صعلي, إى شعم  التحليع  ةميعع كتعب اللغعة وقد تمثلت عينة التحليع  فعي  علق الدجاسعة فعي المجتمعع األ
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العربيعة المقعرجع علعى تالميعل الصعفوف الثالثعة األولععى معن المرحلعة االبتدائيعة بعدول الخلعيي العربيععة 

( 3033)كتابععا , اشععتملت فععي مجملهععا علععى ( 88)و ععي كتععب كثيععرع ومتنوعععة بلعع  عععدي ا , السععت

جاسعة إلعى  ن كتعب اللغعة العربيعة وتوصلت الد. صفحة( 1833)موضوعا   و ي تشغ  ما مجموع  

التعي تععم تحليلهعا قععد اشعتملت علععى ةميعع المضععامين األخالقيعة التععي وجيه فعي القائمععة, وإن اختلفععت 

كما  شاجه النتائي إلعى وةعوي ععدم , يجةة توافر ا من صف يجاسي إلى دخر ومن يولة إلى  خرى

 -إى تعم التركيعل علعى مضعامين معينعة توازن في تقديم المضامين األخالقية فعي كتعب اللغعة العربيعة, 

 -فجعاءه تكراجاتهعا عاليعة, فعي حعين  ُمشعت مضعامين  خعرى -كالصداقة وبر الوالدين, وحب العلم 

 .فجاءه تكراجاتها منخفضة -كحب اللغة العربية والنل ة وإفشاء السالم 

وص يجاسععة للتعععرف علععى القععيم التربويععة المتضععمنة فععي النصعع( م3005)كععللك  ةععرى القرنععي 

الشعرية المقرجع في  يت المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعويية, ومن ثعم وضعع خحعة مقترحعة 

وتكعون مجتمعع الدجاسعة , وقد اتبععت الدجاسعة المعنهي الوصعفي التحليلعي, لغرسها في نفو  الحالت

لععام الدجاسعي من كتب األيت الثالثة المقرجع على المرحلعة الثانويعة فعي المملكعة العربيعة السععويية ل

نصعا  شععريا  مقعرجع ( 38)منهعا , نصا  شععريا  ( 381)وقد بل  عدي  لق النصوص , ق3535/ 3538

( 30)و, نصا  شععريا  مقعرجا  فعي  يت الصعف الثعاني الثعانوي( 83)و, في  يت الصف األول الثانوي

القعيم التربويعة وقعد توصعلت الدجاسعة إلعى تعوفر . نصا  شعريا  مقعرجا  فعي  يت الصعف الثالعص الثعانوي

الثماني في النصوص الشعرية المقرجع في  يت المرحلة الثانوية, وكانت  كثر القيم التربويعة تكعراجا  

القيم التربوية األخالقية ثم االةتماعية ثم العقدية ثعم الوطنيعة ثعم الثقافيعة ثعم الترويحيعة ثعم التعبديعة ثعم 

 . العملية

لى التعرف على القيم المتضمنة في كتعابي القعراءع بدجاسة سعت إ( م3000)و خيرا  قام بربي 

للصفين العاشر والحايي عشر بمحافظاه غعلع بفلسعحين, وبنعاء تصعوج مقتعرا لتنميعة القعيم الخلقيعة 

ولتحقيعة , والدينية لحالت المرحلة الثانوية من خالل منهاج القراءع للصعفين العاشعر والحعايي عشعر

وصفي التحليلي, وقام بإعداي  ياع تتمث  في قائمة للقعيم ليعتم فعي   داف الدجاسة اتبع الباحص المنهي ال

واقتصره عينة الدجاسة على كتابي القراءع للصفين العاشعر والحعايي عشعر , ضوئها تحلي  الكتابين

وقعد  شعاجه نتعائي الدجاسعة إلعى  ن كتعابي القعراءع للصعف العاشعر والحعايي عشعر تضععمنا . بفلسعحين

 .القائمة ولكن بنسب متفاوتةمجااله القيم الواجيع في 
 

 :التعليق على الدراسا  السابقة
من خالل العر  السابة للدجاساه السابقة ىاه الصعلة بعالقيم األخالقيعة المضعمنة فعي محتعوى 

يجاساه محلية ىاه صلة بموضعوع الدجاسعة الرا نعة ( 8)المقرجاه الدجاسية, نخلص إلى  ن  ناك 

التعي تناولعت القعيم التربويعة ( م3005)يجاسعة القرنعي : , و عي ةريت في المملكة العربيعة السععويية

( م3030)المتضعمنة فعي النصعوص الشعععرية المقعرجع فعي  يت المرحلععة الثانويعة, ويجاسعة البشععري 

التععي تناولععت القععيم التربويععة المتضععمنة فععي كتععب المحالعععة المقععرجع فععي صععفوف المرحلععة الثانويععة, 

المقعععرج " لغتععي"لععت القععيم التربويعععة المتضععمنة فععي كتعععات التعععي تناو( م3035)ويجاسععة الل رانععي 

كما يتضح اتفا  بععي الدجاسعاه السعابقة معع  علق الدجاسعة , للصفوف األولية في المرحلة االبتدائية

, (م3008)فععي اسععتخدام مععنهي تحليعع  المحتععوى منهجععا  للدجاسععة, ومنهععا يجاسععة مقابلععة والبشععايرع 

فعي ( م3035), وكعللك يجاسعة الل رانعي (م3033)الخحيب , ويجاسة (م3030)ويجاسة العبد   

 معا , حين اتجهت الدجاساه المتبقية إلى استخدام المنهي الوصفي إلى ةانب  سلوت تحليع  المحتعوى

فيما يتعلة بسياع الدجاسة يتبين  ن كافة الدجاسعاه السعابقة تتفعة معع  علق الدجاسعة فعي اسعتخدام بحاقعة 

يم األخالقية, في حعين اسعتخدمت بععي الدجاسعاه االسعتبانة كعسياع ثانيعة تحليلية عباجع عن قائمة بالق

, ويجاسعة (م3005), ويجاسة القرني (م3005), ويجاسة الخليفة (م3000)للدجاسة كدجاسة بربي 

كدجاسععة الخليفععة ؛ كععللك اتفقععت الدجاسععة الحاليععة مععع بعععي الدجاسععاه السععابقة(. م3030)البشععري 

, ويجاسعة الخحيعب (م3030), ويجاسعة العبعد   (م3008)البشايرع , , ويجاسة مقابلة و(م3005)
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في  نهعا تكشعف ععن القعيم األخالقيعة المتضعمنة فعي بععي ( م3035), ويجاسة الل راني (م3033)

المقعرجاه الدجاسععية فععي المرحلععة االبتدائيعة, فععي حععين اختلفععت مععع بعاقي الدجاسععاه السععابقة فععي ىلععك 

ة الحاليعة معن ةميعع الدجاسعاه فعي تكعوين نظعرع عامعة وصعوال  إلعى  لا وقد استفايه الدجاس. الصدي

بناء تصوج واضح للدجاسعة, سعواء  كعان ىلعك فعي تحديعد المشعكلة,  و فعي صعياغة األ عداف,  و فعي 

 . و في مناقشة النتائي وتفسير ا, طريقة بناء  ياع الدجاسة,  و في استخدام المعالجة اإلحصائية

 :منججية الدراسة وإجراءاتجا

 منجج الدراسة: أوالا 
ألنععع  ؛ اتبععععت  عععلق الدجاسعععة لتحقيعععة   عععدافها المعععنهي الوصعععفي بسسعععلوت تحليععع  المحتعععوى

إى يععععرف  سعععلوت , األسعععلوت المناسعععب لحبيععععة الدجاسعععة فعععي تحقيعععة األ عععداف الموضعععوعة لهعععا

ويععععدل ,  سععععلوت يهععععتم بتحليعععع  وثيقععععة معينععععة إلععععى وحععععداه ىاه معنععععى: " تحليعععع  المحتععععوى بسنعععع 

, م3338,  وزي" )ع العناصعععععر الدالعععععة سعععععواء فعععععي معنا عععععا الظعععععا ر  و الضعععععمنيعلعععععى مجمعععععو

 (. 38ص

 مجتم  الدراسة وعينتجا: ثانياا 
" لغتععععي الجميلععععة"يتععععسلف مجتمععععع الدجاسععععة مععععن ةميععععع كتععععب اللغععععة العربيععععة المسععععماع بععععـ 

المقعععرجع علعععى الصعععفوف العليعععا معععن المرحلعععة االبتدائيعععة فعععي المملكعععة العربيعععة السععععويية, والتعععي 

تشعععم  الصعععف الرابعععع والصعععف الخعععامس والصعععف السعععاي  االبتعععدائي, وقعععد بلععع  مجمعععوع تلعععك 

 معععا عينعععة الدجاسعععة, . حيعععص اقتصعععر مجتمععع الدجاسعععة علعععى كتعععات الحالععب فقعععط؛ كتعععب( 1)الكتععب 

مععن تحليععع  ةميعععع كتعععب  –بععععون    –فقععد كانعععت  عععي نفسععها مجتمعععع الدجاسعععة؛ إى تمكععن الباحعععص 

لمجتمععععع األصععععلي, كمععععا سععععيري تفصععععي  ىلععععك عنععععد الحععععديص عععععن التععععي تمثعععع  ا" لغتععععي الجميلععععة"

 :خصائص عينة الدجاسة( 3)وفيما يلي يوضح الجدول جقم , إةراءاه عملية التحلي 

للصفوف العليا من " لغتي الجميلة" خصائص مجتمع الدجاسة حسب محتوى كتب ( 3)ةدول 

 المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعويية

 الصف

 محتوى كتب لغتي للفص  الدجاسي الثاني لغتي للفص  الدجاسي األول محتوى كتب

عدي  الحبعة

 الوحداه

عدي 

 الصفحاه

عدي  الحبعة

 الوحداه

عدي 

 الصفحاه

 385 5 م3035/3038 333 5 م3035/3038 الرابع

 305 8 م3035/3038 383 8 م3038/3031 الخامس

 333 8 م3031/3031 338 8 م3038/3031 الساي 

 أداة الدراسة : ثاا ثال
لتحديعععد   عععم القعععيم األخالقيعععة المتضعععمنة فعععي ( اسعععتماجع تحليععع  محتعععوى)قعععام الباحعععص بتصعععميم 

وفيمعععا , وبيعععان تكراجاتهعععا والنسعععب الم ويعععة و جقعععام صعععفحاه كععع  قيمعععة, الكتعععب عينعععة الدجاسعععة

 :يلي شرا للخحواه التي اتبعت في بناء  لق األياع

 عععلق األياع إلعععى حصعععر القعععيم األخالقيعععة المناسعععبة لتالميعععل  تهعععدف: تحديعععد الهعععدف معععن األياع(  ) 

الصععععفوف العليععععا مععععن المرحلععععة االبتدائيععععة بالمملكععععة العربيععععة السعععععويية,  ي تلععععك التععععي ينبغععععي 

والتعععععرف علععععى يجةععععة تععععوافر تلععععك , لهععععلق الصععععفوف" لغتععععي الجميلععععة"تضععععمينها فععععي كتععععب 

 .كر اللصفوف السالف ى" لغتي الجميلة"المضامين في محتوى كتب 

لكعععي يحصععع  الباحعععص علعععى مشعععتماله  عععلق األياع معععن القعععيم األخالقيعععة : مصعععايج بنعععاء األياع( ت)

 :اعتمد على المصايج التالية

تعععم االطعععالع علعععى مجموععععة وافعععرع معععن الدجاسعععاه السعععابقة ىاه الصعععلة : الدجاسعععاه السعععابقة -3

فععععي مجععععال القععععيم بموضععععوع القععععيم, وال سععععيما تلععععك التععععي قامععععت ببنععععاء اسععععتماجع تحليعععع  محتععععوى 

, والكنعععععدجي (م3003)األخالقيعععععة, ولعععععع  معععععن   عععععم تلعععععك الدجاسعععععاه  عععععي يجاسعععععة الشامسعععععي 
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 لمععععععععععلين, وا(م3001), ومنصععععععععععوج (م3005) لقرنععععععععععي, وا(م3005), والخليفععععععععععة (م3003)

, والعبيكعععععععععي (م3033) لخحيعععععععععب, وا(م3030)والشعععععععععملتي ( م3030) لبشعععععععععري, وا(م3003)

