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 اإلىداء

 ......  أبي           إلى هىٍف حصدى األشكاؾى عف دىربي ليهٍد لي طريؽ العمـ

 ....... أهي                               إلى رهز الحب كالتضحية كالعطاء

 ...... إخكتي                           حضف األـ إلى قدكتي الذيف شارككىي

 ....... زكجتي                      إلى هف سار هعي ىحك الحمـ خطكة خطكة

 ...... غساف، كلياف                                إلى فمذات كبدم كىكر حياتي

 .... أصدقائي...                      إلى رفقاء دربي الذيف ساىدكىي كشجعكىي

 إلى كؿ هف أضاء بعمهً عقؿ غيري ... 

 إلى كؿ هف عمَّهىىي حرفان....

 إلى أساتذتي... كطبلب العمـ.... كزهبلئي...

 إليكـ جهعيان أٌدم ثهرة جٍدم ...

 سهاهرة إسهاعيل الباحث : باسم

جاهــــــعـــة الـــقــــدس
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لقدس لنٌل درجة الماجستٌر، وإنها نتٌجة قر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة اأ

أبحاثً الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة  له حٌثما ورد ، وأن هذه الرسالة أو أي جزء 

 منها لم ٌقدم لنٌل أي درجة علٌا ألي جامعة أو معهد . 

 

 

 

 التوقٌع : ....................................

 سمامرة االسم : باسم إسماعٌل عطا 

 رٌخ :التا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ب 

 

 شكر وعرفان

الحهد هلل رب العالهيف كالصبلة كالسبلـ عمى الىبي الهصطفى الهبعكث رحهة لمعالهيف، المٍـ عمهىا ها 
َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر :" يىفعىا كاىفعىا بها عمهتىا، كزدىا عمهان إىؾ أىت العميـ الحكيـ، قاؿ تعالى

َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي  نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعْمتَ 
، أحهدي سبحاىً كتعالى عمى تكفيقً لي بإتهاـ ٌذا الجٍد الهتكاضع، ( 19)الىهؿ:"ِعَباِدَك الصَّاِلِحينَ 

 كأسأؿ اهلل أف يىفع بً، كيككف عكىان لي عمى طاعتً.

ى كأجهؿ باقات الشكر كالعرفاف إلى هشرفي الدكتكر الفاضؿ: ىبيؿ الجىدم، عهيد كمية فإىي أتقدـ بأسه
الشكر كاالهتىاف إلى بكها كأتقدـ  لتفضمً باإلشراؼ عمى ٌذي الرسالة. لخميؿالتربية في جاهعة ا

 . إيىاس ىاصر كالدكتكر:،  ىسيـ الخطيبعضكم لجىة الهىاقشة، الدكتكر: 

كها كأتقدـ بالشكر مكـ التربكية، كالٍيئة التدريسية. إلى جاهعة القدس، ككمية العكأتقدـ بالشكر كالعرفاف 
 كالعرفاف إلى اإلخكة في هكتبة جاهعة القدس الهفتكحة عمى هساعدتٍـ لي.

ي في كؿ خطكة في ٌذي الرسالة، كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى األستاذ: عمي هخارزة، عمى هساىدتً ل
العكايصة، هحهد خالد  كاألستاذ: األستاذ: كاصؿ أبك جبيف، كؿ هف عرفاف إلىككذلؾ أتقدـ بالشكر كال

 عمى هساعدتٍـ لي في ترجهة الدِّراسات األجىبية. باسـ أبك شرخ،كاألستاذ: 

 كها يهتد شكرم إلى كؿ هف شارؾ بجٍد في ٌذي الدِّراسة هف : أساتذة جاهعات، كهعمهيف، كهشرفيف،
 هف تكجيٍات كىصائح عمهية.لها قدهكي لي  كهدراء هدارس،

كأخيران أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالعرفاف الجهيؿ إلى كؿ هف ساعدىي في إتهاـ ٌذي الرسالة بتقديـ ىصيحة 
 أك إعارة كتاب أك دعكة بظٍر الغيب أك بالتشجيع كالحث عمى الصبر كالهثابرة.

 ىً سهيع هجيب.إأسأؿ اهلل أف يجزم الجهيع خير الجزاء 
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 راسةهمخص الد   

فيف السَّادس كالسَّابع القي إلىٌٌدفٍت الدِّراسةي الٌتعرؼ  ـ الٌتربكية الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ
األساسييف في فمسطيف. كقد استخدـ الباحث أسمكب تحميؿ الهحتكل كأحد أساليب الهىٍج الكصفي 

فيف السَّادس كالسَّابع األساسييف في التحميمي، حيث قاـ الباحث بتحميؿ هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ 
لمكقكؼ عمى القيـ  ) بطاقة تحميؿ الهحتكل( فمسطيف، كها استخدـ الباحث أداة تحميؿ الهحتكل

اآليات القرآىية،  هفعهمية التحميؿ عمى الىصكص  قتصرتالهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة، كا
ية، كلـ يتـ تىاكؿ األىشطة، كاألسئمة كاألهثمة في كاألحاديث الىبكية الشريفة، كالىصكص الشعرية كالىثر 

التربكييف لمتحقؽ هف صدقٍا، كقاـ هة القيـ عمى هجهكعة هف الهحكهيف ٌذي الدِّراسة، كقد عرض قائ
الباحث بحساب الثبات لمتحميؿ عف طريؽ الثبات عبر الزهف باستخداـ هعادلة )ٌكلستي(، كبمغ هعاهؿ 

ـ الباحث التكرارات كالىسب الهئكية كالرتب كأساليب إحصائية كاستخد (،95.22%الثبات ىسبة )
 لهعالجة بياىات الدِّراسة.

 تٌكصمت الدِّراسة إلى عدد هف الىتائج أٌهٍا:

الباحث هجهكعة هف القيـ بعد دِّراسة هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصفيف الٌسادس كالسَّابع، استخمص 
جاالت ٌي: الهجاؿ الديىي األخبلقي، كحصؿ عمى الترتيب ه ة( هكزعة عمى عشر 505) بمغ عدد القيـ

(، تبلي الهجاؿ الجهالي 23%( تكراران، كبىسبة هئكية بمغت)116األكؿ، كأعمى تكرار، حيث تكرر)
َـّ الهجاؿ العمهي)%14.7) َـّ الهجاؿ الديىي االجتهاعي)14.5%(، ث َـّ الهجاؿ الديىي 12.5%(، ث (، ث

َـّ الهجاؿ9.7%التعبدم) َـّ الهجاؿ الديىي العقائدم )8.3%السياسي ) (، ث (، ثـ الهجاؿ 5.1%(، ث
َـّ الهجاؿ االقتصادم)5%البيئي )  (.3.1%أخيران الهجاؿ الديىي الكطىي )ك (، 4.1%(، ث

كجكد خمؿ في تكزيع القيـ داخؿ الهجاؿ الكاحد، حيث كجد تفاكتان في تكزيع القيـ ظٍرت الىتائج أ -
اء الهجاؿ العقائدم، كالهجاؿ االقتصادم، كالهجاؿ الكطىي، حيث أشارت داخؿ كؿ الهجاالت باستثى

 الىسب إلى كجكد اعتدالية في التكزيع داخؿ ٌذي الهجاالت.

 .داخؿ الهجاؿ الكاحد أظٍرت الىتائج تكرار بعض القيـ عمى حساب البعض اآلخر -

مٌصؼ السَّادس، في حيف لـ أظٍرت الىتائج حصكؿ بعض القيـ عمى تكرار في كتاب لغتىا الجهيمة ل -
 تحصؿ عمى أم تكرار في كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسابع. 

أظٍرت الىتائج حصكؿ بعض القيـ عمى تكرار في كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ السَّابع، في حيف لـ  -
 تحصؿ عمى أم تكرار في كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسادس. 
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 أٌهٍا: ات جت الدِّراسة بعدد هف التكصيكخر 

فيف الٌسادس كالٌسابع بالقيـ التربكية البلزهة، خاصة القيـ  التي    ضركرة إثراء هىٍاج لغتىا الجهيمة لمصَّ
عادة الىظر في طريقة تكزيع القيـ التربكية في هحتكل ك  (.5%حصمت عمى ىسبة هئكية أقؿ هف ) ا 

فيف السَّادس كالسَّابع األساسييف ف التخطيط الهسبؽ كالهدركس ك ي فمسطيف. كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ
فيف الٌسادس لدل جٍات االختصاص، لتحديد آلية لتكزيع القيـ كتضهيىٍا في هىٍاج لغتىا الج هيمة لمصَّ

 كالسَّابع بخاصة كالكتب األخرل بعاهة.
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Educational Values Included in "Our Beautiful Language" Books for Sixth and 

Seventh Grades in Palestine 

 

By: Basem Ismail Alsamamra 

Supervisor: Dr. Nabil  Aljundi 

Abstract 

The study aimed at identifying the educational values mentioned in the book of our 

beautiful language for the sixth and seventh grades in Palestine . 

The researcher has used content analysis method as one of the descriptive analytical 

methods ,he/she  also used content analysis tool method ( content analysis card ) to find out 

the contained values in our book , the analysis process was just  included the texts of the 

Quranic verses and Hadith, and texts of poetry and prose, has not been  including  activities 

 questions and examples in this study , the list of these values was presented to a group of 

educational  juries to verify  validity. 

The researcher calculated the reliability of the analysis by stability over time using the 

equation (Holsta), the reliability coefficient ratio    reached to (95.22%  the researcher used 

frequencies, percentages and ranks statistically, as methods to address the study data.   

These are the results which The study reached to: 

After studying the content of the book of our beautiful language for the sixth and seventh 

grades, the researcher concluded a set of values (505)  divided into ten fields are: the 

religious moral field, has got the first place, and the highest repetition, repeated (116)times 

, with the percentage of 23% .It  followed by the aesthetic field (14.7%), then the scientific 

field (14.5%), and social and religious field  (12.5%), then the religious worshipping field 

(9.7%), next  the political field  (8.3%), after that  the religious dogmatic field  (5.1%), 

then the environmental field (5%), then the economic field (4.1%), and finally the national 

religious field  (3.1%))  

  

 Results showed an imbalance in the distribution of values within the same sphere , 

it was  found variation in the distribution of values within all spheres except the 

ideological sphere, the economic sphere and  the national sphere , but the ratios 

showed that there was a balance in the  distribution within these spheres  . 

 

 In the same field , there were repetitions of some values at the expense of others. 

 

    

 Some values were repeated in the sixth grade book of our beautiful language , 

while did not get any repetition in the seventh book of our beautiful language . 