 (.م3038)ي والجهيم( م3035) لل راني, وا(م3038)

وفععععي  ععععلا المصععععدج تمكععععن الباحععععص مععععن االطععععالع علععععى مجموعععععة مععععن : األيبيعععاه التربويععععة -3

المصعععايج والمراةعععع التعععي تناولعععت موضعععوع القعععيم معععن ةوانبععع  المتععععديع, ويعععستي فعععي مقدمعععة تلعععك 

المصععععايج كتععععات   الخالععععد القععععردن الكععععريم واألحاييععععص النبويععععة الشععععريفة, فهمععععا  سععععا  التربيععععة 

 .ية ومعينها الصافي اللي ال ينضب من القيم والمث  العليا ومكاجم األخال األخالق

تععععد   عععداف تعلعععيم اللغعععة العربيعععة بالمرحلعععة :   عععداف تعلعععيم اللغعععة العربيعععة بالمرحلعععة االبتدائيعععة -8

االبتدائيععععة مصععععدجا  ثريععععا  دخععععر اشععععتة الباحععععص منعععع  عععععديا  مععععن المضععععامين األخالقيععععة الالزمععععة 

عليععععا مععععن المرحلععععة االبتدائيعععة بالمملكععععة العربيععععة السعععععويية, وقععععد اسععععتخلص لتالميعععل الصععععفوف ال

 .الباحص من تلك األ داف مجموعة من القيم األخالقية المناسبة لموضوع الدجاسة

باالعتمعععاي علعععى المصعععايج الثالثعععة السعععابقة تجمععععت لعععدى الباحعععص : الصعععوجع المبدئيعععة لععع ياع( ج)

ف ععععاه ( 8)د تععععم إيجاج تلععععك القععععيم الفرعيععععة تحععععت مجموعععععة وافععععرع مععععن القععععيم األخالقيععععة, وقعععع

القععععيم األخالقيععععة ىاه  –القععععيم األخالقيععععة األسععععرية  –القععععيم األخالقيععععة الفرييععععة : ) ساسععععية  ععععي

وتعععم ععععر  القائمعععة علعععى مجموععععة معععن األسعععاتلع المحكمعععين معععن , (الصعععلة بعععالوطن والمجتمعععع

فعععي الصعععوجع األوليعععة لععع ياع  وبلععع  ععععدي القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة , ىوي االختصعععاص والخبعععرع

قيمععععة فرعيععععة موزعععععة علععععى ثالثععععة محععععاوج جئيسععععية يتوقععععع توفر ععععا فععععي محتععععوى كتععععب ( 303)

 :وقد كانت على النحو التالي, لغتي الجميلة للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

 .قيمة فرعية( 88)تتضمن : القيم األخالقية الفريية -3

 .قيمة فرعية( 33)تتضمن : القيم األخالقية األسرية -3

 .قيمة فرعية( 50)تتضمن : القيم األخالقية المتعلقة بالمجتمع والوطن -8

, وقععععد  لحععععة بهععععلق االسععععتماجع خحععععات تضععععمن الهععععدف مععععن الدجاسععععة والعينععععة المسععععتهدفة

معععن حيعععص , وطلعععب معععن األسعععاتلع الموةهعععة إلعععيهم األياع إلبعععداء دجائهعععم حعععول تكعععوين االسعععتماجع

, ووضعععوا صعععياغة عباجتهعععا, تها للمجموععععة التعععي تنتسعععب إليهعععاكععع  قيمعععة  خالقيعععة ومعععدى مناسعععب

إضعععافة إلعععى ععععر  معععا يقترحونععع  , ومناسعععبة إضعععافة كععع  قيمعععة  خالقيعععة منهعععا للمرحلعععة االبتدائيعععة

 .من تعدي   و إضافة  و حلف من واقع خبراتهم الحويلة

 صدق  األداة  : رابعاا 
المحتعوى فعي صعوجتها األوليعة علعى للتسكد من صد  األياع قام الباحص بعر  اسعتماجع تحليع  

محكمين من المختصين من  عضاء  ي ة التدجيس بك  من ةامعة اإلمام محمد بن سععوي ( 30)عدي 

, اإلسالمية, وةامعة طيبة, وةامعة الحدوي الشمالية, وةامعة شقراء, إلبعداء دجائهعم حعول كع  قيمعة

باجتهعا, ومناسعبة إضعافة كع  قيمعة ومدى مالءمتها للمجموعة التي تنتسب إليها, ووضعوا صعياغة ع

منها للمرحلة االبتدائيعة, ومعن ثعم  عيعده صعياغة االسعتماجع بععد إبعداء الخبعراء والمختصعين دجائهعم 

قيمة  خالقية غير موزعة علعى ( 83)وملحوهاتهم عليها, فسصبحت في صوجتها النهائية مكونة من 

 .مجااله

 ثبا  األداة : خامساا 
 :جاسة اتبع الباحص طريقتين و ماللتحقة من ثباه  ياع الد

 (:الداخلي)الثبا  عبر الزمن  -7

 ةععرى الباحععص تحليعع  لكتععات لغتععي الجميلععة للصععف الرابععع االبتععدائي بجل يعع  األول والثععاني 

ولتحديد معام  الثبعاه اسعتخدم الباحعص معايلعة , يوما  ( 33)مرتين يفص  بينهما فترع زمنية مقداج ا 

 :نص علىوالتي ت( Holsti) ولستي 

R = 2M/N1 + N2 
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: N1و, ععععدي حعععااله االتفعععا  بعععين التحليلعععين األول والثعععاني: Mو, معامععع  الثبعععاه: Rحيععص 

 .إةمالي القيم في التحلي  الثاني: N2إةمالي القيم في التحلي  األول و

, وقععد تععم إةععراء معامعع  الثبععاه لكعع  القععيم األخالقيععة المضععمنة فععي اسععتماجع تحليعع  المحتععوى

ونقعوم بضعرت  علا الععدي فعي اثنعين ثعم نقسعم النتعائي علعى , عام  الثباه تسخعل  قع  القيمتعينوإليجاي م

 (.83ص, م3003, العرةا)مجموع تكراج القيمة في التحلي  األول والثاني 

 :معامل الثبا  للتحليلين

R = 2M / N1 + N2 

R = 2  243 / 243 + 301 

R = 486 / 544 

R = 89, 33 % 

وتبين  نها تتمتع بدجةعة , م  الثباه عبر اللمن الستماجع تحلي  المحتوىو كلا تم حسات معا

 .ثباه مرتفع

 (:الخارجي)األفراد الثبا  عبر  -7

لتحليع   حعد كتعب  –معلم لغة عربيعة للصعفوف االبتدائيعة  –قام الباحص باالستعانة بمحل  دخر 

بععد  ن , جل يع  األول والثعانياالبتعدائي ب خعامسو و كتات لغتي الجميلعة للصعف ال, مجتمع الدجاسة

تم اطالع  على الحريقة المتبععة معن قبع  الباحعص فعي التحليع , كمعا قعدم الباحعص لهعلا المحلع  شعرحا  

وبععد , ومن ثم قام الباحص والمحلع  امخعر بتحليع   علا الكتعات, مستخدمةمفصال  الستماجع التحلي  ال

والتععي تععنص ( Holsti)ام معايلععة  ولسععتي ىلععك تععم إةععراء حسععات الثبععاه السععتماجع التحليعع  باسععتخد

 :على

R = 2M / N1 + N2 

R = 2  284 / 284 + 350 

R = 568/ 634 

R= 89,58 % 

وتعدل  , و ي نسبة ثباه مرتفعة, %(  33,83)وقد تبين  ن نسبة االتفا  بين التحليلين بلغت 

 .على ثباه  ياع الدجاسة وقابليتها للتحبية

 خطوا  التحليل: سادساا 
للصعفوف العليعا معن " لغتعي الجميلعة"الباحص باتباع الخحواه التالية في تحلي  محتوى كتب  قام

 :المرحلة االبتدائية من  ة  استخراج القيم األخالقية المتضمنة فيها

 .استحضاج القيم األخالقية المتضمنة في استماجع تحلي  المحتوى ى نيا  وكتابيا   -3

وجقعم صعفحة , ة فعي اسعتماجع خاصعة و معام كع  قيمعة ععدي التكعراجاهوضع قائمة بالقيم األخالقي -3

 .الكتات

للصعفوف العليعا معن المرحلعة االبتدائيعة قعراءع يقيقعة, وىلعك " لغتعي الجميلعة"قراءع محتوى كتعب  -8

 .الستخراج القيم األخالقية منها

وىلعك , يعة التحليع جصد القيم األخالقية وىلك بإعحاء تكراج واحد لك  قيمة تظهعر فعي  ثنعاء عمل -5

والمعععاةم اللغويععة الملحقععة , ونصععوص االسععتماع, والصععوج, ومحتويععاه الكتععات, باسععتثناء المقدمععة 

 .بنهاية ك  كتات من الكتب مجتمع الدجاسة

تفريعع  نتععائي التحليعع  فععي الجععداول التكراجيععة مععع إعحائهععا النسععب الم ويععة التععي تععدل علععى يجةععة  -8

 .يا  تضمنها, ومن ثم ترتيبها تنازل

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: سابعاا 
 .والنسب الم وية, لإلةابة عن تساؤاله الدجاسة تم استخدام التكراجاه
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 :عرض النتائج ومناقشتجا

 نتائج السؤال األول: أوالا 
مننننا القننننيم األخالقيننننة التنننني ينبغنننني تضننننمينجا فنننني : نننننص السننننؤال األول للدراسننننة علننننى

ف العلينننا منننن المرحلنننة االبتدائينننة فننني المملكنننة العربينننة للصنننفو" لغتننني الجميلنننة"محتنننوى كتنننب 

لإلةابععععة عععععن  ععععلا السععععؤال قععععام الباحععععص بمجموعععععة مععععن اإلةععععراءاه التععععي سععععبة . السننننعودية  

 : قيمة  خالقية تتمث  في( 83)وقد تم التوص  إلى , توضيحها في إةراءاه البحص

. قيمععععة الصععععد  -5. نععععةقيمععععة األما -8.  قيمععععة التسععععامح - .3قيمععععة االقتععععداء بععععالنبي  -3

 -3. قيمعععة ديات تنعععاول الحععععام والشعععرات -8. قيمعععة الوفعععاء بالعهعععد -1. قيمعععة الرفعععة بعععالحيوان -8

. قيمععععة الحيععععاء -33. قيمععععة الشععععجاعة -33. قيمععععة التعععععاون -30. قيمععععة العععععدل -3. قيمععععة الكععععرم

 -31. قيمععععة إسععععداء النصععععيحة -38. قيمععععة االعتمععععاي علععععى الععععلاه -35. قيمعععة حفععععظ اللسععععان -38

قيمعععععة االعتعععععلاز  -33. قيمعععععة النظافعععععة -33. قيمعععععة جي السعععععالم -38. قيمعععععة مصعععععاحبة األخيعععععاج

قيمععععععة  -33. قيمععععععة االعتععععععلاز باللغععععععة العربيععععععة -33. قيمععععععة النظععععععام -30. بالععععععدين اإلسععععععالمي

قيمععععة  -38. قيمععععة بععععر الوالععععدين -35. قيمععععة المحافظععععة علععععى المدجسعععة -38. االعتعععراف بالخحععععس

قيمعععة حعععب  -33. قيمعععة زيعععاجع المعععريي -38. قيمعععة صعععلة العععرحم -31 .العحعععف علعععى الصعععغير

قيمععععة  -83. قيمععععة ترشععععيد االسععععتهالك -80. قيمععععة الحفععععاه علععععى المرافععععة العامععععة -33. الععععوطن

قيمعععة إماطعععة  -85. قيمعععة مسعععاعدع المحتعععاةين -88. قيمعععة طاععععة ولعععي األمعععر -83.طلعععب العلعععم

قيمعععة  -88. التعععسيت بععع يات الحعععواج قيمعععة -81. قيمعععة خفعععي الصعععوه -88. األىى ععععن الحريعععة

 -83. قيمععععة المحافظععععة علععععى العععععاياه والتقاليععععد الموافقععععة للشععععرع -83. محبععععة الخيععععر ل خععععرين

 .قيمة المحافظة على حة الجاج

 نتائج السؤال الثاني: ثانياا 
مننننا درجننننة تننننوافر القننننيم األخالقيننننة التنننني ينبغنننني : نننننص السننننؤال الثنننناني للدراسننننة علننننى

للصنننفوف العلينننا منننن المرحلنننة االبتدائينننة فننني " لغتننني الجميلنننة"تنننب تضنننمينجا فننني محتنننوى ك

لغتععععي " لإلةابععععة علعععى  عععلا السعععؤال قععععام الباحعععص بتحليععع  كتعععب . المملكنننة العربينننة السنننعودية  

وىلععععك بهععععدف اسععععتخراج القععععيم األخالقيععععة المضععععمنة , للصععععفوف العليععععا مععععن المرحلععععة" الجميلععععة

, ومعععن ثعععم ترتيعععب  عععلق القعععيم تنازليعععا  , م ويعععةوحسعععات نسعععبتها ال, وبيعععان تكعععراج كععع  قيمعععة, فيهعععا

( 3)ويوضعععح الجعععدول جقعععم , وىلعععك فعععي ضعععوء القائمعععة التعععي تعععم إععععداي ا مسعععبقا  معععن قبععع  الباحعععص

 :ىلك

 ( 3)ةدول جقم 

للصفوف العليا من " لغتي الجميلة"يجةة توافر القيم األخالقية التي ينبغي تضمينها في محتوى كتب 

 المملكة العربية السعويية المرحلة االبتدائية في 

 القيمة األخالقية م

الصف الرابع 

 االبتدائي

الصف الخامس 

 االبتدائي

الصف الساي  

 االبتدائي
 اإلةمالي

 الترتيب
التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

 53 % 8,38 83 التعاون 3
8,03 

% 
88 

5,88 

% 
308 

38,33 

% 

3 

 38 % 8,03 53 النظافة 3
3,33 

% 
38 

3,31 

% 
33 

30,01 

% 

3 

 38 % 0,8 5 الصد  8
3,33 

% 
33 

8,53 

% 
53 1,03 % 

8 
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 القيمة األخالقية م

الصف الرابع 

 االبتدائي

الصف الخامس 

 االبتدائي

الصف الساي  

 االبتدائي
 اإلةمالي

 الترتيب
التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

 53 % 0,13 8 حب الوطن 5
8,03 

% 
3 

0,38 

% 
53 8,31 % 

5 

8 

المحافظة على 

العاياه والتقاليد 

 الموافقة للشرع

33 3,13 % 1 
0,88 

% 
33 

3,13 

% 
53 8,31 % 

5 

1 
مساعدع 

 المحتاةين
33 3,81 % 33 

3,88 

% 
31 

3,33 

% 
51 8,83 % 

8 

 38 % 0,88 8 األمانة 8
8,33 

% 
38 

3,13 

% 
53 8,03 % 

1 

 1 % 3,53 33 الكرم 3
0,88 

% 
33 

3,35 

% 
81 5,58 % 

8 

 30 % 3,88 33 إسداء النصيحة 3
3,35 

% 
8 

0,13 

% 
31 8,38 % 

3 

30 
التسيت ب يات 

 جالحوا
38 3,31 % 8 

0,13 

% 
8 

0,13 

% 
38 8,33 % 

3 

  3 0,38 % 3االقتداء بالنبي  33
0,33 

% 
38 

3,13 

% 
38 3,31 % 

30 

 8 % 0,88 1 الشجاعة 33
0,38 

% 
30 

3,35 

% 
38 3,31 % 

30 

 8 % 0,38 3 طلب العلم 38
0,38 

% 
35 

3,85 

% 
38 3,31 % 

30 

35 
ترشيد 

 االستهالك
31 3,33 % 8 

0,88 

% 
8 

0,88 

% 
33 3,88 % 

33 

 3 % 3,35 30 بر الوالدين 38
0,38 

% 
3 

3,33 

% 
33 3,13 % 

33 

 3 % 0,8 5 % 0,33 3 النظام 31
0,33 

% 
30 3,53 % 

38 

38 
االعتلاز بالدين 

 اإلسالمي
0 0 % 33 

3,88 

% 
8 

0,13 

% 
31 3,33 % 

35 

 33 % 0 0 % 0,13 8 صلة الرحم 33
3,88 

% 
31 3,33 % 

35 

33 
لى الحفاه ع

 المرافة العامة
8 0,13 % 3 

3,33 

% 
0 0 % 35 3,85 % 

38 

 33 % 0 0 العدل 30
3,53 

% 
3 

0,33 

% 
38 3,13 % 

31 

33 
المحافظة على 

 حة الجاج
3 0,33 % 8 

0,88 

% 
3 

3,33 

% 
38 3,13 % 

31 

 38 % 3,88 33 0,38 3 3,33 3 % 0 0 حفظ اللسان 33
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 القيمة األخالقية م

الصف الرابع 

 االبتدائي

الصف الخامس 

 االبتدائي

الصف الساي  

 االبتدائي
 اإلةمالي

 الترتيب
التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

التكرا

 ج

النسبة 

 الم وية

% % 

 8 % 0 0 % 0,88 8 جي السالم 38
0,38 

% 
30 3,35 % 

33 

 8 % 0 0 الحياء 35
0,88 

% 
1 

0,88 

% 
3 3,33 % 

33 

 8 % 0,38 3 التسامح 38
0,88 

% 
8 

0,88 

% 
3 0,33 % 

30 

31 
االعتراف 

 بالخحس
5 0,8 % 3 

0,38 

% 
3 

0,38 

% 
3 0,33 % 

30 

38 
العحف على 

 الصغير
8 0,88 % 3 

0,38 

% 
8 

0,88 

% 
3 0,33 % 

30 

33 
محبة الخير 

 ل خرين
5 0,8 % 8 

0,88 

% 
0 0 % 8 0,38 % 

33 

 8 % 0,33 3 الرفة بالحيوان 33
0,13 

% 
0 0 % 1 0,88 % 

33 

 3 % 0,88 8 الوفاء بالعهد 80
0,38 

% 
0 0 % 8 0,13 % 

38 

 3 % 0,38 3 زياجع المريي 83
0,38 

% 
3 

0,33 

% 
8 0,13 % 

38 

83 
االعتماي على 

 اللاه
0 0 % 3 

0,33 

% 
8 

0,88 

% 
5 0,8 % 

35 

88 
مصاحبة 

 األخياج
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35 
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االعتلاز باللغة 

 العربية
3 0,38 % 3 
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% 
3 
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35 
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ديات تناول 

 الحعام والشرات
3 0,33 % 3 
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31 
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3 0,33 % 0 0 % 0 0 % 3 0,33 % 

31 

 3 % 0 0 خفي الصوه 83
0,33 

% 
0 0 % 3 0,33 % 

31 

 38 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 طاعة ولي األمر 83

 338 %80,33 358 المجموع
88,53

% 
388 

85,53

% 
308 300% 

حلعة االبتدائيعة للصعفوف العليعا معن المر" لغتعي الجميلعة"  ن كتب ( 3)يتضح من الجدول جقم 

 كمعا  وضعحت النتعائي. قيمعة  خالقيعة ينبغعي توافر عا( 83)قيمة  خالقية من  ص  ( 83)قد تضمنت 
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وقعد ةعاء ؛ تكعراجا  ( 308) ن تكراج القيم األخالقية المضمنة فعي قائمعة الدجاسعة فعي  علق الكتعب بلع  

حيعص , ن بعاقي الكتعبللصعف الخعامس االبتعدائي بصعوجع  كبعر مع" لغتي الجميلة" تكراج ا في كتات 

للصععف " لغتععي الجميلععة" يليعع  كتععات , مععن اإلةمععالي%( 88,53)تكععراجا  بنسععبة م ويععة ( 338)بلعع  

فعي حعين ةعاء , معن اإلةمعالي%( 85,53)تكعراجا  وبنسعبة م ويعة ( 388)الساي  االبتدائي بتكعراج 

تكعراجا  ( 358)بواقعع للصعف الرابعع االبتعدائي " لغتعي الجميلعة" التكراج األقع  لهعلق القعيم فعي كتعات 

 .من اإلةمالي%( 80,33)وبنسبة م وية 

حيععععص ؛ كععععللك تشععععير النتععععائي إلععععى ههععععوج تلععععك القععععيم بتكععععراجاه وبنسععععب م ويععععة متباينععععة

األعلععى تكععراجا  مععن بععين كافععة القععيم األخالقيععة المضععمنة فععي  ععلق الكتععب ( التعنناو )ةععاءه قيمععة 

وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي , ةمعععاليمعععن اإل%(  38,33)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 308)بتكعععراج 

تكععععععراجا  وبنسععععععبة م ويععععععة ( 53)كتععععععات الصععععععف الخععععععامس االبتععععععدائي بصععععععوجع  كبععععععر بواقععععععع 

تكعععراجا  وبنسعععبة ( 88)يليععع  كتعععات الصعععف السعععاي  االبتعععدائي بواقعععع , معععن اإلةمعععالي%( 8,03)

( 83)فعععي حعععين تكعععرجه فعععي كتعععات الصعععف الرابعععع االبتعععدائي , معععن اإلةمعععالي%( 5,88)م ويعععة 

 . من اإلةمالي%( 8,38)رع بنسبة م وية م

التععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب الثعععاني مععن بعععين كافعععة القعععيم األخالقيعععة ( النظافنننة)ثععم تال عععا قيمعععة 

وقعععد , معععن اإلةمعععالي%(  30,01)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 33)المضعععمنة فعععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج 

تكععععراجا  ( 53)ع تكعععرجه  ععععلق القيمععععة فععععي كتععععات الصععععف الرابعععع االبتععععدائي بصععععوجع  كبععععر بواقعععع

( 38)يليععع  كتعععات الصعععف السعععاي  االبتعععدائي بواقعععع , معععن اإلةمعععالي%( 8,03)وبنسعععبة م ويعععة 

فعععععي حعععععين تكعععععرجه فعععععي كتعععععات الصعععععف , معععععن اإلةمعععععالي%( 3,31)تكعععععراجا  وبنسعععععبة م ويعععععة 

 . من اإلةمالي%( 3,33)مرع بنسبة م وية ( 38)الخامس االبتدائي 

لترتيعععب الثالععص معععن بععين كافعععة القععيم األخالقيعععة التععي ةعععاءه فععي ا( الصننندق)ثععم تال عععا قيمععة 

وقعععد , معععن اإلةمعععالي%(  1,03)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 53)المضعععمنة فعععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج 

تكعععراجا  ( 33)تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات الصعععف السعععاي  االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع 

( 38)دائي بواقعععع يليععع  كتعععات الصعععف الخعععامس االبتععع, معععن اإلةمعععالي%( 8,53)وبنسعععبة م ويعععة 

فعععي حعععين تكعععرجه فعععي كتعععات الصعععف الرابعععع , معععن اإلةمعععالي%( 3,33)تكعععراجا  وبنسعععبة م ويعععة 

 . من اإلةمالي%( 0,8)مراه بنسبة م وية ( 5)االبتدائي 

( المحافظنننة علنننى العنننادا  والتقاليننند الموافقنننة للشنننر )و, (حنننب النننوطن)ثعععم تال عععا قيمتعععا 

بععع معععن بعععين كافععة القعععيم األخالقيعععة المضععمنة فعععي  عععلق حيععص احتلتعععا الترتيعععب الرا؛ بنسععب متسعععاوية

وقعععد تكعععرجه , معععن اإلةمعععالي لكععع  منهمعععا%(  8,31)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 53)الكتعععب بتكعععراج 

بصعععوجع  علعععى فعععي كتعععات الصعععف الخعععامس االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع ( حعععب العععوطن)قيمعععة 

صععععف الرابعععع االبتععععدائي يليعععع  كتعععات ال, مععععن اإلةمعععالي%( 8,03)تكعععراجا  وبنسععععبة م ويعععة ( 53)

فعععي حعععين تكعععرجه فعععي كتعععات , معععن اإلةمعععالي%( 0,13)تكعععراجاه وبنسعععبة م ويعععة ( 8)بواقعععع 

فعععي حعععين , معععن اإلةمعععالي%( 0,38)فقعععط وبنسعععبة م ويعععة ( معععرتين)الصعععف السعععاي  االبتعععدائي 