 

 



 

 و 

 

In light of these results, the  study came out a number of recommendations including:   

The need to enrich the curriculum of our Beautiful Language  ( sixth &seventh  grades ) 

with some educational values , especially the values that got less than a percentage (5%), 

reconsider the distribution of educational values in the content of the book for  sixth and 

seventh grades in Palestine and pre-planning and studied with the competent authorities, to 

determine the mechanism for the distribution of values and included in the curriculum of 

Arabic  language of the sixth and seventh grades in particular and other books in general. 
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 الفصل األول

 الدراسة وأىهيتيا هشكمة

 الهقدهة 1.1

 كالفكرية كاالجتهاعيةالسياسية ك االقتصاديةع هياديو الحياة ػي جهيػتعد القين هو الهفاٌين الجٌَرية ف
ىجدٌا أف َأٌداف ال بد فالقين ٌي هعايير ، صَرٌابكافة َالفمسفية ذلك أىٍا تهس العبلقات اإلىساىية 

 (.2005، الزيكدهة ثقافتٍا الخاصة بٍا )، كلكؿ أدها أن هتأخراػاو هتقكػأسكاء هجتهع هىظن كؿ في 

ترتبط ( المبىة الرئيسة التي يبىى عميٍا الهىٍاج التربكم، فضبل عف أىٍا values) تشكؿ القيـكها 
ؼ كبالقيـ، حتى تتهكف هف تشكيؿ شخصية التربكم ككؿ، فالعهمية التربكية هكجٍة باألٌدا بالهيداف

الهتعمـ، فٍي عهمية بث قيـ في صكر صريحة، أك ضهىية لتىهية شخصية الطفؿ كالكصكؿ بٍا إلى 
  (.1990 أفضؿ الهستكيات عف طريؽ التٍذيب كالتثقيؼ الهستهريف ) الحايؾ،

ف كاىت ىابع(2010)الجبلد،  كيرل ة هف ىفس الفرد كهتعمقة بً :" أف القيـ ضركرة  ديىية كاجتهاعية، كا 
ا يىعكس عمى الهجتهع، -فردية – فتصبح كثيقة الصمة بالهجتهع، كسهة بارزة لً، كقد عرفٍا  إال أف أثٌر

ا  الجبلد بقكلً:" القيـ هجهكعة هف الهعتقدات كالتصكرات الهعرفية كالكجداىية كالسمككية الراسخة، يختاٌر
بٍا اعتقادان جازهان كتشكؿ لديً هىظكهة هف الهعايير يحكـ بٍا أهؿ، كيعتقد تاإلىساف بحرية، بعد تفكر ك 

بكؿ أك بالرفض، كيصدر عىٍا سمكؾ هىتظـ ههيز لمثبات كالتكرار قى بح، كبالأك الق فً سٍ عمى األشياء بالحي 
 .كاالعتزاز"

ا، أكثر هف اعتهادي :(1988، لكيبلىي)اكيرل   " إف هستقبؿ أم هجتهع يعتهد عمى القيـ التي يختاٌر
عمى زيادة تقدـ التكىكلكجيا، كالسبب في ذلؾ ٌك أف القيـ تؤثر في أدؽ كظائؼ الثقافة ابتداء هف 
استعهاالت التكىكلكجيا حتى هتطمبات األداء الكظيفي كالهشاركة االجتهاعية. كسبب أٌهية القيـ ٌك 

ىا يأتي د كر الجٍكد الجهاعية حاجة اإلىساف الهعاصر إلى اإلحساس العهيؽ بٍكيتً كاىتهائً لبمدي، ٌك
ا، كذلؾ هف  لئلبقاء عمى القيـ اإليجابية كجعمٍا أكثر فاعمية في الهجتهع، كهحك القيـ السمبية كآثاٌر

 ".أجؿ إبقاء الىكع البشرم كرقيً
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عمى دكر القيـ في تكجيً الفكر التربكم، حيث يعتهد عمى ٌذي القيـ كأساس  "( 1999)خمؼ،كقد أكد
 كاف لمقيـ أثر كبير فيالقيـ دكران ٌاهان في صياغة الشخصية الههيزة، فهثبلن  ؤدمتفي العهمية التربكية، ك 

الشخصية اليٍكدية فاتسهت بالعدكاىية كالتطرؼ حيث تجمى ذلؾ في سمكؾ اليٍكد لتربية الشعب  تشكيؿ
لحاؽ الضرر بٍا.  الفمسطيىي كالذم تهثؿ في تفريغ العهمية التربكية هف هحتكاٌا كا 

هف خبللً يتـ تعميـ األبىاء كتربيتٍـ، كغرس القيـ فأحد الكسائؿ لتحقيؽ غاية التربية، كيعد الهىٍاج 
 التربكية في عقكؿ كىفكس التبلهيذ.

لذلك  ؛عو التحمي بالقين التربَيةكثيران د ػو يبتعػاىي هػَبالىظر إلى الهجتهع الفمسطيىي الهسمن ىجد أىً يع
بٍذي القين الهتعمـ ليخدن ىفسً َهجتهعً َأو يتحمى تربكية لفٍَ بحاجة إلى تربية أبىائً عمى القين ا

 (. 1991، عبد اهلل َآخرَو)الكيبلىي، الساهية التربكية 

الهختمفة يجب أو تتىاَلٍا هىاٌج المغة العربية عمى اعتبار أىٍا خبرات لذا فإف القيـ التربكية بأشكالٍا 
رات الهَجٍة تقدن ػو الخبػعان جهمة هبشكؿ َذلك هو هىطمق أو الهىٍاج تراكهية، ة ػحياتية َهجتهعي
هع ػؿ الهشكبلت كاالىدهاج َح كاالستكشاؼاالستفسار ثقافتٍن َزيادة قدرتٍن عمى إثراء لمطبلب بٍدف 
 الحياة َالهجتهع.

فالقيـ ضركرية كالزهة لمفرد كالهجتهع هعان، فٍي ضركرية لمفرد في تعاهمً هع غيري هف األفراد كالهكاقؼ 
ي الزهة  ؛ا في حياتً اليكهيةالتي يكاجٍٍ إذ يتخذ هف ىسؽ الهعايير كالقيـ هكجٍان لسمككً كىشاطً، ٌك

يىتابٍا صراع قيهي اجتهاعي  ثـألم هجتهع، لكي تىظـ أٌدافً كهثمً العميا كي ال تتضارب بقيهً، 
 (.1990 يؤدم بذلؾ الهجتهع إلى التفكؾ كالسقكط )ٌىدم،

ٍا تحكـ حياة الىاس، كتكجٍٍـ لها فيً خير كصبلح. فالقيـ تحدد تىبع أٌهية القيـ التربكية هف ككىك 
السمكؾ الذم يقكـ بً اإلىساف، فاإلىساف السكم يحرص عمى تكرار السمكؾ الحسف كتجىب السمكؾ 

ي التي ترسـ طريؽ الحؽ كالخير أساس الرقي كالتقدـ في أم هجتهع القيـ تؤدم لذا ؛السيئ ، ٌك
فبىاء  لهرجعي الذم يحدد عبلقات أفراد الهجتهع هع بعضٍـ البعض.لئلىساف، كالقيـ ٌي اإلطار ا

 (. 2007)األسطؿ،الهجتهعات ىابع هف قيهً 

لذا فالبحث في هجاؿ القيـ التربكية بشكؿ عاـ في الهىاٌج الدراسية بحث في األصكؿ، حيث تعيد القيـ 
سبلهيتً.ىيتً تقكم ارتباطً بإىساالتربكية إلى الطالب ثقتً بىفسً كبهجتهعً كحضارتً، كتعزز اىتهاءي ك   كا 
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 راسة:لد  هشكمة ا 2.1

القيـ التربكية الهتضهىة في كتاب  : هااآلتي الرئيس في اإلجابة عف السؤاؿ هشكمة الدراسة تمٌخصتٍ 
 ؟ابع األساسييف في فمسطيفالسَّ ك ادس السَّ  يففلغتىا الجهيمة لمصِّ 

 راسة:أسئمة الد   3:1

ها القيـ التربكية الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة : السؤاؿ الرئيس اآلتي راسة لئلجابة عفتسعى الدِّ 
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك السَّادس  يففلمصَّ 

 :تيةاألسئمة الفرعية اآل هف خبلؿ اإلجابة عف

يف ابع األساسيادس كالسَّ فيف السَّ كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  خبلقيةالديىية األها القين  -1
 في فمسطيف؟

في  يفابع األساسيالسَّ ك  يف السَّادسفكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  الجهاليةها القين  -2
 فمسطيف؟

في  يفابع األساسيالسَّ ك  يف السَّادسفكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  العمهيةها القين  -3
 فمسطيف؟

 يفابع األساسيالسَّ ك  يف السَّادسفتىا الجهيمة لمصَّ كتاب لغالهتضهىة في  االجتهاعية لديىيةها القين ا -4
 في فمسطيف؟

فيف السَّادس كالسَّابع األساسييف في ديىية التعبديها القيـ ال -5 ة الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ
 ؟فمسطيف

 ابع األساسييف فيالسَّ ك ادس السَّ  يففكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  السياسيةها القين  -6
 فمسطيف؟

ابع األساسييف في ادس كالسَّ فيف السَّ كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  الديىية العقائديةها القين  -7
 فمسطيف؟

 ابع األساسييف في فمسطيف؟السَّ ادس ك يف السَّ فكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  البيئيةها القين   -8
ابع األساسييف في السَّ ادس ك فيف السَّ الجهيمة لمصَّ  ب لغتىاكتاالهتضهىة في  قتصاديةاالها القين  -9

 فمسطيف؟
 ؟ابع األساسييف في فمسطيفدس كالسَّ افيف السَّ كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  الكطىيةها القين  -10
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 راسة أىداف الد   4.1

ادس السَّ يف فمة لمصَّ كتاب لغتىا الجهيالقين التربَية الهتضهىة في كتحديد إلى استىباط  الدِّراسة تفٌدَّ 
 . في فمسطيف ابع األساسييفالسَّ ك 

 أىهية الدراسة   5.1

 سطيوػفمفي ا ػلصفَف الهرحمة األساسية العمي لمغة العربيةاقد تساعد القائهيو عمى تخطيط هىاٌج  -1
 ابعادس ك السَّ السَّ  يففكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ التربَية الَاردة في الَقَف عمى هجهَعة القين 

 عهمية التدريس .أثىاء ى غرسٍا في ىفَس الطبلب ػعمػؿ َالعهاألساسييف في فمسطيف، 

  األساسييف السابعك  السادس قد تفيد أصحاب االختصاص في قسـ الهىاٌج بإثراء هىٍاج الصؼ 2-
 بالقيـ الهىاسبة.

الغايات الهرجٌكة هف تساعد ٌذي الدِّراسة القائهيف عمى هىاٌج المغة العربية في تحقيؽ األٌداؼ ك قد  3-
 العهمية التعميهية.

 حدود الدراسة  6.1

 يففكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ في هادة المغة العربية في ربكية ـ التَّ القيٌ اقتصرت ٌذي الدراسة عمى 
     2014-راسي في فمسطيف في العاـ الدِّ  العميا األساسية هو الهرحمة يفابع األساسيالسَّ ادس ك السَّ 

الىصكص هف اآليات القرآىية، كاألحاديث الىبكية الشريفة، كالىصكص ا اقتصرت عمى كه ـ. 2015
 الشعرية كالىثرية، كلـ يتـ تىاكؿ األىشطة، كاألسئمة كاألهثمة في ٌذي الدِّراسة.