بصععععوجع متسععععاوية فععععي ( المحافظععععة علععععى العععععاياه والتقاليععععد الموافقععععة للشععععرع)تكععععرجه قيمععععة 

معععن %( 3,13)تكعععراجا  وبنسعععبة م ويعععة ( 33)لرابعععع والسعععاي  االبتعععدائي بواقعععع كتعععابي الصعععف ا

تكعععراجاه وبنسععععبة ( 1)يليهمعععا كتعععات الصععععف الخعععامس االبتعععدائي بواقعععع , اإلةمعععالي بكععع  كتعععات

 .من اإلةمالي%( 0,88)م وية 

التعععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب الخعععامس معععن بعععين كافعععة ( مسننناعدة المحتننناجين)ثعععم تال عععا قيمعععة  

معععن %( 8,83)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 51)القيعععة المضعععمنة فعععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج القعععيم األخ

وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات الصعععف الرابعععع االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع , اإلةمعععالي

يليععع  كتعععات الصعععف السعععاي  االبتعععدائي , معععن اإلةمعععالي%( 3,81)تكعععراجا  وبنسعععبة م ويعععة ( 33)
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فعععي حععععين تكعععرجه فعععي كتععععات , معععن اإلةمعععالي%( 3,33)تكعععراجا  وبنسعععبة م ويععععة ( 31)بواقعععع 

 .من اإلةمالي%( 3,88)مرع بنسبة م وية ( 33)الصف الخامس االبتدائي 

التععععي ةععععاءه فععععي الترتيععععب السععععاي  مععععن بععععين كافععععة القععععيم ( األمانننننة)ثععععم تال ععععا قيمععععة  

معععععن %(  8,03)معععععرع وبنسعععععبة م ويعععععة ( 53)األخالقيعععععة المضعععععمنة فعععععي  عععععلق الكتعععععب بتكعععععراج 

وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات الصعععف الخعععامس االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع , ياإلةمعععال

يليععع  كتعععات الصعععف السعععاي  االبتعععدائي , معععن اإلةمعععالي%( 8,33)تكعععراجا  وبنسعععبة م ويعععة ( 38)

فعععي حععععين تكعععرجه فعععي كتععععات , معععن اإلةمعععالي%( 3,13)تكعععراجا  وبنسعععبة م ويععععة ( 38)بواقعععع 

 .من اإلةمالي%( 0,88)نسبة م وية مراه ب( 8)الصف الرابع االبتدائي 

التعععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب السعععابع معععن بعععين كافعععة القعععيم األخالقيعععة ( الكنننرم)ثعععم تال عععا قيمعععة  

وقعععد , معععن اإلةمعععالي%(  5,58)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 81)المضعععمنة فعععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج 

تكعععراجا  ( 33)تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات الصعععف السعععاي  االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع 

( 38)يليعععع  كتععععات الصععععف الرابععععع االبتععععدائي بواقععععع , مععععن اإلةمععععالي%( 3,35)وبنسععععبة م ويععععة 

فعععععي حعععععين تكعععععرجه فعععععي كتعععععات الصعععععف , معععععن اإلةمعععععالي%( 3,53)تكعععععراجا  وبنسعععععبة م ويعععععة 

 .من اإلةمالي%( 0,88)مراه بنسبة م وية ( 1)الخامس االبتدائي 

الترتيعععب الثعععامن معععن بعععين كافعععة القعععيم التعععي ةعععاءه فعععي ( إسنننداء النصنننيحة)ثعععم تال عععا قيمعععة  

معععععن %(  8,38)معععععرع وبنسعععععبة م ويعععععة ( 31)األخالقيعععععة المضعععععمنة فعععععي  عععععلق الكتعععععب بتكعععععراج 

وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات الصعععف الرابعععع االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع , اإلةمعععالي

تعععدائي يليععع  كتعععات الصعععف الخعععامس االب, معععن اإلةمعععالي%( 3,88)تكعععراجا  وبنسعععبة م ويعععة ( 33)

فعععي حعععين تكعععرجه فعععي كتعععات , معععن اإلةمعععالي%( 3,35)تكعععراجاه وبنسعععبة م ويعععة ( 30)بواقعععع 

 .من اإلةمالي%( 0,13)مراه بنسبة م وية ( 8)الصف الساي  االبتدائي 

التعععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب التاسعععع معععن بعععين كافعععة ( التننن دل بنننلدال الحنننوار)ثععم تال عععا قيمعععة  

معععن %(  8,33)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 38)ب بتكعععراج القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة فعععي  عععلق الكتععع

وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات الصعععف الرابعععع االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع , اإلةمعععالي

يليعععععع  كتععععععابي الصععععععف الخععععععامس , مععععععن اإلةمععععععالي%( 3,31)تكععععععراجا  وبنسععععععبة م ويععععععة ( 38)

معععععن %( 0,18)تكعععععراجاه وبنسعععععبة م ويعععععة ( 8)والسعععععاي  االبتعععععدائي بنسعععععب متسعععععاوية بواقعععععع 

 .اإلةمالي لك  كتات

؛ وبنسععععب متسععععاوية( طلننننب العلننننم)و, (الشننننجاعة), (االقتننننداء بننننالنبي )ثععععم تال ععععا قععععيم  

حيعععص احتلعععوا الترتيعععب العاشعععر معععن بعععين كافعععة القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة فعععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج 

( نبي االقتعععداء بعععال)وقعععد تكعععرجه قيمعععة ,  معععن اإلةمعععالي%(  3,31)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 38)

تكععععراجا  وبنسععععبة م ويعععععة ( 38)بصععععوجع  علععععى فععععي كتععععات الصععععف السععععاي  االبتععععدائي بواقععععع 

تكعععععراجاه ( 3)يليععععع  كتعععععات الصعععععف الخعععععامس االبتعععععدائي بواقعععععع , معععععن اإلةمعععععالي%( 3,13)

فعععععي حعععععين تكعععععرجه فعععععي كتعععععات الصعععععف الرابعععععع , معععععن اإلةمعععععالي%( 0,33)وبنسعععععبة م ويعععععة 

فقعععد ( الشعععجاعة) معععا قيمعععة , معععن اإلةمعععالي%( 0,38)فقعععط وبنسعععبة م ويعععة ( معععرتين)االبتعععدائي 

تكعععراجاه وبنسععععبة ( 30)تكعععرجه بصعععوجع  علعععى فعععي كتعععات الصعععف السعععاي  االبتعععدائي بواقعععع 

تكعععراجاه ( 8)يليععع  كتعععات الصعععف الخعععامس االبتعععدائي بواقعععع , معععن اإلةمعععالي%( 3,35)م ويعععة 

ع فعععععي حعععععين تكعععععرجه فعععععي كتعععععات الصعععععف الرابععععع, معععععن اإلةمعععععالي%( 0,38)وبنسعععععبة م ويعععععة 

طلععععب )بينمععععا تكععععرجه قيمععععة , مععععن اإلةمععععالي%( 0,88)مععععراه وبنسععععبة م ويععععة ( 1)االبتععععدائي 

تكعععراجا  وبنسعععبة م ويعععة ( 35)بصعععوجع  علعععى فعععي كتعععات الصعععف السعععاي  االبتعععدائي بواقعععع ( العلعععم

تكعععععراجاه ( 8)يليععععع  كتعععععات الصعععععف الخعععععامس االبتعععععدائي بواقعععععع , معععععن اإلةمعععععالي%( 3,85)

فعععععي حعععععين تكعععععرجه فعععععي كتعععععات الصعععععف الرابعععععع , معععععاليمعععععن اإلة%( 0,38)وبنسعععععبة م ويعععععة 

 .من اإلةمالي%( 0,38)بنسبة م وية ( مرتين)االبتدائي 
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التعععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب الحعععايي عشعععر معععن بعععين ( ترشنننيد االسنننتجال )ثعععم تال عععم قيمعععة  

%(  3,88)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 33)كافعععة القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة فعععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج 

قعععد تكععععرجه  ععععلق القيمعععة فععععي كتعععات الصععععف الرابععععع االبتعععدائي بصععععوجع  كبععععر و, معععن اإلةمععععالي

يليعععع  كتععععابي الصععععف الخععععامس , مععععن اإلةمععععالي%( 3,33)تكععععراجا  وبنسععععبة م ويععععة ( 31)بواقععععع 

معععععن %( 0,88)تكعععععراجاه وبنسعععععبة م ويعععععة ( 8)والسعععععاي  االبتعععععدائي بنسعععععب متسعععععاوية بواقعععععع 

 .اإلةمالي لك  كتات

التععي ةععاءه فععي الترتيععب الثععاني عشععر مععن بععين كافععة القععيم ( بننر الوالنندين)ثععم تال ععا قيمععة  

مععععن %(  3,13)مععععرع وبنسععععبة م ويععععة ( 338)األخالقيععععة المضععععمنة فععععي  ععععلق الكتععععب بتكععععراج 

وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات الصعععف الرابعععع االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع , اإلةمعععالي

تعععععات الصعععععف السعععععاي  يليععععع  ك, معععععن اإلةمعععععالي%( 3,35)تكعععععراجاه وبنسعععععبة م ويعععععة ( 30)

فععععي حععععين تكععععرجه , مععععن اإلةمععععالي%( 3,33)تكععععراجاه وبنسععععبة م ويععععة ( 3)االبتععععدائي بواقععععع 

معععن %( 0,38)فقعععط فعععي كتعععات الصعععف الخعععامس االبتعععدائي وبنسعععبة م ويعععة (  معععرتين) عععلق القيمعععة 

 . اإلةمالي

التعععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب الثالعععص عشعععر معععن بعععين كافعععة القععععيم ( النظنننام)ثعععم تال عععا قيمعععة 

معععععن %(  3,53)معععععرع وبنسعععععبة م ويعععععة ( 30)خالقيعععععة المضعععععمنة فعععععي  عععععلق الكتعععععب بتكعععععراج األ

وقععععد تكععععرجه  ععععلق القيمععععة فععععي كتععععابي الصععععف الرابععععع والسععععاي  االبتععععدائي بنسععععب , اإلةمععععالي

يليهمععععا كتععععات الصععععف , لكعععع  كتععععات%( 0,33)تكععععراجاه وبنسععععبة م ويععععة ( 3)متسععععاوية وبواقععععع 

 .من اإلةمالي%( 0,8)نسبة م وية تكراجاه وب( 5)الخامس االبتدائي بواقع 

حيعععص ؛ وبنسعععب متسعععاوية( صنننلة النننرحم)و( االعتنننزاز بالننندين اإلسنننالمي)ثعععم تال عععا قيمتعععا  

احتلتعععا الترتيعععب الرابعععع عشعععر معععن بعععين كافعععة القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة فعععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج 

ز بالععععدين االعتعععلا)وقعععد تكععععرجه قيمعععة ,  مععععن اإلةمعععالي%(  3,33)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 31)

تكعععراجا  وبنسعععبة ( 33)بصعععوجع  علعععى فعععي كتعععات الصعععف الخعععامس االبتعععدائي بواقعععع ( اإلسعععالمي

تكعععراجاه ( 8)يليععع  كتعععات الصعععف السعععاي  االبتعععدائي بواقعععع , معععن اإلةمعععالي%( 3,88)م ويعععة 

فععي حعععين لععم يعععتم تضععمنها فعععي كتععات الصعععف الخعععامس , مععن اإلةمعععالي%( 0,13)وبنسععبة م ويعععة 

فقعععد تكعععرجه بصعععوجع  علعععى فعععي كتعععات الصعععف السعععاي  ( صعععلة العععرحم)ة  معععا قيمععع, االبتعععدائي

يليعععع  كتععععات الصععععف , مععععن اإلةمععععالي%( 3,88)تكععععراجا  وبنسععععبة م ويععععة ( 33)االبتععععدائي بواقععععع 

فعععي حعععين لعععم , معععن اإلةمعععالي%( 0,13)تكعععراجاه وبنسعععبة م ويعععة ( 8)الرابعععع االبتعععدائي بواقعععع 

 .يتم تضمنها في كتات الصف الخامس االبتدائي

التععععي ةععععاءه فعععي الترتيععععب الخععععامس ( الحفنننال علننننى المرافننننق العامنننة)م تال مععععا قيمععععة ثععع 

مععععرع وبنسععععبة ( 35)عشععععر مععععن بععععين كافععععة القععععيم األخالقيععععة المضععععمنة فععععي  ععععلق الكتععععب بتكععععراج 

وقعععععد تكععععرجه  ععععلق القيمععععة فعععععي كتععععات الصععععف الخعععععامس , مععععن اإلةمععععالي%(  3,85)م ويععععة 

يليعععع  , مععععن اإلةمععععالي%( 3,33)نسععععبة م ويعععة تكععععراجاه وب( 3)االبتعععدائي بصععععوجع  كبععععر بواقعععع 

مععععععن %( 0,13)تكععععععراجاه وبنسععععععبة م ويععععععة ( 8)كتععععععات الصععععععف الرابععععععع االبتععععععدائي بواقععععععع 

 .بينما لم يتم تضمين  لق القيمة نهائيا  في كتات الصف الساي , اإلةمالي

حيعععص احتلتعععا ؛ وبنسعععب متسعععاوية( المحافظنننة علنننى حنننق الجنننار)و( العننندل)ثعععم تال عععا قيمتعععا  

( 38)ب السعععاي  عشعععر معععن بعععين كافعععة القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة فعععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج الترتيععع

بصععععوجع  علععععى ( الععععدل)وقعععد تكععععرجه قيمععععة ,  مععععن اإلةمععععالي%(  3,13)معععرع وبنسععععبة م ويعععة 

مععععن %( 3,53)تكععععراجا  وبنسععععبة م ويععععة ( 33)فععععي كتععععات الصععععف الخععععامس االبتععععدائي بواقععععع 

وبنسعععععبة م ويعععععة ( تكعععععراج واحعععععد)بتعععععدائي بواقعععععع يليععععع  كتعععععات الصعععععف السعععععاي  اال, اإلةمعععععالي

 معععا , فعععي حعععين لعععم يعععتم تضعععمينها فعععي كتعععات الصعععف الرابعععع االبتعععدائي, معععن اإلةمعععالي%( 0,33)

فقعععد تكععععرجه بصعععوجع  علعععى فعععي كتعععات الصعععف السععععاي  ( المحافظعععة علعععى حعععة الجعععاج)قيمعععة 
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ات الصععععف يليععع  كتعععع, معععن اإلةمععععالي%( 3,33)تكعععراجاه وبنسععععبة م ويععععة ( 3)االبتعععدائي بواقععععع 

فععععي حععععين , مععععن اإلةمععععالي%( 0,88)تكععععراجاه وبنسععععبة م ويععععة ( 8)الخععععامس االبتععععدائي بواقععععع 

 .في كتات الصف الرابع االبتدائي%( 0,33)وبنسبة ( مرع واحدع)ةاء تضمينها 

التعععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب السعععابع عشعععر معععن بعععين كافعععة ( حفنننل اللسنننا )ثعععم تال معععا قيمعععة  

معععن %(  3,88)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 33)ق الكتعععب بتكعععراج القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة فعععي  عععل

وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات الصعععف الخعععامس االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع , اإلةمعععالي

يليعععععع  كتععععععات الصععععععف السععععععاي  , مععععععن اإلةمععععععالي%( 3,33)تكععععععراجاه وبنسععععععبة م ويععععععة ( 3)

معععا لعععم يعععتم تضعععمين  عععلق بين, معععن اإلةمعععالي%( 0,38)معععرع وبنسعععبة م ويعععة ( 3)االبتعععدائي بواقعععع 

 .القيمة نهائيا  في كتات الصف الرابع االبتدائي

التعععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب الثعععامن عشعععر معععن بعععين كافعععة القعععيم ( رد السنننالم)ثعععم تال عععا قيمعععة  

مععععن %(  3,35)مععععراه وبنسععععبة م ويععععة ( 30)األخالقيععععة المضععععمنة فععععي  ععععلق الكتععععب بتكععععراج 

لصعععف السعععاي  االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات ا, اإلةمعععالي

يليععع  كتعععات الصعععف الرابعععع االبتعععدائي , معععن اإلةمعععالي%( 0,38)تكعععراجاه وبنسعععبة م ويعععة ( 8)

بينمعععا لعععم يعععتم تضعععمين  عععلق القيمعععة , معععن اإلةمعععالي%( 0,88)معععراه وبنسعععبة م ويعععة ( 8)بواقعععع 

 .نهائيا  في كتات الصف الخامس االبتدائي

التعععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب التاسعععع عشعععر معععن بعععين كافعععة القعععيم ( الحيننناء)ثعععم تال عععا قيمعععة  

معععععن %(  3,33)معععععراه وبنسعععععبة م ويعععععة ( 3)األخالقيعععععة المضعععععمنة فعععععي  عععععلق الكتعععععب بتكعععععراج 

وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات الصعععف السعععاي  االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع , اإلةمعععالي

ت الصععععععف الخععععععامس يليعععععع  كتععععععا, مععععععن اإلةمععععععالي%( 0,88)تكععععععراجاه وبنسععععععبة م ويععععععة ( 1)

بينمععععا لعععم يععععتم تضععععمين , معععن اإلةمععععالي%( 0,88)معععراه وبنسععععبة م ويععععة ( 8)االبتعععدائي بواقععععع 

 . لق القيمة نهائيا  في كتات الصف الرابع االبتدائي

وبنسععععب ( العطننننف علننننى الصننننغير)و, (االعتننننراف بالخطنننن ), (التسننننام )ثععععم تال ععععا قععععيم  

افعععة القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة فعععي  عععلق حيعععص احتلعععوا الترتيعععب العشعععرين معععن بعععين ك؛ متسعععاوية

وقعععد تكعععرجه , معععن اإلةمعععالي لكععع  معععنهم%(  0,33)معععراه وبنسعععبة م ويعععة ( 3)الكتعععب بتكعععراج 

( 8)بصعععوجع متسعععاوية فعععي كتعععابي الصعععف الخعععامس والسعععاي  االبتعععدائي بواقعععع ( التسعععامح)قيمعععة 

الرابععععع  يليهمععععا كتعععات الصعععف, مععععن اإلةمعععالي لكععع  كتعععات%( 0,88)تكعععراجاه وبنسعععبة م ويعععة 

فعععي حعععين تكعععرجه قيمعععة , معععن اإلةمعععالي%( 0,38)وبنسعععبة م ويعععة ( تكعععراجين)االبتعععدائي بواقعععع 

تكعععراجاه ( 5)فعععي كتعععات الصعععف الرابعععع االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر بواقعععع ( االعتعععراف بالخحعععس)

يليععععع  وبنسعععععب متسعععععاوية  كتعععععابي الصعععععف الخعععععامس , معععععن اإلةمعععععالي%( 0,8)وبنسعععععبة م ويعععععة 

مععععن اإلةمععععالي لكعععع  كتععععات %( 0,38)وبنسععععبة م ويععععة ( تكععععراجين)ع والسععععاي  االبتععععدائي بواقعععع

فقععععد تكعععرجه بنسععععب متسعععاوية فععععي كتعععابي الصععععف ( العحعععف علععععى الصعععغير) معععا قيمععععة , منهمعععا

معععععن اإلةمعععععالي %( 0,88)تكععععراجاه وبنسعععععبة م ويععععة ( 8)الرابععععع والسعععععاي  االبتععععدائي بواقعععععع 

الخععععامس االبتععععدائي  فععععي كتععععات الصععععف( مععععرتين)فععععي حععععين تععععم تضععععمينها , لكعععع  كتععععات منهمععععا

 .من اإلةمالي%( 0,38)وبنسبة م وية 

التعععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب الحعععايي والعشعععرين ( محبنننة الخينننر ل خنننرين)ثعععم تال عععم قيمعععة   

معععراه وبنسعععبة م ويععععة ( 8)معععن بعععين كافعععة القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة فععععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج 

لصععععف الرابععععع االبتععععدائي وقععععد تكععععرجه  ععععلق القيمععععة فععععي كتععععات ا, مععععن اإلةمععععالي%(  0,38)

يليععععع  كتعععععات , معععععن اإلةمعععععالي%( 0,8)تكعععععراجاه وبنسعععععبة م ويعععععة ( 5)بصعععععوجع  كبعععععر بواقعععععع 

فعععي , معععن اإلةمعععالي%( 0,88)تكعععراجاه وبنسعععبة م ويعععة ( 8)الصعععف الخعععامس االبتعععدائي بواقعععع 

 . حين لم يتم تضمينها في كتات الصف الساي  االبتدائي
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ةعععاءه فعععي الترتيعععب الثعععاني والعشعععرين معععن بعععين  التعععي( الرفنننق بنننالحيوا )ثعععم تال عععا قيمعععة 

%(  0,88)معععراه وبنسعععبة م ويعععة ( 1)كافعععة القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة فعععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج 

وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععات الصعععف الخعععامس االبتعععدائي بصعععوجع  كبعععر , معععن اإلةمعععالي

الصععععف الرابععععع  يليعععع  كتععععات, مععععن اإلةمععععالي%( 0,13)تكععععراجاه وبنسععععبة م ويععععة ( 8)بواقععععع 

فععععي حععععين لععععم يععععتم , مععععن اإلةمععععالي%( 0,33)وبنسععععبة م ويععععة ( مععععرع واحععععدع)االبتععععدائي بواقععععع 

 . تضمينها في كتات الصف الساي  االبتدائي

حيععععص احتلتععععا ؛ وبنسععععب متسععععاوية( زيننننارة المننننري )و( الوفنننناء بالعجنننند)ثععععم تال ععععا قيمتععععا 

( 8)مضععمنة فععي  ععلق الكتععب بتكععراج الترتيععب الثالععص والعشععرين مععن بععين كافععة القععيم األخالقيععة ال

بصعععوجع ( الوفعععاء بالعهعععد)وقعععد تكعععرجه قيمعععة ,  معععن اإلةمعععالي%(  0,13)معععراه وبنسعععبة م ويعععة 

معععن %( 0,88)تكعععراجاه وبنسعععبة م ويعععة ( 8) علعععى فعععي كتعععات الصعععف الرابعععع االبتعععدائي بواقعععع 

%( 0,38)وبنسعععبة م ويعععة ( تكعععراجين)يليععع  كتعععات الصعععف الخعععامس االبتعععدائي بواقعععع , اإلةمعععالي

 معععا قيمععععة , فععععي حعععين لععععم يعععتم تضععععمينها فعععي كتعععات الصععععف السعععاي  االبتععععدائي, معععن اإلةمعععالي

فقعععد تكعععرجه بصعععوجع مسعععاوية فعععي كتعععابي الصعععف الرابعععع والخعععامس االبتعععدائي ( زيعععاجع المعععريي)

يليهععععا كتععععات الصععععف السععععاي  , مععععن اإلةمععععالي%( 0,38)وبنسععععبة م ويععععة ( تكععععراجين)بواقععععع 

 .من اإلةمالي%( 0,33)وبنسبة م وية ( حدعمرع وا)االبتدائي بواقع 

االعتنننننزاز باللغنننننة )و, (مصننننناحبة األخينننننار), (االعتمننننناد علنننننى الننننن ا )ثعععععم تال معععععا قعععععيم  

حيععععص احتلععععوا الترتيععععب الرابععععع والعشععععرين مععععن بععععين كافععععة القععععيم ؛ وبنسععععب متسععععاوية( العربيننننة

معععععن  %( 0,8)معععععراه وبنسعععععبة م ويعععععة ( 5)األخالقيعععععة المضعععععمنة فعععععي  عععععلق الكتعععععب بتكعععععراج 

بصعععوجع  علععععى فععععي كتععععات ( االعتمعععاي علععععى الععععلاه)وقعععد تكععععرجه قيمععععة , اإلةمعععالي لكعععع  مععععنهم

يليععع  كتعععات الصعععف , %(0,88)معععراه وبنسعععبة م ويعععة ( 8)الصعععف السعععاي  االبتعععدائي بتكعععراج 

فعععي حعععين , معععن اإلةمعععالي%( 0,33)وبنسعععبة م ويعععة ( معععرع واحعععدع)الخعععامس االبتعععدائي بتكعععراج 