 هصطمحات الدراسة  7.1

 القين التربًية: -1

التي يؤهو  كالهثؿ العميا دعبارة عو هجهَعة الهبادئ َالقَاع أىٍا:" القيـ (1996)طٍطاكم، يعرؼ 
ا بيىٍن َيتخذَو هىٍا هيزاىا يزىَو بً إعهالٍن َيحكهَو بٍا عمى ػبٍا الىاس َيتفقَو عميٍا فيه

 َ"تصرفاتٍن الهادية
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عمى أىٍا :" تمؾ الظكاٌر كاألبعاد التي ( 2004 هحركس،الكارد في ) Tugarinovكيصفٍا تكجاريىكؼ 
ذي الفائدة قد تككف يترتب عميٍا فائدة في الحياة كالثق افة كالهجتهع بالذات أك لطبقة اجتهاعية هعيىة، ٌك
 ."عمى الهستكل الكاقعي أك الهثالي

" عبارة عف هعافو ساهية، تىبع هف ثقافة الهجتهع كعقائدي، يكتسبٍا الفرد  أىٍا:( 2010ا، األغ) كيرل
افع بٍا عف أفكاري كآرائً، فتىعكس أثىاء عهمية التربية فيؤهف بٍا، كترسخ في أعهاؽ عقمً ككجداىً، كيد

، كيتخذٌا هعياران ي تكجً سمككً، كتصىع ىسيج شخصيتًعمى صفاتً السمككية العقائدية كاألخبلقية الت
 ".كالعقؿ كالعمـ كالهعرفةيحكـ الىاس هف خبللٍا هستىدان إلى تصكر هحدد لمككف كالخالؽ كلئلىساف 

، تتككف لدل الفرد هفٍـك يدؿ عمى هجهكعة هف الهعايير عمى أىٍا:"القيـ ( 1988)أبك العيىيف،كيعرؼ
، االجتهاعية، بحيث تهكىً هف اختيار أٌداؼ كتكجيٍات هف خبلؿ تفاعمً هع الهكاقؼ، كالخبرات الفردية

 ، كتتجسد خبلؿ االٌتهاهات أك االتجاٌات أك السمكؾ كالعهؿ.لحياتً، يراٌا جديرة بتكظيؼ إهكاىياتً

جهكعة القكاىيف كاألٌداؼ كالهثؿ العميا التي تكجً اإلىساف سكاء في عبلقتً بالعالـ كالقيـ عبارة عف:" ه 
 (. 2004كالزكي، ،أك االجتهاعي أك السهاكم") فميةالهادم 

هجهكعة هف الهفاٌيـ كالقكاعد كالهبادئ التي يتفؽ عميٍا  ىٍا:أعمى  إجرائيان كيعرؼ الباحث القيـ التربكية 
ً، كيكتسبٍا الفرد أثىاء تفاعمً هع البيئة الهحيطة بً، فيؤهف بٍا كيدافع عىٍا ، الهجتهع كيرتضيٍا ألبىائ

 كيتخذٌا هيزاىان يكزف بً أعهالً.

 كتاب لغتنا الجهيمة : -2

الذم قاـ بكضعً هركز تطكير الهىاٌج  يفابع األساسيالسَّ ك  ادسيف السَّ فٌك كتاب المغة العربية لمصَّ 
التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف تدريسً في كزارة الذم قررت طيىية، التربية كالتعميـ الفمس بكزارة

ك الطبعة األكلى ال2002 – 2001هدارسٍا لمعاـ الدراسي )  الذم قاـ بتأليفً هجهكعة هف تجريبية ( ٌك
 الهعمهيف كالهتخصصيف في حقؿ التربية كالتعميـ الفمسطيىي.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :اإلطار النظري 1.2

 :هقدهة

القيـ خاصية هف خصائص الهجتهع اإلىساىي فئلىساف ٌك هكضكع القيـ، فالقيـ عهمية اجتهاعية  عدت
رم عهكهان تشتؽ أٌهيتٍا ككظائفٍا هف طبيعة كجكدي في الهجتهع، فبل كجكد تختص بالجىس البش

تشكؿ دراسة القيـ أٌهية خاصة، ككىٍا تشكؿ الهبلهح األساسية حيث  لمهجتهع اإلىساىي دكف قيـ،
ي في ٌذا السياؽ تٍدؼ  تىظيـ  إلىلضهير الهجتهع ككجداىً، كفي تشكيؿ ضهائر أفراد الهجتهع، ٌك

 (. 2005)الزيكد، عمى كحدة الٍكية االجتهاعية كتهاسكٍا السمكؾ كالحفاظ

ألىٍا تعكس جهمة اتجاٌاتً كهعتقداتً كهبادئً.  ؛القيـ هف أكبر الدالالت عمى شخصية اإلىساف ؤدمتك 
ا أيضان الضهير كالكازع في داخمىا، كصهاـ األهاف الذم يحدد تصرفاتىا كهكاقفىا.           كيهكف اعتباٌر

 ـ.      ال بد هف أف ىعرج عمى الهعىى المغكم كاالصطبلحي لمقيٌ  لذا(؛  2009ربكم الكطىي،الهؤتهر الت )

                                                                                                       

 القيم في المغة:1:1:2 

كالقيـ  استقاـ لً األهر. قاهة كاالعتداؿ، يقاؿ:يقكؿ ابف هىظكر في لساف العرب، القيهة تعىي االست
االستقاهة. كفي الحديث :" قؿ آهىت باهلل ثـ استقـ". فيسِّر عمى كجٍيف: قيؿ: ٌك االستقاهة عمى 

 (.، د. تالطاعة، كقيؿ ٌك ترؾ الٌشرؾ)ابف هىظكر

وذلك قاؿ تعالى:" لتقكيـ.كالقيهة كاحدة القيـ، كاصمٍا كاك، ألىً يقكـ هقاـ الشيء، كالقيهة ثهف الشيء با
كقكلً  (.أم ديف األهة القيهة بالحؽ، كيجكز أف تككف ديف الهمة الهستقيهة.5 ")البيىة:دين القيمة

اف، كقكلً 3 ")البيىة:فيها كتب قيمةتعالى:"  (. أم هستقيهة تبيف الحؽ هف الباطؿ عمى استكاءو كبٌر

كقكلً  الذم ال زيغ فيً كال هيؿ عف الحؽ. (. أم الهستقيـ 30") الركـ:ذلك الدين القيم تعالى:"

 (.، د. ت)ابف هىظكر (. ثابتان هقكهان ألهكر الهعاش كالهعاد161تعالى:" ديىان قيهان") األىعاـ:



 

9 

 

 الرفيع.كالشيء القيـ: أم الشيء الغالي الىفيس. كاإلىساف القيـ: الشخص الهعتد بً ذك الهكاىة كالقدر 
 (. 2007،يهً كحدد قيهتً )الديبقدري كق كالفعؿ قيَّـ الشيء: أم

هعاىي هتقاربة كهتشابٍة، فالعرب استخدهت لمقيهة عدة بالىظر إلى ها تقدـ يجد الباحث أف القيهة تحهؿ 
 هعاىي هتعددة هىٍا: االستقاهة، كاالعتداؿ، كالثبات، كتحهؿ الهسؤكلية.

 

 القيم في االصطالح:2:1:2 

ا، فالتعاليـ عىدها ىتحدث عف القيـ ىىطمؽ هف ثقافة هع يىة، كتىتظـ القيـ في سمكٍا، كتدكر في دكائٌر
الديىية كالرؤل الفمسفية كالتربكية كاالجتهاعية كالسياسية كاالقتصادية، تعد كمٍا أصكالن فكرية تحكـ تفاعمىا 

 (.2010 )الجبلد: هع القضية القيهية

ذي التعريفات كاىت حسب لذا ىجد أف العمهاء قد اختمفكا حكؿ تعريؼ القيـ كتحديد الهقصكد ب ٍا، ٌك
 كجٍات ىظر العمهاء كالباحثيف:

( بقكلً:  بأىٍا هجهكعة هف األىظهة الضابطة لتصرفات األفراد كالهثؿ العميا 2006، طباسي)يعرفٍا  -
 الهكجٍة لسمككً كفؽ ىبع العقيدة الصافية كذلؾ هف خبلؿ تعاليـ الديف الحىيؼ كتكصيات اإلسبلـ.

( عمى أىٍا:  هجهكعة هف الهعايير التي يرتضيٍا الهجتهع ألبىائً، كيىبغي 2010 ،خزعمي)كيعرفٍا  -
 أف يكتسبٍا األطفاؿ لتكجيً سمككٍـ كههارساتٍـ الحياتية، هف خبلؿ تفاعمٍـ هع البيئة التعميهية.

( يرل: إىٍا عبارة عف هجهكعة هف الهبادئ كالقكاعد التي يؤهف بٍا الىاس 2009، حهكدة)بيىها - 
 فقكف عميٍا فيها بيىٍـ كيتخذكف هىٍا هيزاىان يزىكف بً أعهالٍـ كيحكهكف بٍا عمى تصرفاتٍـ الهادية.كيت

ٌي عبارة عف:" هجهكعة هف األحكاـ الهعيارية الهتصمة بهضاهيف كاقعية، يتشربٍا الفرد هف خبلؿ  -
قبكال هف جهاعة  تىاؿ ٌذي األحكاـ أفاىفعالً كتفاعمً هع الهكاقؼ كالخبرات الهختمفة، كيشترط 

 (.1996 )زاٌر، مفظية أك اتجاٌاتً كاٌتهاهاتً"ال أكاجتهاعية،حتى تتجسد في سياقات الفرد السمككية 

ي-  هجهكعة هف الهبادئ كالقكاعد كالهثؿ العميا،التي يؤهف بٍا الىاس، كيتفقكف عيٍا فيها بيىٍـ،  :"ٌك
 ) طٍطاكم،تصرفاتٍـ الهادية كالهعىكية" كيخذكف هىٍا هيزاىا يزىكف بً أعهالٍـ، كيحكهكف بٍا عمى

1996). 
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عبارة عف تىظيهات هقعدة ألحكاـ عقمية كاىفعالية هعههة  ( أف القيـ ٌي:" 1997بيىها يرل )سىك، -
ىحك األشخاص أك األشياء أك الهعاىي كأكجً الىشاط اإلىساىي، سكاء كاف التفضيؿ الىاشئ عف ٌذي 

 .أك ضهىيان  ان األحكاـ كالتقديرات الهتفاكتة صريح

ا الفرد عمى تصرؼ أك سمكؾ هعتهدان كهستعيىان  - بيىها يعرفٍا العبادم عمى أىٍا:" أحكاـ يصدٌر
هف بهجهكعة هف الهعايير التي كصفٍا الهجتهع ىحك ذلؾ السمكؾ هف حيث القبكؿ أك عدـ القبكؿ أك 

 ( .2004 )العبادم، حيث الهرغكب كغير الهرغكب فيً

( فيقكؿ:" ٌي هجهكعة هف الهعتقدات كالتصكرات الذٌىية كالىفسية  2009،حهتك)كيعرفٍا  -
ا هف التصكرات حكؿ الثابتة كالهستقرة لدل األطفاؿ  كاالجتهاعية كالجسهية شبً التي يفضمٍا عمى غيٌر

 األشياء، كيهارسٍا باقتىاع في حياتً الهعتادة".

ر كاألٌداؼ الهستهدة هف اإلسبلـ لهعاييالهقاييس كا ( فيرل أف القيـ ٌي:"2006أها )أبك صكاكيف، - 
 ."التي تكجً أفكار كسمكؾ كههارسات الهسمهيف

ا بحرية، كها أىٍا هكتسبة، كلٍا تأثير عمى سمكؾ  يتضح هها تقدـ هف تعريفات لمقيـ بأف الفرد يختاٌر
بٍا أحكاـ كقكاعد كتصكرات كهعتقدات يؤهف فالقيـ  ؛صدر هتفؽ عميً بيف أفراد الهجتهعالفرد، كه

 األفراد، كيتخذكىٍا هيزاىان تكزف بً أعهالٍـ، يقتىعكف بٍا كيهارسكىٍا في حياتٍـ اليكهية.
 

 م في حياة الفرد والهجتهعأىهية القي   3:1:2

 م في حياة الفرد:أىهية القي  

 " إحدل الدعاهات األساسية الٍاهة، بؿ ٌيعدىٍا تي إى الهستكل الفردم، حيث لمقيـ أٌهية كبيرة عم
 (. 1996)طٍطاكم، هة األـ التي تسٍـ في تككيف شخصية اإلىساف الهسمـ الهتكاهؿ الشخصيةالدعا

 لقضايا الرئيسة اآلتية:اأٌهية القيـ لمفرد في  2010)، الجبلد)لخص كها 

 م جوىر الكينونة اإلنسانيةأواًل: القي  

كياف هادم هحسكس هادتً إذ جعمت جزءان هف ذاتً، فاإلىساف لً  ؛فالقيـ الزهت خمؽ اإلىساف كتككيىً
ك يحهؿ صفاتً كها كضح ذلؾ القرآف الكريـ.  األكلى ٌي التراب كالهاء الهشكؿ بالطيف، ٌك
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 سارات الفرد وسموكياتو في الحياةم تحدد هثانيًا: القي  

ا عف التصكر كالهعتقد كالفكر، فتفكير اإلىساف في  يىبع السمكؾ اإلىساىي هف القيـ التي تىشأ بدكٌر
كالهكاقؼ التي تدكر حكلً كبىاء تصكراتً عىٍا ٌك الذم يحدد هىظكهة القيـ ثـ يصدر أىهاط األشياء 

 السمكؾ كفؽ ٌذي الهىظكهة.

 نجرار وراء شيوات النفس وغرائزىام حهاية لمفرد هن االنحراف واال ثالثًا: القي  

دكف ٌذا ك هاعي، راؼ الىفسي كالجسدم كاالجتإىً سياج القيـ الذم يحفظ اإلىساف كيحهيً هف االىح
كقد اهتف اهلل جؿ  السياج يككف اإلىساف عبدان لغرائزي كأٌكائً كشٍكاتً التي ال تقكدي إال لمدهار كالفىاء.

َلْو  اللَّوِ  َرُسولَ " َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم :جبللً عمى الهؤهىيف بأف ٌداٌـ إلى الديف القيـ، قاؿ تعالى
يَمانَ ِإلَْيُكُم  َحبَّبَ  اللَّوَ َولََِٰكنَّ  َلَعِنتُّمْ  رِ اْْلَمْ ِمَن  َكِثيرٍ ِفي   ُيِطيُعُكمْ  ِإلَْيُكُم  وََكرَّهَ  قُ ُلوِبُكمْ ِفي  َوزَي ََّنوُ  اْْلِ

 .(7")الحجرات:ُأولََِٰئَك ُىُم الرَّاِشُدونَ   َواْلِعْصَيانَ  َواْلُفُسوقَ  اْلُكْفرَ 

 ده عن السمبيةعمة في الحياة وتبعم اإلنسان بالطاقات الفارابعًا: تزود القي  

ي تشعر فقيـ الفضيمة تعزز لدل  ؛الفرد بالىجاح كاإلىجاز كالتقدـ فالقيـ تحدد لمفرد أٌدافً في الحياة، ٌك
اإلىساف الطاقات الفاعمة كتهكىً هف التفاعؿ اإليجابي هع هكاقؼ الحياة الهختمفة. فالفرد يىتقؿ هف ىجاح 

عىدها تسيطر القيـ السمبية عمى الفرد فإىٍا تكرثً العجز إلى ىجاح، كها أىٍا تعزز ثقة الفرد بىفسً. أها 
إلى فشؿ، فيفقد ثقتً كالضعؼ كسكء الحاؿ، فأعهالً سيئة، كأفكاري سيئة، فٍك يىحدر هف فشؿ 

 (. 2010)الجبلد:بىفسً

تظٍر أٌهية القيـ لمفرد هف خبلؿ أىٍا تكجً سمكؾ األفراد ىحك ها ٌك هقبكؿ كهرغكب، كتعزز ٌذا ك 
كتبعدي عف السمكؾ الغير هرغكب  كتضبط سمككً، كتحدد طرؽ ككيفية التعاهؿ هع اآلخريف،السمكؾ، 

فيً؛ لذا تعد القيـ اإلطار الهرجعي الذم يحكـ عبلقات األفراد هع بعضٍـ البعض، فالقيـ تحدد هكاىة 
 كقيهة الفرد في الهجتهع هف خبلؿ التزاهً بهىظكهة القيـ التي اتفؽ عميٍا الجهيع.

 

 



 

12 

 

 القيم بالنسبة لمهجتهع: أىهية

تىبع أٌهية القيـ بالىسبة لمهجتهع هف ككىٍا ضركرة اجتهاعية، كتعد هكجٍا داخميان لسمكؾ الفرد كالهجهع، 
كتتهثؿ أٌهية ، تهعكتحكـ سمكؾ الهجتهع كاألفراد ككؿ، كلٍذا تعد القيـ دعاهة أساسية  في بىاء الهج

 الهجتهع فيها يأتي:القيـ في بىاء 

القيـ الهجتهع عمى إظٍار شخصيتً الهتهيزة عف غيري هف الهجتهعات، حيث تزكد القيـ أفراد  تساعد1- 
الهجتهع بقدر هشترؾ هف الثقافة كالتفكير، كتكجً سمككٍـ ىحك ٌدؼ هشترؾ هها يساعد في إيجاد 

 (.2000 الشخصية العاهة لجهيع أفراد الهجتهع )سهارة،
هتهاسكان لمقيـ بحيث تحتؿ كؿ قيهة في ٌذا الىسؽ أكلكية خاصة تؤلؼ هجهكعة القيـ الهكتسبة ىسقان 2- 

ذا الترتيب لمقيـ يهكىىا هف دراسة الثبات كالتغير الذم يطرأ عمى أىساؽ  بالقياس إلى القيـ األخرل، ٌك
 (.1999 )فٍهي، القيـ في الهجتهع

 تعهؿ القيـ عمى كقاية الهجتهع هف الفساد كاالىحبلؿ.3- 
ثبات الهجتهع كاستقراري، كتظٍر الهجتهع بشخصيتً الهتهيزة عف غيري هف تعهؿ القيـ عمى  4-

 الهجتهعات، كتزكد الهجتهع بهعىى الحياة.
 (. 2010القيـ تحفظ الهجتهع هف السمككيات االجتهاعية كاألخبلقية الفاسدة )الجبلد، 5-
؛ بشكؿ أساسي األهـتكجيً هيكؿ كطاقات الهجتهعات ك ك الدكر األساسي في تىهية الهجتهع،  تؤدم 6-

إذ إىٍا الهصدر كالهكجً كالقاىكف كالهعيار كالضابط الهىظـ ألفكار كهشاعر كجٍكد كطاقات كهكارد 
 (. 2007األفراد كالهجتهعات كاألهـ )الديب،

ي هصدر قكتً كثباتً، لها لٍا هف دكر في بىاء اإلىساف  ال شؾ أف القيـ ٌي أساس أم هجتهع، ٌك
التي التـز بٍا الهجتهع كالقكاىيف التي أكجدٌا اإلسبلـ، فالهبادئ كالقكاعد  ساىية.كتككيف الهجتهعات اإلى

هف خبلؿ التزاهٍـ بديىٍـ، كهف خبلؿ التزاهٍـ بالقيـ التي تكافقكا عميٍا، كقىاعتٍـ  ا أفراديكتكافؽ عميٍ
 بضركرة التهسؾ بٍذي القيـ، كالعهؿ بٍا.
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 ببعض الهفاىيمالقيم وعالقتيا 4:1:2 

 القيم والعادات: 1-

في ككىٍا دكافع كطاقات لمسمكؾ تتأثر بالسياؽ الثقافي لمهجتهع،  فؽ القيـ هع العادات كاالتجاٌاتتت
يشير في هفٍكهً السيككلكجي إلى حركة ىهطية بسيطة تجمب المذة  ((Habitعمى أف هصطمح العادة  

ئية في هكاقؼ هحددة. في حيف أف لهف يقكـ بٍا، أم أىٍا هجرد سمكؾ هتكرر لفرد هعيف بطريقة تمقا
القيهة تتضهف تىظيهات أكثر تعقيدان هف السمكؾ الهتكرر أك أكثر تجريدان، كها تىطكم عمى أحكاـ 

ذا كمً ال يهكف تكافري في العادة  (. 1996زاٌر،) هعيارية لمتهيز بيف الصكاب كالخطأ، كالخير كالشر، ٌك

 القيم واالتجاىات: 2-

تتفؽ القيهة كاالتجاي هف حيث أف ٌىاؾ عبلقة كثيقة بيف القيهة كاالتجاي حيث ب(  2010الجبلد،)يرل 
كترتبط القيهة كاالتجاي بالسمكؾ حيث يصدر عىٍا . الهككىات الثبلثية الهعرفية كالكجداىية كالسمككية

يجابي أك سمبي ىحك هكضكع هعيف، كتتضهف القيهة كاالتجاي إصدار أحكاـ تقكيهية هحددة تجاي إسمكؾ 
 :كهف ىاحية ثاىية يظٍر أف بيف القيهة كاالتجاي فركقان أساسية هىٍا. هكضكع ها

 
فهفٍكـ القيهة أعـ كأشهؿ هف هفٍكـ االتجاي؛ ذلؾ أف القيهة لٍا صفة : العهكـ كالخصكص -

 العهكهية فٍي تعبر عف اتجاٌات هركزة أك شاهمة، كتتككف هف هجهكعة هف االتجاٌات الهترابطة،
 .ف هئات االتجاٌات الفرعيةفالقيهة قد تتضه

حيث تهثؿ القيهة غايات ىٍائية تتسـ بالتجريد كالرهزية في حيف يهثؿ االتجاي : الغائية كالكسائمية   -
ا في أٌدؼ كسائمي  قؿ تجريدان كرهزية، فالقيهة تعد غاية في حد ذاتٍا يحرص الفرد عميٍا كيظٌٍر

عمؽ بهكضكع هعيف قد يحبً الفرد أك سمككً، في حيف ترتبط االتجاٌات بهجهكعة هعتقدات تت
ً  .يكٌر

فالقيـ أكثر ثباتان هف االتجاٌات، كذلؾ لطبيعتٍا الهعرفية كالكجداىية كالسمككية : الثبات كالتغير -
ا الهكركثات الثقافية كاالجتهاعية، كألٌهيتٍا في بىاء شخصية الفرد كسمككياتً تجاي الككف  التي تعزٌز

ي تتغير كاإلىساف كالحياة، في حيف تتش كؿ االتجاٌات لدل الفرد هف خبلؿ ها يكاجًٍ هف هكاقؼ ٌك
 .بتغير ها يكتسبً هف خبرات كها يهر بً هف تجارب
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            القيم واألعراف االجتهاعية: 3-

 :ىً إيفرؽ رككتش بيف القيـ كاألعراؼ االجتهاعية هف حيث 

غايات الكجكد، فبل يشير العرؼ بيىها تشير القيهة إلى ضرب هف ضركب السمكؾ، أك غاية هف  -
 .االجتهاعي إال إلى ضرب هف ضركب السمكؾ

بيىها تتجاكز القيهة الهكاقؼ الهحددة، يختص العرؼ بصيغة آهرة أك ىاٌية ألحد أشكاؿ السمكؾ في  -
 .هكقؼ هعيف بذاتً

 (.1996زاٌر، ) تهثؿ القيهة أهراى داخميان كشخصيان يقؼ كصيغة خارجية -
 

 :القيهة والدافع 4-

ك أحد :" الدافع بأىً( 2010الجبلد،)يعرؼ  حالة شعكرية تدفع الكائف الحي ىحك ٌدؼ هعيف ٌك
الهحددات األساسية لمسمكؾ، كيفرؽ بيف القيهة كالدافع كذلؾ عمى أساس أف القيهة تسبؽ الدافع فٍي 