فقععد اقتصعععر ( مصععاحبة األخيععاج) مععا قيمععة , ف الرابعععع االبتععدائيلععم يععتم تضععمينها فععي كتععات الصعع

االعتعععلاز باللغعععة ) معععا قيمعععة , تضعععمينها فعععي كتعععات الصعععف الخعععامس االبتعععدائي فقعععط يون غيعععرق 

( تكععععراجين)فقععععد تكععععرجه بشععععك   كبععععر فععععي كتععععات الصععععف الربععععاع االبتععععدائي بواقععععع ( العربيععععة

ة فععععي كتععععابي الصععععف الخععععامس فععععي حععععين تكععععرجه بنسععععب متسععععاوي, %(0,38)وبنسععععبة م ويععععة 

معععن اإلةمعععالي لكععع  كتعععات %( 0,33)وبنسعععبة م ويعععة ( تكعععراج واحعععد)والسعععاي  االبتعععدائي بواقعععع 

 .منهما

التعععي ةعععاءه فعععي الترتيعععب الخعععامس والعشعععرين معععن ( آدال تنننناول الطعنننام)ثعععم تال عععم قيمعععة  

 0,38)ة وبنسعععبة م ويععع( معععرتين)بعععين كافعععة القعععيم األخالقيعععة المضعععمنة فعععي  عععلق الكتعععب بتكعععراج 

وقعععد تكعععرجه  عععلق القيمعععة فعععي كتعععابي الصعععف الرابعععع والخعععامس االبتعععدائي , معععن اإلةمعععالي%( 

, معععن اإلةمعععالي لكععع  منهمعععا%( 0,33)وبنسعععبة م ويعععة ( معععرع واحعععدع)بصعععوجع متسعععاوية بواقعععع 

 . في حين لم يتم تضمينها في كتات الصف الساي  االبتدائي

خفنننن  )و, (اطننننة األنى عننننن الطريننننقإم), (المحافظننننة علننننى المدرسننننة)ثععععم تال مععععا قععععيم  

حيععععص احتلععععوا الترتيععععب السععععاي  والعشععععرين مععععن بععععين كافععععة القععععيم ؛ وبنسععععب متسععععاوية( الصننننو 

معععععن %(  0,33)معععععرع وبنسعععععبة م ويعععععة ( 3)األخالقيعععععة المضعععععمنة فعععععي  عععععلق الكتعععععب بتكعععععراج 

علععععى كتععععات ( المحافظععععة علععععى المدجسععععة)وقععععد اقتصععععر تضععععمين قيمععععة , اإلةمععععالي لكعععع  مععععنهم

فعععي حعععين لعععم يعععتم تضعععمينها فعععي كتعععابي الصعععف الرابعععع والسععععاي  , س االبتعععدائيالصعععف الخعععام

فقععععد اقتصععععر تضععععمينها فععععي كتععععات الصععععف ( إماطععععة األىى عععععن الحريععععة) مععععا قيمععععة , االبتععععدائي

فقععععد اقتصععععر تضععععمينها علععععى ( خفععععي الصععععوه) مععععا قيمععععة , الرابععععع االبتععععدائي فقععععط يون غيععععرق 

 .كتات الصف الخامس االبتدائي فقط
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لعععم يعععتم تضعععمينها نهائيعععا  فعععي  ي معععن ( طاعنننة ولننني األمنننر)النتعععائي  ن قيمعععة  كعععللك  شعععاجه

 . للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعويية" لغتي العربية" كتب 

ويععرى الباحععص  ن  ععلق النتيجععة تشععير إلععى تفععاوه واضععح فععي تضععمين القععيم األخالقيععة الععالزم 

للصععفوف العليععا مععن المرحلععة االبتدائيععة فععي المملكععة العربيععة " ربيععةلغتععي الع" توافر ععا فععي كتععب 

فعي حعين تعم تضعمين ععدي كبيعر منهعا بنسعبة , حيص تعم التركيعل علعى بععي معن  علق القعيم؛ السعويية

وقعد ترةعع  علق . في تلعك الكتعب( طاعة ولي األمر)فضال  عن اإلغفال التام لتضمين قيمة , منخفضة

ع بيداغوةي واضح ومدجو  ال في العدي وال في النسبة للقيم األخالقية النتيجة إلى عدم وةوي توزي

 .في محتوى  لق الكتب

التي توصعلت إلعى  ن  نعاك تفاوتعا  كبيعرا  فعي ( م3035)لل راني وتتفة  لق النتيجة مع يجاسة ا

ئيعة المقعرج للصعفوف األوليعة فعي المرحلعة االبتدا" لغتعي" توزيع القيم التربويعة المتضعمنة فعي كتعات 

وحععب القععراءع وبععر الوالععدين بنسععب  بالمملكععة العربيععة السعععويية, حيععص ةععاءه قيمععة محبععة النبععي 

كما توصلت الدجاسة إلى  ن  ناك قصوجا  واضعحا  والفتعا  فعي تضعمين بععي القعيم كقيمعة , منخفضة

) يرع كمعا تتفعة  علق النتيجعة معع يجاسعة مقابلعة والبشعا .المحافظة علعى الصعالع وقيمعة احتعرام الوقعت

التي  ههره  ن  ناك تركيل على بعي القيم المتضمنة فعي كتعب لغتنعا العربيعة للصعفوف  (م3008

 .الصد  والنظافة الشخصية: مث  الثالثة األولى من المرحلة األساسية في األجين

التعي توصعلت إلعى  ن كتعب اللغعة ( م3005)في حين تختلعف  علق النتيجعة معع يجاسعة الخليفعة 

تحليلهععا قعد اشععتملت علعى ةميععع المضعامين األخالقيععة التعي وجيه فععي القائمععة, وإن  العربيعة التععي تعم

كما تختلف مع يجاسة بربي , اختلفت يجةة توافر ا من صف يجاسي إلى دخر ومن يولة إلى  خرى

 شاجه إلعى  ن كتعابي القعراءع للصعف العاشعر والحعايي عشعر تضعمنا كافعة مجعااله  التي (م3000)

 . لقائمة ولكن بنسب متفاوتةالقيم الواجيع في ا

 (7)يتضن  منن الجندول رقنم  ,للصف الراب  االبتندائي" لغتي الجميلة" وفيما يتعلق بكتال 

كمعا  بانعت النتعائي  ن . قيمة  خالقية ينبغي توافر ا( 83)قيمة  خالقية من  ص  ( 80) ن  قد تضمن 

( 338)بواقعع ؛ تكعراجا  ( 358)ات بلع  تكراج القيم األخالقية المضمنة في قائمة الدجاسة في  لا الكت

مععن %(  83,53)وبنسععبة م ويععة ( الفصعع  الدجاسععي األول)تكععراجا  فععي الجععلء األول مععن الكتععات 

الفصع  الدجاسعي )تكعراجا  فعي الجعلء الثعاني معن الكتعات ( 80)و, إةمالي القعيم المضعمنة فعي الكتعات

كمععا تشعير النتعائي إلععى . فعي الكتعات مععن إةمعالي القعيم المضععمنة%(  30,83)وبنسعبة م ويعة ( الثعاني

األعلعى تكعراجا  معن ( النظافنة)حيعص ةعاءه قيمعة ؛ ههوج تلك القيم بتكراجاه وبنسعب م ويعة متباينعة

معن %(  31,38)مرع وبنسبة م وية ( 53)بين كافة القيم األخالقية المضمنة في  لا الكتات بتكراج 

ثعم , معن اإلةمعالي%(  33,81)رع وبنسبة م ويعة م( 83)بتكراج ( التعاو )ثم تلتها قيمة , اإلةمالي

مععرع وبنسععبة م ويععة ( 33)بتكععراج ( المحافظننة علننى العننادا  والتقالينند الموافقننة للشننر )تلتهععا قيمععة 

مععرع وبنسععبة م ويععة ( 33)بتكععراج ( مسنناعدة المحتنناجين)ثععم تلتهععا قيمععة , مععن اإلةمععالي%(  3,15)

مععرع وبنسععبة م ويععة ( 31)بتكععراج ( االسننتجال  ترشننيد)ثععم تلتهععا قيمععة , مععن اإلةمععالي%(  8,33)

معرع وبنسعبة م ويعة ( 38)بتكعراج ( التن دل بنلدال الحنوار)ثم تلتهعا قيمعة , من اإلةمالي%(  1,83)

معن %(  5,35)معرع وبنسعبة م ويعة ( 33)بتكعراج ( الكنرم)ثم تلتها قيمة , من اإلةمالي%(  1,38)

معععن %(  5,88)مععرع وبنسععبة م ويععة ( 33)راج بتكعع( إسننداء النصننيحة)ثععم تلتهععا قيمععة , اإلةمععالي

, من اإلةمالي%(  5,33)مراه وبنسبة م وية ( 30)بتكراج ( بر الوالدين)ثم تلتها قيمة , اإلةمالي

ثعم تلتهعا قيمععة , معن اإلةمعالي%(  8,33)معراه وبنسعبة م ويعة ( 3)بتكعراج ( النظنام)ثعم تلتهعا قيمعة 

( صنلة النرحم)ثم تلتها قيمة , من اإلةمالي%(  3,58)مراه وبنسبة م وية ( 1)بتكراج ( الشجاعة)

الحفنال )و ( حنب النوطن)ثم تلتها قيمتعا , من اإلةمالي%(  3,01)مراه وبنسبة م وية ( 8)بتكراج 

ثععم تال مععا قععيم , لكعع  منهمععا%(  3,01)مععراه وبنسععبة م ويععة ( 8)بتكععراج ( علننى المرافننق العامننة

مععراه وبنسععبة م ويععة ( 5)بتكععراج ( خيننر ل خننرينمحبننة ال)و ( االعتننراف بالخطنن )و , (الصنندق)
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االعتنننزاز باللغنننة )و ( التسنننام )و, (االقتنننداء بنننالنبي)ثعععم تال عععم قعععيم , معععن اإلةمعععالي%(  3,18)

وبنسعبة م ويعة ( معرتين)وىلك بتكراج , بنسب متساوية( طلب العلم)و, (زيارة المري ) و, (العربية

آدال تنننناول الطعنننام )و, (الرفننق بنننالحيوا )م ثعععم تال عععم قعععي, مععن اإلةمعععالي لكععع  مععنهم%(  0,33)

وىلعك بتكعراج , بنسعب متسعاوية( المحافظة على الجنار) و, (إماطة األنى عن الطريق)و ( والشرال

وكععللك تشععير النتععائي إلععى عععدم . مععن اإلةمععالي لكعع  مععنهم%(  0,53)وبنسععبة م ويععة ( مععرع واحععدع)

, (االعتمناد علنى الن ا ), (حفنل اللسنا ), (حيناءال), (العندل: )تضمين  ي من القيم األخالقية امتية

, (طاعنة ولني األمنر), (المحافظة على المدرسة), (االعتزاز بالدين اإلسالمي), (مصاحبة األخيار)

 .في كتات لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي بجل ي  األول والثاني( خف  الصو )و

التععي  ههععره  ن كتععب لغتنععا العربيععة و (م3030)لعبععد   تتفععة  ععلق النتيجععة مععع يجاسععة او

التركيل, واإل مال فكان التركيل على : للصفوف الثالثة األولى في األجين برزه فيها ها رتان  ما

جعايععة الوالععدين,  وترشععيد : كمععا كععان  نععاك إ مععال لععبعي القععيم الفرعيععة مثعع , بعععي القععيم الفرعيععة

 شاجه إلعى  ن نسعبة توزيعع القعيم فعي كتعب  التي (م3030)لبشري يجاسة اكما تتفة مع  .االستهالك

كمعا  نهعا . المحالعة المقرجع في صعفوف المرحلعة الثانويعة بالمملكعة العربيعة السععويية كانعت متفاوتعة

التععي  ههععره وةععوي عععدم تععوازن فععي تقععديم ( م3005) يجاسععة الخليفععة  تتفععة مععع مععا توصععلت إليعع 

ى من المرحلة االبتدائية بدول الخليي العربية, إى المضامين األخالقية الالزمة لتالميل الصفوف األول

كحعب اللغعة العربيعة والنل عة  -تم التركيل على مضعامين معينعة , فعي حعين  ُمشعت مضعامين  خعرى