ا الدكافع، فالدافع يتكلد عف قيهة هعيىة تهثؿ ىظاهان لتك  جيً السمكؾ األساس التي تتشكؿ في إطاٌر
عطائً  هعىى كتبريران هعيىان، كفي حالة عدـ كجكد القيهة ال يكجد دافع  ". كا 

 
 القيهة والحاجة:5-

الحاجة ٌي إحساس الكائف الحي بافتقاد شيء ها، كقد تككف داخمية أك خارجية، كيىشأ عىٍا بكاعث 
. كقد ى خفض الحاجز، كتؤدم االستجابة لهكضكع الٍدؼ إل(الحافز) هعيىة ترتبط بهكضكع الٍدؼ

أف هفٍكـ القيهة هكافئ لهفٍكـ الحاجة، كها  (maslow)عمهاء اعتبر بعض العمهاء هف أهثاؿ هاسمك 
تصكر بعضٍـ أف لمقيهة أساسان بيكلكجيان يقكـ عمى الحاجات األساسية لمفرد؛ إذ ال يهكف أف تكجد قيهة 

 (. 1992خميفة،)أك إشباعٍا لدل الفرد إال إذا كاىت لديً حاجة هعيىة يسعى إؿ تحقيقٍا
 

 :القيهة واالىتهام 6-

ٍتـ بً أك ىهيؿ إليً، كهف أىصار ٌذا االتجاي الفيمسكؼ ىيرل بعض الباحثيف أف القيهة ٌي أم هكضكع 
، فإذا كاف الشيء هكضع "أم اٌتهاـ بأم شيء" الذم يرل أف القيهة ٌي( Perry)االجتهاعي برم

يىفي أف تككف قيهة الشيء كاهىة ككائىة ( Perry)ضهكف كبلـ برم اٌتهاـ فإىً حتهان يكتسب قيهة، كه
ذي الىظرة تتفؽ هع اتجاي الفمسفة الكاقعية التي ترل أف قيهة األشياء  فيً فعبلن كتعبر عف طبيعتً، ٌك

ىها ٌي هجرد شعكر ذاتي أك تقدير ذاتي يىبع هف ذات الشخص   (. 2010الجبلد،)ليست كائىة فيٍا، كا 
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 بالعممعالقة القيم  
 

 يعيدلذا ؛ صكر ٌذي الفاعمية أحد تعد القيـ طابع كجكد الفاعمية اإلىساىية، كأسمكب أفعالٍا، كالعمـ ٌك
 .ـ فاعمية قيهية كسائر الفاعمياتالعم

ىاؾ هف يحدد العبلقة بيف القيـ كالعمـ بفصمٍـ بيـ ها ٌك ٌدؼ كها ٌك كسيمة كيرل آخركف أف القيـ  .ٌك
 :ات ثبلثةتقترف بالعمـ في هستكي

ي القيـ التي يىشأ العمـ كرجؿ العمـ في أحضاىٍا : الهستوى األول - القيـ التي تسبؽ االشتغاؿ بالعمـ، ٌك
 .في هرحمة تاريخية هعيىة

كحتى الهىٍج ال . ٌك القيـ الباطىة في العمـ هف حيث ٌك هىٍج لً افتراضاتً األكلية :الهستوى الثاني -
ة كال يتبيف سبلهة الكسيمة، أك اتجاٌاتٍا إال عمى أساس هف الىظر يعدك أف يككف كسيمة هفضية إلى غاي
 .إلى القيهة التي تتضهىً ٌذي الغاية

ك ها يظٍر : الهستوى الثالث - ي القيـ التي يؤدم إليٍا العمـ، كيضيفٍا إلى قيـ العالـ اإلىساىي، ٌك في ٌك
 (.2005الزيكد، ) العبلقة بيف الىظرية كالتطبيؽ

 
 لفمسفات الهختمفة القيم في ا 6:1:2

 
 :الفمسفة الهثالية

ا  ي تجسيد لهفٍكـ الحقيقة كهصدٌر تتصؼ القيـ عىد الهثالييف بالثبات، فٍي ال تتغير بتغير الزهاف، ٌك
كالقيـ هف كجٍة ىظر الفمسفة الهثالية تـ اكتشافٍا هف قبؿ كدكىت في كتب هقدسة،أك . القكة العظهى

 .ي الهكتبات كعقكؿ الحكهاء، كلذلؾ فٍي صالحة لجهيع األجياؿكثائؽ سياسية، أك تـ االحتفاظ بٍا ف

 هف خبلؿ البحث كاالكتشاؼ كالكحي كذلؾ يىظر الهثاليكف إلى القيـ عمى أىٍا هكتسبة، يتـ تعمهٍا
 (.2005الزيكد، )

حدٌها هادم كاآلخر هعىكم أإف ىظرة الفكر الهثالي لمقيـ تقكـ عمى أساس االعتقاد في كجكد عالهيف 
ي قيـ هطمقة كاهمة(اكمسه) ذي القيـ تككف . ، كأف اإلىساف الكاهؿ يستهد هف عالـ السهاء قيهً، ٌك ٌك

كاإلىساف يدرؾ ٌذي القيـ هف خبلؿ . هكجكدة في حد ذاتٍا فٍي خالدة أزلية كغير قابمة لمتغير كال الزكاؿ
 (. 1996زاٌر، )تعاهمً هع األشياء التي تحهمٍا هف خبلؿ خبرات اىفعالية كعاطفية 
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 :الفمسفة الواقعية
 

ا الكاقع أم ٌذا العالـ الذم ىعيش  تىبع الفمسفة الكاقعية هف ىظرة تقكـ عمى أساس أف الحقائؽ هصدٌر
يهاف الكاقعية بأزلية الحقائؽ كثباتٍا  فيً هف خبلؿ تفاعؿ األفراد هع ٌذا العالـ في الخبرات اليكهية، كا 

الهكجكدة، بهعىى أف اإلىساف يهكف أف يككف هكضكعيان في فميس عمى اإلىساف إال أف يكتشؼ القيـ 
ها بالدفع الذاتي  تصكري كسمككً؛ ألف القيـ تىشأ كتتكلد في العادات كالتقاليد إها بالضغط االجتهاعي كا 

 (. 2011اليهاىي،)بىاء عمى قكة ىتائجٍا الطبيعية 
 

طبيعة كحياة الىاس حظة الدقيقة في الىً يهكف اكتشاؼ القيـ هف خبلؿ الهبلأف الكاقعييف يركف إككذلؾ ف
        ذات القكاىيف التي تحكـ الطبيعة ف الهجتهع ٌك جزء هف الطبيعة تحكهًفي الهجتهع؛ أل

 (. 2005الزيكد،)
 

أف القيـ حقيقة هكجكدة في عالهىا الهادم، كأف كؿ  اإف ىظرة الفكر الكاقعي  تتأسس عمى فكرة هؤداٌ
 ،ىساف أف يكتشؼ القيـ باستخداـ األسمكب العمهي، كالخطكات العمهيةشيء فيً قيهتً، كيستطيع اإل

يهكف الحصكؿ عميٍا عف طريؽ الهشاٌدة . كذلؾ عف طريؽ استخداـ العقؿ، فالقيـ عىدٌـ هطمقة
 (. 1996زاٌر،)

 
 

 :الفمسفة البراجهاتية

ف ىتائج التجارب إحيث  يعتقد أصحاب الفمسفة البراجهاتية أف الفرد يتكصؿ إلى القيـ عف طريؽ التجارب
 (.2001عصيدة، )تبيف لً ها ٌك خير كها ٌك شر، كها ٌك شر، عىدئذ يأخذ الخير كيبتعد عف الشر 

 
كالبراجهاتية تؤهف بحقيقة التغير عمى الديهكهة كىسبية قيـ الطبيعة اإلىساىية كالبيكلكجية لئلىساف، 

اليهاىي، )الىاقد في السمكؾ اإلىساىي كمً  كبأٌهية الديهقراطية كطريقة في الحياة، كقيهة اإلىساف
2011.) 

ؿ لٍا فكائد لؤلفراد  كالبراجهاتي ال يتساءؿ عف أصؿ القيـ ككجكدٌا، إىها يتساءؿ عف فائدتٍا، ٌك
كالجهاعات؟ كالقيهة األٌـ التي يمتـز بٍا البراجهاتي ٌي قيهة الديهقراطية كتطبيقاتٍا السياسية 

كهف جٍة أخرل يرل  .يهاف بالهساكاة كحقكؽ األفراد في الهجتهعكاالجتهاعية القائهة عمى اإل
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دكف تحيز، كأف ء أف يتىاكؿ الهشكبلت اإلىساىية البراجهاتيكف أف هف الضركرة أف يسهح الىاس لمذكا
 (. 2005الزيكد،) يتخيركا القيـ القادرة عمى حؿ الهشكبلت، كأف يتـ االتفاؽ عمى ٌذي القيـ

 
 :الفمسفة الوجودية

 
ل الكجكديكف أف الفرد قادر عمى ابتكار قيهً الخاصة هف خبلؿ اختياراتً كأفعالً، فاإلىساف هف كجٍة ير 

ك الكجكد األكؿ ـ ٌك خالؽ القيـ ٌك كتعد القيـ ثكرة عمى  .كالقيـ عىدٌـ ىسبية كعاطفية كشخصية. ىظٌر
ي القيـ التقميدية التي يستعهمٍا اإلىساف لخداع ذ اتً بدال هف هكاجٍة الهعىى قيـ اإلىساف الهعاصر، ٌك

كترفض أية قيـ أخبلقية هفركضة عمى  .الحقيقي لكجكدي إىساىا في عالـ هميء باالختيارات البديمة
صحيحة أك غير صحيحة، صادقة أك كاذبة، ثابتة أك  اإلىساف هف الخارج، كهٍها كاىت خيرة أك شريرة،

كأف الخير كالشر يتكقفاف عمى . كاألخبلقية بىفسًكأىٍا تطالب اإلىساف بتطكير هفاٌيهً القيهية . هتغيرة
يتعرؼ اإلىساف عمى  :كفي تعبير سارتر عف ٌذي الفكرة، يقكؿ . د الفرد كرغبتً في أهر هف األهكراعتقا

حريتي ٌي أساس القيـ، ال شيء :" قيهً هف القيـ هف خبلؿ تعرفً عميٍا أثىاء ههارستً لحريتً، كيضيؼ
 (.2005 ،الزيكد) بلؽ يدفعىي إلى اعتىاقي ألية قيهةآخر، ال شيء آخر عمى اإلط

 
 

 القيم اإلسالهية 
 

هصطمح تربكم حديث لـ يرد استخداهً في التراث التربكم اإلسبلهي كلـ  (القيـ اإلسبلهية)هصطمح 
يسجؿ في قاهكس هصطمحات التربية العربية كاإلسبلهية، كتشبً حالتً حاؿ العديد هف الهصطمحات 

اصرة التي شاع استخداهٍا كدخمت القاهكس التربكم اإلسبلهي الهعاصر دكف تحديد كاضح التربكية الهع
 .( 2010،الجبلد) كتبكف كيبحثكف قضاياٌا كهسائمٍالهفٍكهٍا حتى عىد هف ي

 
يَن ِعنَد الّلِو اِْلْسالَُم :"  قاؿ تعالى .فالبحث في القيـ اإلسبلهية يعىي البحث في اإلسبلـ كمً ِإنَّ الدِّ