 .فجاءه تكراجاتها منخفضة -وإفشاء السالم 

( طلب العلم)التي  ههره  ن قيمة ( م3033)في حين تختلف  لق النتيجة مع يجاسة الخحيب 

معن القعيم األخالقيعة اإلسععالمية المتضعمنة فعي كتعب اللغععة ( المرتبععة الثالثعة)ي مرتبعة متقدمعة ةعاءه فع

 .العربية المقرجع لصفوف الحلقة الثانية من المرحلة األساسية في األجين

يتضن  منن الجندول رقنم ,  للصنف الخنامس االبتندائي" لغتني الجميلنة" وفيما يتعلق بكتنال 

كمععا  بانععت . قيمععة  خالقيععة ينبغععي توافر ععا( 83)خالقيععة مععن  صعع  قيمععة  ( 88) نعع  قععد تضععمن  (7)

؛ تكععراجا  ( 338)النتعائي  ن تكعراج القععيم األخالقيعة المضعمنة فععي قائمعة الدجاسععة فعي  علا الكتععات بلع  

 83,18)وبنسعبة م ويععة ( الفصع  الدجاسعي األول)قيمعة فعي الجعلء األول معن الكتعات ( 380)بواقعع 

الفصعع  )قيمععة فععي الجععلء الثععاني مععن الكتععات ( 338)و, نة فععي الكتععاتمععن إةمععالي القععيم المضععم%( 

 . من إةمالي القيم الالزم تضمينها في الكتات%(  50,88)وبنسبة م وية ( الدجاسي الثاني

حيص ةاءه قيمتا ؛ كما تشير النتائي إلى ههوج تلك القيم بتكراجاه وبنسب م وية متباينة

ا  من بين كافة القيم األخالقية المضمنة في  لا الكتات األعلى تكراج( حب الوطن)و( التعاو )

( األمانة)ثم تلتها قيمة  ,من اإلةمالي لك  منهما%(  35,83)مرع وبنسبة م وية ( 53)بتكراج 

( النظافة)و( الصدق)ثم تلتها قيمتا , من اإلةمالي%(  3,88)مرع وبنسبة م وية ( 38)بتكراج 

ثم , من اإلةمالي لك  منهما%(  8,31)رع وبنسبة م وية م( 38)وىلك بتكراج ؛ بنسب متساوية

ثم تلتها قيمتا , من اإلةمالي%(  5,33)مرع وبنسبة م وية ( 33)بتكراج ( العدل)تلتها قيمة 

مرع ( 33)وىلك بتكراج ؛ بنسب متساوية( مساعدة المحتاجين)و( االعتزاز بالدين اإلسالمي)

مراه ( 30)بتكراج ( إسداء النصيحة) ما قيمة ثم تال, لك  منهما%(  8,31)وبنسبة م وية 

الحفال على المرافق )و( حفل اللسا )ثم تلتها قيمتا , من اإلةمالي%(  8,83)وبنسبة م وية 

ثم تال ما , لك  منهما%(  8,31)مراه وبنسبة م وية ( 3)وىلك بتكراج ؛ بنسب متساوية( العامة

ثم تال ما , من اإلةمالي%(  3,33)نسبة م وية مراه وب( 3)بتكراج ( االقتداء بالنبي )قيمة 

%(  3,51)مراه وبنسبة م وية ( 8)وىلك بتكراج ؛ بنسب متساوية( طلب العلم)و( الشجاعة)قيمتا 

بنسب ( المحافظة على العادا  والتقاليد الموافقة للشر )و( الكرم)ثم تال ما قيمتا , لك  منهما

الرفق )ثم تال ما قيمتا , لك  منهما%(  3,33) وية مراه وبنسبة م( 1)وىلك بتكراج ؛ متساوية

 3,88)مراه وبنسبة م وية ( 8)وىلك بتكراج ؛ بنسب متساوية (الت دل بلدال الحوار)و( بالحيوا 
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, (محبة الخير ل خرين), (ترشيد االستجال ), (الحياء) ,(التسام )ثم تال ما قيم , لك  منهما%( 

%(  3,08)مراه وبنسبة م وية ( 8)وىلك بتكراج ؛ تساويةبنسب م( المحافظة على حق الجار)و

العطف على ), (بر الوالدين), (االعتراف بالخط ), (الوفاء بالعجد)ثم تال م قيم , لك  منهم

لك  %(  0,8)وبنسبة م وية ( مرتين)وىلك بتكراج ؛ بنسب متساوية( زيارة المري )و, (الصغير

االعتزاز باللغة ), (االعتماد على ال ا ), (م والشرالآدال تناول الطعا)ثم تلتها قيم , منهم

مرع )وىلك بتكراج ؛ بنسب متساوية( خف  الصو )و, (المحافظة على المدرسة), (العربية

وقد  وضحت النتائي عدي تضمين  ي من القيم . لك  منهم%(  3,08)وبنسبة م وية ( واحدع

في ( إماطة األنى عن الطريق)و, (ة ولي األمرطاع), (صلة الرحم) ,(رد السالم: )األخالقية امتية

 .كتات لغتي الجميلة للصف الخامس االبتدائي بجل ي 

,  التي خلصت إلى  ن قيمتعا محبعة النبعي ( م3035)لل راني وتتفة  لق النتيجة مع يجاسة ا

و ن  ناك قصوجا  واضعحا  والفتعا  فعي تضعمين بععي , وبر الوالدين لم تحص  سوى على نسب قليلة

التععي  (م3033)ومععع يجاسععة الخحيععب , القععيم كقيمععة المحافظععة علععى الصععالع وقيمععة احتععرام الوقععت

خلصت إلى  ن  ناك إ مال لبعي القيم األخالقية اإلسالمية في كتب اللغة العربية المقرجع لصفوف 

معة معراه, وقي( 1)كقيمعة االسعت لان حيعص تكعرجه ؛ الحلقة الثانية من المرحلة األساسية فعي األجين

( م3030)كللك تتفة مع ما توصلت إلي  يجاسة العبد   . مراه( 3)االقتصاي في النفقة بتكراج بل  

التي  ههره  ن  ناك تركيعل علعى بععي القعيم فعي كتعب لغتنعا العربيعة للصعفوف الثالثعة األولعى فعي 

لوالععدين, جعايععة ا: و ن  كععان  نععاك إ مععال لععبعي القععيم مثعع , احتععرام الععوطن واألمععة: األجين مثعع 

 . وترشيد االستهالك

التعي  شعاجه إلعى  (م3005)لقرنعي في حين تختلف  لق النتيجة معع معا توصعلت إليع  يجاسعة ا

توفر ةميع القيم التربوية الالزم توافر ا فعي النصعوص الشععرية المقعرجع فعي  يت المرحلعة الثانويعة 

 .بالمملكة العربية السعويية

يتضن  منن الجندول رقنم ,  للصف السادس االبتدائي" لةلغتي الجمي" أما فيما يتعلق بكتال 

كمعا  وضعحت . قيمعة  خالقيعة ينبغعي توافر عا( 83)قيمة  خالقية من  صع  ( 33) ن  قد تضمن  (7)

؛ تكععراجا  ( 388)النتعائي  ن تكعراج القععيم األخالقيعة المضعمنة فععي قائمعة الدجاسععة فعي  علا الكتععات بلع  

 85,38)وبنسعبة م ويعة ( الفص  الدجاسي الثعاني)ي من الكتات تكراجا  في الجلء الثان( 380)بواقع 

الفصع  )تكعراجا  فعي الجعلء األول معن الكتعات ( 338)و, من إةمالي القيم المضعمنة فعي الكتعات%( 

 . من إةمالي القيم الالزم تضمينها في الكتات%(  58,38)وبنسبة م وية ( الدجاسي األول

حيعص ةعاءه قيمععة ؛ بتكعراجاه وبنسعب م ويعة متباينععة كمعا تشعير النتعائي إلععى ههعوج تلعك القععيم

معرع ( 88)األعلى تكراجا  من بين كافعة القعيم األخالقيعة المضعمنة فعي  علا الكتعات بتكعراج ( التعاو )

معرع وبنسعبة م ويعة ( 33)بتكعراج ( الصدق)ثم تلتها قيمة , من اإلةمالي%(  33,15)وبنسبة م وية 

معن %(  3,8)مرع وبنسبة م وية ( 38)بتكراج ( النظافة)يمة ثم تلتها ق, من اإلةمالي%(  30,33)

مععرع وبنسععبة م ويععة ( 33)بتكععراج ( المحافظننة علننى العننادا  والتقالينند)ثععم تلتهععا قيمععة , اإلةمععالي

مععن %(  1,8)مععرع وبنسععبة م ويععة ( 33)بتكععراج ( الكننرم)ثععم تلتهععا قيمععة , مععن اإلةمععالي%( 8,83)

مععن %(  8,83)مععرع وبنسععبة م ويععة ( 31)بتكععراج ( لمحتنناجينمسنناعدة ا)ثععم تلتهععا قيمععة , اإلةمععالي

ثعم , من اإلةمعالي%(  8,08)مرع وبنسبة م وية ( 35)بتكراج ( طلب العلم)ثم تلتها قيمة , اإلةمالي

, لكع  منهمعا%( 5,13)مرع وبنسبة م ويعة ( 38)بتكراج (  االقتداء بالنبي)و, (األمانة)تلتها قيمتا 

تلتهعا قيمعة , من اإلةمالي%(  8,38)مرع وبنسبة م وية ( 33)بتكراج ( حمصلة الر)ثم تال ما قيمة 

بنننر )ثععم تلتهعععا قيمتععا , معععن اإلةمععالي%(  8,13)معععراه وبنسععبة م ويععة ( 30)بتكععراج ( الشننجاعة)

ثم , لك  منهما%( 8,38)مراه وبنسبة م وية ( 3)بتكراج ( المحافظة على حق الجار)و, (الوالدين

رد )ثعم تلتهعا قيمعة , من اإلةمالي%(  3,33)مراه وبنسبة م وية ( 3)تكراج ب( النظام)تال ما قيمة 

, (إسداء النصيحة)ثم تلتها قيم , من اإلةمالي%(  3,88)مراه وبنسبة م وية ( 8)بتكراج ( السالم
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 3,33)مععراه وبنسععبة م ويععة ( 8)بتكععراج ( التنن دل بننلدال الحننوار)و, (االعتننزاز بالنندين اإلسننالمي)

ترشنيد ) و, (العطف علنى الصنغير), (االعتماد على ال ا ), (التسام )ثم تال م قيم , لك  منهم%( 

, (حفنل اللسنا )ثعم تال عم قعيم , لكع  معنهم%(  3,03)مراه وبنسبة م وية ( 8)بتكراج ( االستجال 

ثعم تال عم , لكع  معنهم%( 0,83)وبنسبة م ويعة (مرتين)بتكراج ( حب الوطن)و, (االعتراف بالخط )

وبنسععبة م ويععة ( مععرع واحععدع)بتكععراج ( زيننارة المننري )و (االعتننزاز باللغننة العربيننة), (العنندل)قععيم 

وقععد  ههععره النتععائي وةععوي قصععوج فععي تضععمين بعععي القععيم األخالقيععة فععي . لكعع  مععنهم%(  0,81)

الوفنناء ), (الرفننق بننالحيوا ) قععيم :  محتععوى كتععات لغتععي الجميلععة للصععف السععاي  االبتععدائي و ععي

, (لمحافظنننة علنننى المدرسنننةا), (مصننناحبة األخينننار) , (نننناول الطعنننام والشنننرالآدال ت) , (بالعجننند

, (خف  الصو ), (إماطة األنى عن الطريق), (طاعة ولي األمر), (الحفال على المرافق العامة)

حيص لم يتم تضعمين  ي معن القعيم األخالقيعة السعابقة فعي  علا الكتعات علعى ؛ (محبة الخير ل خرين)و

 .ينهاالرغم من   مية تضم

؛ ويرى الباحعص  ن  علق النتيجعة ةعاءه متوافقعة معع توزيعع القعيم األخالقيعة فعي الكتعب السعابقة

معع وةعوي إ معال لععدي واسعع , (النظافعة)وقيمعة , (التعاون)حيص تم التركيل بشك   ساسي على قيمة 

 )و, (الرفععة بععالحيوان), (خفععي الصععوه), (طاعععة ولععي األمععر)مععن القععيم يععستي فععي مقععدمتها قععيم 

 (. االعتلاز باللغة العربية

التعععي  ههعععره  ن كتعععب لغتنعععا العربيعععة  (م3030)لعبعععد   وتتفعععة  عععلق النتيجعععة معععع يجاسعععة ا

وقد كعان اإل معال , التركيل, واإل مال: للصفوف الثالثة األولى في األجين برزه فيها ها رتان  ما

التي  (م3030)لبشري مع يجاسة او, جعاية الوالدين,  وترشيد االستهالك: لبعي القيم الفرعية مث 

 شاجه إلى  ن نسبة توزيع القيم  في كتب المحالععة المقعرجع فعي صعفوف المرحلعة الثانويعة بالمملكعة 

التععي ( م3005)الخليفععة يجاسععة  كععللك تتفععة مععع مععا توصععلت إليعع . العربيععة السعععويية كانععت متفاوتععة

زمعة لتالميعل الصعفوف الثالثعة األولعى  ههره وةوي عدم توازن فعي تقعديم المضعامين األخالقيعة الال

من المرحلة االبتدائية بدول الخليي العربيعة, إى تعم التركيعل علعى مضعامين معينعة , فعي حعين  ُمشعت 

  .كحب اللغة العربية وإفشاء السالم؛ مضامين  خرى

التعي  شعاجه إلعى  (م3005)لقرنعي في حين تختلف  لق النتيجة معع معا توصعلت إليع  يجاسعة ا

ع القيم التربوية الالزم توافر ا فعي النصعوص الشععرية المقعرجع فعي  يت المرحلعة الثانويعة توفر ةمي

 .بالمملكة العربية السعويية

 :التوصيا 
 :في ضوء النتائي التي  سفره عنها الدجاسة فإن الباحص يوصي بما يلي

القيم األخالقيعة  ضروجع ا تمام القائمين على وضع المنا ي الدجاسية بالتخحيط المسبة لمنظومة -3

, وخاصة في كتب الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية, التي ينبغي تضمينها في كتب اللغة العربية

 .بحيص يراعى التوازن والتتابع والشمول والترتيب المنحقي لهلق القيم

بوضعع قائمعة , العم  على تكليف نخبة من المتخصصين في منا ي وطر  تدجيس اللغة العربيعة -3

بالقيم األخالقية التي يللم توافر ا في كتب لغتي الجميلعة للصعفوف العليعا معن المرحلعة االبتدائيعة فعي 

 .مع السعي الحثيص إلعايع بناء المنا ي الدجاسية في ضوء  لق القائمة, المملكة العربية السعويية

تدائيععة المشععمولة محاولععة إعععايع النظععر فععي كتععب لغتععي الجميلععة للصععفوف العليععا مععن المرحلععة االب -8

وقعيم , بحيص يتم زيايع تضمين القيم األخالقية األق  تكراجا  ومنها قيمة ديات تناول الحععام, بالدجاسة

إلى ةانب تضمين القعيم , (خفي الصوه)و( إماطة األىى عن الحرية)و( المحافظة على المدجسة)

 (.طاعة ولي األمر)التي  شاجه نتائي الدجاسة إلى عدم تضمينها والتي تمثلت في قيمة 

السعي نحو تصميم كتيب مستق  يحوي قصص يينية وتاجيخية تلخر بالقيم األخالقية التعي يفتقعر  -5

 . إليها كتب لغتي الجميلة للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية
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 : المقترحا 
 :في ضوء النتائي السابقة يقترا الباحص إةراء الدجاساه التالية

" لغتععي الجميلععة" عععرف علععى القععيم األخالقيععة المضععمنة فععي كتععب النشععاط لمععايع إةععراء يجاسععة للت -3

 .للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعويية

يجاسة مدى اكتسات طالت الصفوف العليا معن المرحلعة االبتدائيعة للقعيم األخالقيعة المضعمنة فعي  -3

 ".لغتي الجميلة" محتوى كتب 

 

 قائمة المراج 

يجاسعة  القعيم األخالقيعة المقدمعة فعي مجعاله األطفعال المصعرية(. م3030)إبرا يم, محمد معو  ودخرون 

 .115-150, (38), عمصر –مجلة بحوث التربية النوعية تحليلية, 

 .ياج إحياء التراث العربي: بيروه. معجم مقاييس اللغة(. ق3533)ابن فاج ,  حمد 

الحبععة األولعى, . أصول التربية بين األصنالة والمعاصنرة(. م3003)والعبايي, محمد ؛ , صبحي  بو ةاللة

 .مكتبة الفالا: الكويت

 .ياج ز ران للنشر والتوزيع: عمان. ازدواجية القيم لدى الطلبة(. م3033)األشقر, فاج  جاتب 

ر والحعايي عشعر بمحافظعاه غعلع القيم المتضمنة في كتابي القراءع للصفين العاشع(. م3000)بربي,  شرف 

 ., كلية التربية, ةامعة األقصىرسالة ماجستير غير منشورةفلسحين,  -

القععيم التربويععة المتضععمنة فععي كتععب المحالعععة المقععرجع فععي صععفوف (. م3030)البشععري, محمععد بععن شععديد 

 .11-35, (381), مصر, عمجلة دراسا  في المناهج وطرق التدريسالمرحلة الثانوية, 

القيم األخالقية المتضمنة في كتب الحعديص فعي المرحلعة الثانويعة (. م3038)يمي,  حمد بن عبد الرحمن الجه

 .80 -33, 5السعويية, ع -مجلة جامعة شقراءفي المملكة العربية السعويية, ( المساج الحبيعي)

ا فعي تحقيعة تعوافقهم   مية المدجسة في تنمية القيم السلوكية لعدى التالميعل ويوج ع(. م3033)حكيمة, حمويع 

 -جامعننة قاصنندي مربنناة ورقلننة -مجلننة العلننوم اإلنسننانية واالجتماعيننةيجاسععة ميدانيععة, : االةتمععاعي

 .15 -38, 1الجلائر, ع

ياج كنععوز : الحبعععة األولععى, عمععان, األجين. معجننم مصننطلحا  التربيننة والتعلننيم(. م3008)حمععدان, محمععد 

 .المعرفة

القيم األخالقيعة اإلسعالمية المتضعمنة فعي كتعب اللغعة العربيعة المقعرجع . (م3033)محمد إبرا يم . الخحيب, ي

, مجلنننة رسننالة التربينننة وعلننم الننننفسلصععفوف الحلقععة الثانيعععة مععن المرحلعععة األساسععية فععي األجين, 

 .388-338, (83)السعويية, ع 

الثالثعة األولعى  يجاسة تحليلية للمضامين األخالقية في كتب اللغة بالصفوف(. م3005)الخليفة, حسن ةعفر 

, ع (38)السعععويية,   -مجلننة رسننالة الخلننيج العربننيمععن المرحلععة االبتدائيععة بععدول الخلععيي العربععي, 

(38) ,38-31. 

القيم األخالقية في كتعب النصعوص األيبيعة للمرحلعة المتوسعحة فعي المملكعة (. م3008)الخيري, عبد المجيد 

 .ية التربية, ةامعة األز ر, القا رع, كلرسالة دكتوراه غير منشورةالعربية السعويية, 

مجلننة العلننوم القععيم األخالقيععة والتربيععة اإلسععالمية, (. م3033)الععدباغ, مقععداي إسععماعي ؛ حععاتم, وسععام علععي 

 .85-3, 33العرا , ع  -التربوية والنفسية 

الحبععة ,  دراسة مقارنة لألخالق النظرية في القنرآ: دستور األخالق في القرآ (. م3330)يجاز, عبد   

 .مؤسسة الرسالة: السيد محمد البدوي, بيروه, عبد الصبوج شا ين, مراةعة ي, الثالثة, ترةمة ي

 .المحبعة األميرية: , القا رعمختار الصحاة(. م3333)الرازي, محمد بن  بي بكر 

وليعة فعي القيم التربويعة المتضعمنة فعي كتعات لغتعي المقعرج للصعفوف األ(. م3035)الل راني, عبد  صالح 

كليعة التربيعة, ةامععة  م , رسالة ماجستير غينر منشنورةالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعويية, 

 .القرى, مكة المكرمة
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مععدى تمثعع  طلبععة المرحلععة الثانويععة للقععيم األخالقيععة المتضععمنة فععي (. م3033)السعععيدي,  حمععد مهععدي محمععد 

, كليعة التربيعة, ةامععة  م رسالة دكتوراه غير منشنورةمن, الكتب المدجسية للقردن الكريم وعلوم  بالي

 .يجمان اإلسالمية, السويان

القععيم األخالقيععة الفرييععة المتضععمنة فععي كتععب اإلسععالمية بالمرحلععة (. م3030)عمععر عبععد القععايج , الشععملتي, ي

بالزقنازيق مجلة كلينة التربينة المتوسحة بالمملكة العربية السعويية, وطرائة عرضها يجاسة تحليلية, 

 .38-83, (13), مصر, ع"دراسا  تربوية ونفسية" 

تنمية القيم األخالقية لدى طعالت مرحلعة التعلعيم األساسعي العليعا معن وةهعة (. ق3535)الصالح, عحية محمد 

, كليععة رسننالة دكتننوراه غيننر منشننورةنظعر معلمععي التربيععة اإلسععالمية فععي المملكععة األجينيععة الهاشععمية, 

 .القرى, مكة المكرمةالتربية, ةامعة  م 

القيم المتضمنة في كتب لغتنا العربية للصفوف الثالثة األولعى فعي األجين (. م3030)العبد  , محموي فندي 

 -مجلننة العلننوم التربويننة والنفسننيةومععدى انسععجامها مععع منظومععة القععيم العربيععة اإلسععالمية المعدلععة, 

 .308-383, 33, مي3البحرين, ع

 ., ياج المنا ي للنشر والتوزيع, األجينالمناهج الحديثة وطرائق التدريس(. م3038)عحية, محسن على 

 .ياج الفكر: , بيروهإحياء علوم الدين(. ق3538)الغلالي, محمد بن محمد 

القععيم التربويععة المتضععمنة فععي النصععوص الشعععرية المقععرجع فععي  يت (. م3005)القرنععي, حسععن بععن عبععد   

 ., كلية التربية, ةامعة  م القرى, مكة المكرمةستير غير منشورةرسالة ماجالمرحلة الثانوية, 

 .ياج عمران: الحبعة الثالثة, عمان. المعجم الوسيط(. م3383)مجمع اللغة العربية 

القيم األخالقية المتضمنة فعي محتعوى كتعب لغتنعا الجميلعة للمرحلعة األساسعية (. م3003)الملين, خالد محمد 

, كليعة التربيعة, رسالة ماجستير غير منشنورةل الصف الرابع األساسي لها, الدنيا ومدى اكتسات تالمي

 .الجامعة اإلسالمية, غلع

يجةة مماجسة مشرفي اللغة العربية للعالقاه اإلنسعانية والقعيم األخالقيعة (. م3033)المساعيد, خلف صياا 

, كليعة العلعوم نشنورةرسالة ماجسنتير غينر ممن وةهة نظر معلمي اللغة العربية في محافظة المفر , 

 .التربوية, ةامعة دل البيت

القيم المتضمنة في كتب لغتنا العربيعة للصعفوف الثالثعة (. م3008)مقابلة, نصر محمد؛ والبشايرع, زيد علي 

 .338 -33, 3, مي5, عمجلة العلوم التربوية والنفسيةاألولى من المرحلة األساسية في األجين, 

: , المدينعة المنعوجعاألحكام القيمية اإلسنالمية لندى الشنبال الجنامعي(. ق3535)مكروم, عبد الويوي محموي 

 .مكتبة إحياء التراث اإلسالمي

 .ياج القلم: الحبعة األولى, الكويت. دراسا  في فلسفة األخالق(. م3333)نصاج, محمد عبد الستاج 

البتدائينة والمتوسنطة فني التعلنيم وثيقة منجج اللغة العربينة للمنرحلتين ا(. ق3533)وزاجع التربية والتعليم 

 .مركل التحوير التربوي: الريا , العام

 .ياج الشرو : األجين, عمان. فلسفة القيم التربوية(.  م3003)اليماني, عبد الكريم علي 

 