نَ ُهْم َوَمن َيْكُفْر ِبآيَاتِ َومَ   الّلِو ا اْختَ َلَف الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن بَ ْعِد َما َجاءُىُم اْلِعْلُم بَ ْغيًا بَ ي ْ
أليس اإلسبلـ ٌك ديف القيـ اإلىساىية، كاألخبلؽ الىبيمة؟ (. 19:آؿ عهراف " ) فَِإنَّ الّلِو َسرِيُع اْلِحَسابِ 

ذا ال يقيد حركة الهفالقيـ اإلسبله  .(2010ا، األغ) سمـ، كال يحد هف اىطبلقً الفكرمية رباىية الهىبع، ٌك
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 :أٌهٍالقد تعددت تعريفات القيـ اإلسبلهية 
هبادئ تحث عمى الفضيمة، كهكجٍات لمسمكؾ اإلىساىي : عمى أىٍا(  1999الصاكم،)يعرفٍا  -

 .ي هف القرآف الكريـ كالسىة الهشرفةكتستهد أصكلٍا باألهر كالىٍ لصالحً كصالح هجتهعً،
 
هجهؿ األخبلؽ التي حث عميٍا القرآف الكريـ كالسىة الىبكية،  :يرل بأىٍا( 2002أحهد، )بيىها  -

ذي األخبلؽ بهثابة ضكابط  كتعارؼ عميٍا أكلك العمـ كأٌؿ الحؿ كالعقد هف رجاؿ األهة اإلسبلهية ٌك
 .ادية كالعمهية كالفكرية كاألدبيةجتهاعية كالسياسية كاالقتصتضبط حياة الىاس بكؿ هفاٌيهٍا الديىية كاال

 
هجهكعة هف الهبادئ كالقكاعد التي تعهؿ كهىطمقات كهكجٍات : أىٍا فيقكؿ(  2006عقؿ،)أها  -

لسمكؾ اإلىساف كهرجعيات يتـ هف خبللٍا الحكـ عمى األفكار كاألشخاص كاألشياء كالتصرفات، 
 لً، هىٍا ها ٌك قطعي في داللتً، كهىٍا ها ٌك ظىي تختمؼ اإلفٍاـهستهدة هف كتاب اهلل كسىة رسك 

 .هف خبلؿ األداء كالسمكؾ إليٍاكالتعرؼ ، حكلً، كيهكف قياسٍا
 
هجهكعة هف القكاعد األخبلقية كىهاذج السمكؾ الهىبثقة هف القرآف : بأىٍا(  2010خزعمي،)كيرل  -

كية تحث عمى صالحٍا، كتىٍي عف سيئٍا في هختمؼ الكريـ كالسىة الىبكية بها يحتكياىً هف أكاهر سمك 
 .هىاحي الحياة

 
  اإلسالهية خصائص القيم

 

ا؛ ذلؾ ألىٍا إلٍية الهصدر،  ا عف غيٌر ٌذي الخصائص عمى الىحك ك لمقيـ اإلسبلهية خصائص تهيٌز
 :اآلتي

 :ربانية الهصدر1- 
ا اهلل عز كجؿ، ا، فط فالقيـ اإلسبلهية هصدٌر ي خالدة خمكد هصدٌر الها ٌىالؾ هسمهكف تبقى القيـ ٌك

َونَ زَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب تِْبيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُىدًى َورَْحَمًة :" ، قاؿ تعالىااإلسبلهية حية في ىفكس أبىائٍ
 (.89:الىحؿ)"َوُبْشرى لِْلُمْسِلِمينَ 

رادتً اهلل ؽي مٍ ػى كالككف خ أكجد فيً هراتب هف ك  ،كرتبً عمى هقتضى عمهً كحكهتً ،خمقً بقدرتً، كا 
ككجكد  ،ككجكد هادم كحياة كغريزة عميا ،ككجكد هادم كحياة ،فٍىاؾ كجكد هادم صرؼ. الهكجكدات

ذي الهكجكدات كمٍا لـ تىشأ هف عدـ ،ككجكد عقمي صرؼ ،هادم كحياة كعقؿ بؿ ٌي هكجكدة هف  ،ٌك
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ي تبقى في كجكدٌا كأحكالٍا الهشاٌدة بفعؿ هكجدٌ ،كجكد الذات اإللٍية ٌي باالختصار فعؿ  ،ا فيٍاٌك
 (. 2003السحهاكم،)لهكجدٌا، كلٍذا الفعؿ بفاعمً تعمؽ ال يىقطع 

عميً أفضؿ الصبلة -القيـ اإلسبلهية هستكحاة هف كتاب اهلل جؿ جبللً، ككذلؾ هستقاة هف سىة ىبيً 
كها في  كليست هف كضع البشر ،رب العزة، لذلؾ ٌي رباىية الهصدرالهكحي إليً بٍا هف  –كالتسميـ 

ا، فاهلل سبحاىً كتعالى  عمـ بها يصمح لعبادي، كيٍديٍـ إلى طريؽ أالفمسفات الكاقعية كالبراجهاتية كغيٌر
 .(2005 سمكت،) الرشاد

 
 :االستهرارية و الخمود 2-

الذِّْكَر  ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا:" ، قاؿ تعالىالعظيـ أىزؿ اهلل سبحاىً القرآف الكريـ كتكفؿ بحفظ كبقاء ٌذا القرآف
ذا دليؿ صريح عمى استهرار كبقاء  (.9 :الحجر) "َوِإنَّا َلُو َلَحاِفظُْونَ  فالتربية  .كخمكد القرآف الكريـٌك

ىها تهتد  اإلسبلهية عهمية هستهرة، فٍي ال تىتٍي بزهف هعيف هف عهر اإلىساف، كال بهرحمة هعيىة، كا 
ي ت. عمى هدل عهر اإلىساف، كتتسع آفاقٍا كأبعادٌا ٍتـ بشخصية الفرد، في أبعادٌا كجكاىبٍا ٌك

كال . الهختمفة، جسهية كفكرية كىفسية كاجتهاعية كهٍىية، فالتربية اإلسبلهية ال تىتٍي بفترة زهىية هعيىة
ىها تهتد عمى طكؿ حياة الفرد ،بهرحمة دراسية ي تربية تىحك ىحك  ،كا  فٍي تربية هف الهٍد لمحد، ٌك

 (. 2003،السحهاكم)التقدـ
هظاٌر االستهرار في القيـ اإلسبلهية تكرار حدكثٍا في سمككيات الىاس حتى تستقر في الىفس كهف  
 (. 99:الحجر")َواْعُبْد رَبََّك َحتَّى يَْأتَِيَك اْلَيِقْينُ  :"قاؿ تعالى(. 2011خزعمي،)
 

 :الشهول و التكاهل3- 

إلىساف، فالتربية اإلسبلهية بالشهكؿ ٌىا، أىٍا ال تقتصر عمى جاىب كاحد هف جكاىب شخصية ا كيقصد
كسهك العقؿ عمى . ترفض الىظرة الثىائية إلى الطبيعة اإلىساىية التي تقكـ عمى التهييز بيف العقؿ كالجسـ

ىها تىظر إلى اإلىساف ىظرة هتكاهمة، تشهؿ كؿ جكاىب الشخصية. الجسـ كتربية . تربية لمجسـ يفٍ. كا 
أهر  كها  ب يؤثر في اآلخر كيتأثر بً كألٌهية الجسـ،كؿ جاىب هف ٌذي الجكاى. لمىفس كالعقؿ هعان 

ي تربية عقمية، فاإلسبلـ ديف العقؿ، كالىظر، كالتفكير كالتأهؿ قاؿ  .اإلسبلـ بالعىاية بالصحة كالجسـ، ٌك
تَ ْعَمُلوَن يَ ْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللَُّو ِبَما  :"تعالى
، كاعتبر الهعرفة كالعمـ غذاء لمعقؿ، كها جعؿ العقؿ أساس التكميؼ (11:الهجادلة)"َخِبيرٌ 

 (. 2003السحهاكم،)
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الديف اإلسبلهي ديف شاهؿ هتكاهؿ، فالقيـ اإلسبلهية قيـ شاهمة هتكاهمة تىظر إلى اإلىساف هف جهيع 
ٌذي الىظرة الشاهمة الهتكاهمة ال  ،لعقمية كالىفسيةأهكر دىياي كأخرتً، كتراعي حاجاتً الجسدية كا كاىبج

 .ىجدٌا في الكاقعية أك البراجهاتية أك الهثالية 
 

 :الثبات و الهرونة4- 

هكر العبادات، كتعاليـ الديف اإلسبلهي، كالعقيدة، أيـ اإلسبلهية ثابتة فيها يتعمؽ بهها ال شؾ فيً أف الق
فيها يتعمؽ بحياة الىاس  أهاال تختمؼ باختبلؼ الهكاف، فىجدٌا ثابتة ال تتغير هع هركر الزهف، ك 

 (. 2005،)سمكت حتاج إلى هف يعالجٍا هف الفقٍاءككسائمٍـ في إقاهة شؤكف الحياة فٍي هتغيرة كت

القيـ كالقكاعد القطعية الكاجبة ال يجكز فيٍا التبديؿ، كأها  ها يستحدث  (:1988، العيىيف كيقكؿ )أبك
ً االجتٍاد، كها يستجد هف قيـ بحسب اقتضاء الهصمحة زهاىان كهكاىان كحاالن هف هكاقؼ كها يجكز في

القيـ ف ،فتمحقً الحركة كالهركىة، كبٍذي الهيزة استطاعت القيـ اإلسبلهية الحفاظ عمى الهجتهع اإلسبلهي
هدة هىً، اإلسبلهية قيـ ثابتة، تتعمؽ بأهكر العقيدة كالعبادات، فٍي ىابعة هف أصؿ الديف اإلسبلهي كهست

ألىٍا ترتبط بهبادئ الديف اإلسبلهي، كها أىٍا تتىاسب كتراعي قدرة اإلىساف، حيث  ؛يمتـز الهسمهكف بٍا
اَل ُيَكلُِّف اللَُّو  "قاؿ تعالى:. دٌا تترؾ هجاالن لبلجتٍاد كالرأمال تكميؼ لمىفس البشرية فكؽ طاقتٍا، فىج

َها َما اْكَتَسَبتْ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت وَ   (. 286:")البقرةَعَلي ْ
 

 :الوسطية و التوازن5- 
التزاـ االعتداؿ في تربية  :هف الفرد التركيز عمى جاىب كترؾ اآلخر، كلكىٍا تعىيالقيـ الديىية ال تطمب 

جهيع جكاىب الهتعمـ كعدـ هجاكزتٍا بالزيادة التي تؤدم إلى اإلفراط، أك الىقصاف الذم يؤكؿ إلى 
 (.2004أبك دؼ، )هاؿ أك التفريط اإلٌ

َوابْ َتِغ ِفيَما :" قاؿ تعالى. فالتربية اإلسبلهية تحرص عمى إيجاد التكازف بيف الحياة الدىيا، كالحياة اآلخرة
نْ َياِمَن  َنِصيَبكَ  تَ ْنسَ َوََل   اْْلِخَرةَ  الدَّارَ  اللَّه   آتَاكَ   تَ ْبغِ َوََل ِإلَْيَك   اللَّه   َأْحَسنَ َكَما   َوَأْحِسنْ  الدُّ

ذا التكازف يهيز التربية (. 77:القصص") اْلم ْفِسِدينَ  ي ِحبُّ ََل  اللَّهَ ِإنَّ   اْْلَْرضِ ِفي  اْلَفَسادَ  ٌك
 وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّة َوَسطًا :" قاؿ تعالى (.2003السحهاكم، ) ية، فٍي تربية دىيكية كأخركيةاإلسبله

 (. 143:البقرة)"اس َوَيُكون الرَُّسول َعَلْيُكْم َشِهيًدالَِتُكونُوا ُشَهَداء َعَلى النَّ 
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 :الواقعية 6-
إف القيـ اإلسبلهية خبلصة شريعة ىزلت حسب الكقائع كاألحداث، كاستجابت لهشكبلت الىاس 
كقضاياٌـ، كليست قيهان ىظرية هثالية أك فكران يبتغي الهديىة الفاضمة التي ال كجكد فيٍا لمشر، كبالتالي 

ي كاقعية في هراهيٍا كأٌدافٍا، يهكف تطبيقٍا ال تكميؼ فيٍا بها ال يطاؽ، كال تغرؽ في الهثالية التي فٍ
قَاَل ُىْم ُأواَلِء  :" تقعد بالىاس عف االهتثاؿ، فالعبادات كاقعية، كاألخبلؽ كاقعية قاعدتٍا قكلً تعالى

 (. 2011خزعمي،) (84 :طً)" َعَلىَٰ أََثِري َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضىَٰ 
في كؿ زهاف كهكاف هٍها اختمفت الظركؼ  ككاقعية القيـ تعىي إهكاىية تطبيقٍا عمى أرض الكاقع

كجكد طبيعي حقيقي يقيىي  كتأتي كاقعية القيـ اإليهاىية هف تعاهمٍا هع" حقائؽ ذاتالهحيطة بالكاقع، 
 (. 2006اسي، هثؿ الحقيقة اإللٍية كالحقيقة الككىية كالحقيقة اإلىساىية)طب

 
اإلسبلـ يراعي الفطرة التي فطر اهلل الىاس عميٍا، فٍي قيـ كاقعية تتىاسب هع فطرة يرل الباحث أف ك 

 .اإلىساف، كها تتىاسب هع حاجاتً، كهيكلً، كرغباتً، فٍي هف عىد اهلل الخبير العميـ
 
 :تنهية الوعي بالدور الحضاري 7-

بالحؽ كالعدؿ كالخير كاالستفادة هف خيرات األرض،  تسعى الشريعة اإلسبلهية إلى عهارة األرض
ا في خدهة اإلىساف  .كالكشؼ عف قكاىيف كسىف اهلل في األرض لتسخيٌر

يصالٍا إلى الىاس، ٌذي الر ك  سالة القيـ تعد الفرد ليككف فاعبلن في هجتهعً صاحب رسالة هكمؼ بحهمٍا كا 
كـ، )ذري هف اعتزاؿ الىاس كأف يعيش لىفسً إال باالثىتيف هعان، كتح تحتاج إلى عمـ كعهؿ فبل تؤدل بٌر

2009.) 
 

 هصادر القيم7:1:2 
ا القرآف الكريـ كالسىة الىبكية، فٍي قيـ إلٍية الهصدر،القيـ اإلسبلهية  تهٌيز خبلفاى لها ذٌب  أف هصدٌر

ا الهجتهع، بيىها يرل الهار  أفَّ  إليً الباحثكف في هكضكع القيـ، فيرل عمهاء االجتهاع يكف كسهصدٌر
ا األحكاؿ االقتصادية ، أها دعاة الىزعة اإلىساىية فيرجعكىٍا إلى اإلىساف بصفتً صاىع القيـ عمى هصدٌر

 (.2008العمياىي، )حد زعهٍـ 
 
كقبؿ األخذ بأم قيهة تربكية يتـ هراجعتٍا في ضكء الشريعة اإلسبلهية، فإف كافقت الشريعة اإلسبلهية  

ف لـ تكا كذلؾ اىطبلقان هف (. 2004القرىي، )فقٍا فٍي قيهة تربكية سالبة فٍي قيهة تربكية هكجبة، كا 
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 َشِديدُ  اللَّوَ ِإنَّ  اللَّوَ  َوات َُّقوا فَانْ تَ ُهواَعْنُو  نَ َهاُكمْ َوَما  َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آتَاُكمُ َوَما :"قكلً تعالى
 (.7:الحشر)"اْلِعَقابِ 

 
 :القرآن الكريم1- 

ك أساس الشريعة اإلسبلهية، كيشهؿ جهيع جكاىب العمـ في ٌك كتاب اهلل الهىزؿ عمى رسكلً ا لكريـ، ٌك
َما  َأْمثَاُلُكمْ  أَُممٌ ِإالَّ  ِبَجَناَحْيوِ  َيِطيرُ  طَائِرٍ َواَل  اْْلَْرضِ ِفي  َدابَّةٍ َما ِمْن وَ :"الدىيا كاآلخرة قاؿ تعالى

 .(33 :األىعاـ)"ُرونَ ُيْحشَ  رَبِِّهمْ ثُمَّ ِإَلىَٰ   َشْيءٍ ِمْن  اْلِكَتابِ ِفي  فَ رَّْطَنا
ك الهتضهف لخبلصة التعاليـ اإللٍية التي تضهىتٍا التكراة كاإلىجيؿ،  ك آخر الكتب السهاكية، ٌك ٌك

قًا لَِّما بَ ْيَن َيَدْيِو ِمَن :" ىزؿ اهلل هف كصايا، قاؿ تعالىأككؿ ها  َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ
نَ ُهم ِبَما أَنَزَل اللَُّو فَاْحُكم ب َ ًنا َعَلْيِو ِكَتاِب َوُمَهْيمِ الْ  ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ ي ْ َواَل تَ تَِّبْع َأْىَواَءُىْم َعمَّ

َهاًجا  ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ُلوَُكْم ِفي َما ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ َوَلْو َشاَء اللَُّو َلَجَعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َولََِٰكن لَِّيب ْ
َراِت ِإَلى اللَِّو َمْرِجُعُكْم َجِميًعا فَ يُ َنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِو َتْخَتِلُفونَ آتَاُكْم فَ   :الهائدة)"اْسَتِبُقوا اْلَخي ْ

إف اهلل أىزؿ القرآف الكريـ عمى الىبي هقترىان بالحؽ في كؿ ها جاء بً كهصدقان لها تقدهً هف  (.43
 (.2010 األغا،) الكتب اإللٍية 

 
 نبوية:السنة ال 2-

كتأتي بعد كبلـ اهلل  -صمى اهلل عميً كسمـ -ٌي كؿ قكؿ أك فعؿ أك إقرار أك صفة صدر عف الىبي
ِإنَّ  اللَّوَ  َوات َُّقوا  فَانْ تَ ُهواَعْنُو  نَ َهاُكمْ َوَما  َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آتَاُكمُ َوَما :" سبحاىً كتعالى  قاؿ تعالى

 (.7:لحشر)"اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللَّوَ 
ف كاف بشران إال أىً هىزي عف الٍكل، قاؿ تعالى -صمى اهلل عميً كسمـ –الرسكؿ هحهد ك   يَ ْنِطقُ َوَما :" كا 

األعمى ىتبع خطاي كىسير عمى قدكتىا كهثمىا  ٌك (. 4-3:الىجـ)يُوَحىَٰ  َوْحيٌ َعِن اْلَهَوىَٰ ِإْن ُىَو ِإالَّ 
يهاىىا ب ؛ٌديً اهلل هقركف بإيهاىىا بالرسكؿ، لذلؾ كجب عميىا كذلؾ ألىىا ىؤهف بً كرسكؿ هف عىد اهلل، كا 

ر  -صمى اهلل عميً كسمـ -أف ىعهؿ بأحاديث الرسكؿ ألف الديف هقركف بالعهؿ، كالعهؿ يعبر عف جٌك
اإليهاف، كهدل عهقً في الىفس كالعقؿ كالقمب، فيككف دافع التزاهىا بالقيـ ٌك اإليهاف الذم يتشكؿ 

 آَمُنواِإنَّ الَِّذيَن :" قاؿ تعالى إليهاف الهقركف بالعهؿ الصالحكا ىسيجً هف الهعتقدات، كالتصكرات
رُ ُأولََِٰئَك ُىْم  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا  (. 7 :البيىة) "اْلَبرِيَّةِ  َخي ْ
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 :اإلجهاع 3-

اجهع فبلف عمى كذا إذا : كهىً يقاؿ ،العـز عمى الشيء كالتصهيـ عميً: أحدٌها: لً في المغة اعتباراف
ليً اإلشارة بقكلً تعالى عـز األهر كهىً يقاؿ : االتفاؽ: كالثاىي .(71)يكىس: "فأجمعوا أمركم:" عميً، كا 

كأها اإلجهاع في اصطبلح األصكلييف فٍك االتفاؽ عمى حكـ  .أجهع القكـ عمى كذا، إذا اتفقكا عميً
: هىٍـ هف قاؿف. كاقعة هف الكقائع بأىً حكـ شرعي، كلكف اختمؼ فيهف يككف إجهاعٍـ دليبلن شرعيان 

 .إجهاع أهة هحهد صمى اهلل عميً كسمـ

 .إجهاع العمهاء عمى حكـ هف األحكاـ الشرعية: كهىٍـ هف قاؿ
 .إجهاع الصحابة رضكاف اهلل عميٍـ: كهىٍـ هف قاؿ

 .جهاع أٌؿ الهديىةإ: كهىٍـ هف قاؿ

ك فعؿ قاـ بً رسكؿ كلكىٍـ اتفقكا جهيعان عمى أف اإلجهاع دليؿ شرعي ألىً يكشؼ عف قكؿ أك إقرار أ
 (.2000الزيف، ) الجهاعة أك األهة جهيعٍا كالفئة أاهلل عميً الصبلة كالسبلـ، فأصبح شائعان بيف ٌذي 

 
( أىً إذا ها ثبت اإلجهاع، كتكفرات أركاىً حكؿ حادثً بذاتٍا تىدرج ضهف 1988كيرل)أبك العيىيف،

تهثؿ آراء الهجتٍديف؛ لذلؾ فٍـ ال يجتهعكف  السمـ القيهي لمجهاعة الهسمهة كأفرادٌا تصبح قيهة همزهة
 إال عمى ها يحقؽ الهصمحة الشرعية.

 
 القياس:4- 

ك يستدعي أهريف يضاؼ أحدٌها إلى اآلخر بالهس القياس في المغة التقدير، ضافة ٌك اكاة، فٍك ىسبة كا 
التحاد بيىٍها إلحاؽ أهر بآخر في الحكـ الشرعي : أها القياس في اصطبلح األصكلييف فٍك. بيف شيئيف

إف الذم يجعؿ القياس هكجكدان ٌك إشراؾ  .في العمة، أم التحادٌها في الباعث عمى الحكـ في كؿ هىٍا
الهقيس عميً في أهر كاحد، أم كجكد جاهع بيىٍها، كالقياس الشرعي ٌك القياس الذم كجدت ك الهقيس 

كالقياس  .بٍا ىص شرعي هعيف فيً أهارة هف الشرع تدؿ عمى اعتباري، أم كجدت فيً عمة شرعية كرد
 (.2000الزيف، ) إىها ٌك إلحاؽ فرع بأصؿ
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 تصنيف القيم8:1:2 
 

. شكؿ هكضكع تصىيؼ القيـ في هجهكعات، كفقان ألبعادٌا، هكضع اٌتهاـ العديد هف عمهاء االجتهاع
فٍهٍا  كعمى الرغـ هف صعكبة تصىيؼ القيـ، إال أىً هف الضركرة بهكاف تصىيؼ ٌذي القيـ ليهكف

ي. كتسٍؿ دراستٍا  :كفي ها يمي أٌـ التصىيفات في هجاؿ القيـ ٌك
 

 : حسب الهحتوى: أوالً 
 :إلى ستة أىكاع ٌي( أىهاط الرجاؿ)في كتابً ( Spranger)فقد صىفٍا سبرىجر

كتعبر عف اٌتهاـ الفرد الزائد كهيمً الكتشاؼ الحقائؽ (: Theoretical Values)قيـ ىظرية 1- 
 .جؿ تحقيقٍاأكالهعارؼ هف 

كتعبر عف االٌتهاهات العهمية ذات الفائدة كالىفع كالثركة (: Economical Values)قيـ اقتصادية  2-
 .كالعهؿ

كالتي تعبر عف اٌتهاـ الفرد كهيمً إلى ها ٌك جهيؿ هف حيث (: Aesthetic Values)قيـ جهالية  3-
 .الشكؿ كاالىسجاـ

 .ـ بالسمطة كالقكة كالسيطرة كالعهؿ السياسيكتٍت(: Political Values)قيـ سياسية  4-
كتعبر عف اٌتهاـ الفرد بحب الىاس كالتضحية هف أجمٍـ (: Social Values)قيـ اجتهاعية  5-

 (. 2005الزيكد،)
ي تعبر عف اٌتهاـ الفرد بالهسائؿ الديىية كهيمً إلى هعرفة ها (: Religions Values)قيـ ديىية  6- ٌك

 (. 2010الجبلد،)كراء الطبيعة
 
 

  ثانيًا: حسب الهعتقد:

 ( تصىيؼ القيـ حسب هقصدٌا إلى:Rokeachحيث حاكؿ رككاتش )

كسائؿ  أىٍاكالتي يىظر إليٍا األفراد كالجهاعات عمى (: Instrumental Values)قيـ كسيمية 1- 
 .لغايات أبعد، كالقيـ األخبلقية كالكفاءة

ي األٌداؼ (: Terminal Values)قيـ غائية  2- التي تضعٍا الجهاعات، كاألفراد ألىفسٍا، ٌك
 .(2005د، الزيك )لقيـ الشخصية كاالجتهاعيةكا
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 : ثالثًا: حسب شدتيا

 إلى: (2010، )الجبلدحيث صىفٍا

ي تتعمؽ فيها يىبغي أف يككف، كيجب االلتزاـ بٍا كيككف جزاء : القيـ الهمزهة أك اآلهرة الىاٌية 1- ٌك
ي غالبان  ها تتعمؽ بالهصمحة العاهة، كبها تعارؼ عميً الهجتهع هف قيـ كفضائؿ هف يخالفٍا شديدان، ٌك

كتحقؽ أهىً كاستقراري كىهكي، كهف أهثمتٍا القيـ الهتعمقة بالهعتقدات الديىية، كبعدـ االعتداء عمى 
 .اآلخريف

ي القيـ التي يفضؿ أف تككف، حيث يشجع الفرد عمى تهثمٍا بصكرة تفضيمية : القيـ التفضيمية2-  ٌك
كال يككف جزار هف يخالفٍا شديدان أك صارهان، كهف أهثمتٍا إكراـ الضيؼ، كاإلحساف إلى  غير همزهة،

 .الجيراف

ي القيـ التي يرجى أف تككف، : القيـ الهثالية3-  التي يتطمع الىاس إلى تهثمٍا في سمككٍـ كلكىٍـ ٌك
ذي القيـ عمى در  ا يشعركف بصعكبة تحققٍا بشكؿ دائـ كبصكرة كاهمة، ٌك جة كبيرة هف األٌهية ألف أثٌر

د في ال: يعهؿ عمى تكجيً سمكؾ األفراد ىحك الهثؿ العميا، كيعطي قدكة حسىة لآلخريف، كهف أهثمتٍا ٌز
 .الدىيا، كاإليثار

 : رابعًا: حسب عهوهيتيا

ا، ك   ىقسـ إلى قسهيف ٌها:تكتتصؿ بهدل شيكع القيهة كاىتشاٌر

ي القيـ التي يعـ:  القيـ العاهة 1- ا في الهجتهع كمً ٌك  .اىتشاٌر
 .( 2009،صككك) اجتهاعية هعيىة هىاسباتٌي القيـ الهتعمقة ب: القيـ الخاصة 2-

 :خاهسًا: حسب وضوحيا

 كتىقسـ إلى: 

ي قيـ يصرح بٍا الفرد عبلىية بالكبلـ(: صريحة) قيـ ظاٌرة1-   .ٌك
  .األفرادبلحظة ٌي قيـ يتـ االستدالؿ عميٍا هف خبلؿ ه: قيـ ضهىية 2-
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 :سادسًا: حسب دوام القيمة

 تىقسـ إلى قسهيف ٌها: 

ىها تكجد لكقت قصير حسب اٌتهاـ 1-  قيـ عابرة: ٌي قيـ عابرة كقتية عارضة ال تدكـ هدة طكيمة، كا 
 الىاس بٍا، كحسب أذكاقٍـ.

ـ كالقي جيؿ عف جيؿ ٍا قماىفي ىفكس الىاس يتبلن يطك  التي تبقى زهىان قيـ الٌي قيـ دائهة:  2-
  (. 2009الهرتبطة بالعرؼ كالتقاليد)حهتك،

 

 :وظائف القيم 9:1:2
 
 :يأتيعمى أداء عدة كظائؼ يهكف إجهالٍا بها تعهؿ  يؤكد الزيكد عمى أف القيـ 

 تعهؿ كهعيار لتكجيً القكؿ كالسمكؾ الصادر عف األفراد في الهكاقؼ الهختمفة.1- 

هف خبلؿ ىسؽ القيهة العاهة التي تعطي شرعية  ،التكاهؿ أك التضاهف في الهجتهع إلىالكصكؿ  2-
 .لهصالح األٌداؼ الجهعية كتحدد الهسؤكلية

 لمقيـ دكر كبير في بىاء الشخصية الفردية.3- 

 تعهؿ عمى تىظيـ الهجتهع كضبطً كاستهراري، كتحافظ عمى البىاء االجتهاعي.4- 

ً الثقافية الههيزة التي تعهؿ القيـ فمكؿ هجتهع ٌكيت تعهؿ عمى الحفاظ عمى ٌكية الهجتهع كثقافتً 5-
 عمى الحفاظ عميٍا.

 الهساعدة عمى التكيؼ هع األكضاع الهستجدة لمفرد. 6-

تساعد في حؿ الصراعات كاتخاذ القرارات، ذلؾ أف القيـ ٌي هجهكعة هف الهبادئ التي يتعمهٍا الفرد 
 القرارات في الهكاقؼ التي تكاجًٍ لتساعدي عمى االختيار بيف البدائؿ الهختمفة، كحؿ الصراعات كاتخاذ

 (.2005الزيكد، )
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 Value Systemنسق القيم   10:1:2 
 

فكرة ىسؽ القيـ اىبثقت هف تصكر هؤداي أىً ال يهكف دراسة قيهة هعيىة أك أف (  1992خميفة،)يقكؿ 
أٌهيتٍا فٍهٍا بهعزؿ عف القيـ األخرل، فٍىاؾ هدرج أك ىسؽ ٌرهي تىتظـ بً القيـ، فٍي هرتبة حسب 

لفرد هجهكعة القيـ الهترابطة، التي تىتظـ سمكؾ ا:" كيقصد بهفٍكـ ىسؽ القيـ .لمفرد أك الجهاعة
عبارة  :"كها يتعاهؿ بعض الباحثيف هع ىسؽ القيـ عمى أىً ".دكف كعي الفردكتصرفاتً، كيتـ ذلؾ غالبان 

 ".رجالتي تىتظـ عمى شكؿ هتدالتجاٌات الهترابطة فيها بيىٍا، عف هجهكعة ا

 :أىساؽ القيـ إلى قسهيف ٌها( Poghبكخ ) يقسـ 
 .، كيتعمؽ بالحاجات البيكلكجية لمفردPrimary human value systemأىساؽ القيـ األكلية  -1
، كيشهؿ عمى القيـ االجتهاعية، Secondary human value systemؽ القيـ الثاىكية  اىسأ -2

 .بل الىكعيفكاألخبلقية كيرل أف الىسؽ العاـ لمقيـ يتأثر بك
تىظيـ هف الهعتقدات يتصؼ بالثبات الىسبي، كيحهؿ تفضيبلن لغاية :" ىسؽ القيـ بأىً" رككيش" يعرؼ 

 .هف غايات الكجكد، أك شكبلن هف أشكاؿ السمكؾ الهكصمة إلى ٌذي الغاية

 Hiererchy ofيرجع التعاهؿ هع ىسؽ القيـ عمى أىً هجرد الترتيب إلى عدـ التهييز بيف هدرج القيـ 

value ا أٌهية إلى أقمٍا أٌهية، بيىها يشر هدرج : ، كىسؽ القيـ يعىي ترتيب الشخص لقيهً هف أكثٌر
 ".القيـ إلى التىظيـ العاـ لقيـ الفرد، الذم هف خبللً تتحدد أٌهية لكؿ قيهة هف ٌذي القيـ

 
كهدرج القيـ، فىسؽ يتضح هف التعريفات السابقة لهفٍـك ىسؽ القيـ بأف ٌىاؾ اختبلؼ بيف ىسؽ القيـ، 

. القيـ يىظر إليٍا عمى أىٍا هجرد ترتيب لقيـ الفرد حسب أٌهيتٍا، هف األكثر أٌهية إلى أقمٍا أٌهية
ىجد أف القيـ اإلسبلهية قيـ ف .بيىها هدرج القيـ ٌك عدـ إهكاىية دراسة قيهة بهعزؿ عف القيـ األخرل

ا، فالديف اإلسبلهي ديف كاهؿ هتكاهؿ،  . ال عمى أساس ٌرهي هرتب يتـ التفضيؿ بيىٍااهتازت عف غيٌر
 .كاهمة يكهؿ بعضٍا اآلخر شاهمة فىىظر ىحف الهسمهيف إلي القيـ عمى أىٍا قيـ

 
  Techniques of Values Developmentالقيم     أساليب تنهية11:1:2 

يقمؿ هف أٌهيتٍا، إف هسألة تعميـ القيـ كتىهيتٍا لدل األفراد يجب أال يترؾ لمصدفة كالعشكائية، فٍذا 
ىها يجب أف يتـ تعميـ القيـ بشكؿ قصدم، هف خبلؿ تٍيئة هكاقؼ تعميهية قيهية  كيٍدر هف فاعميتٍا، كا 

 (. 2008عمي،)هخطط لٍا ألجمٍـ 
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 :أسموب القدوة  1-
 

ا لي شهؿ ال القدكة قكة هؤثرة شديدة التأثير، عهيقة الكقع في عهمية التىشئة  كالبىاء اإلىساىي، يهتد تأثيٌر
الصغير فحسب بؿ الكبير أيضا، كاإلىساف بطبيعتً التي خمقً اهلل عميٍا هكلع بالتقميد كالتعمؽ بالىهكذج 

تجاي الذات كتجاي اآلخريف، فٍي : باتجاٌيف كالتربية بالقدكة تربية فاعمة. الذم يعجبً كيىشد إليً كجداىان 
جات الكهاؿ البشرم هف خبلؿ اكتساب تطالب الفرد بأف يىهي ذاتً، كيطكر ىفسً، كيحقؽ أعمى در 

 "َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقيَن ِإَماًما:" اإليهاف، كالعمـ، كالعهؿ، كالتحمي بالصفات الحسىة، تحقيقان لقكلً تعالى
، كاإلىساف بسمككً كعهمً يككف هثاالن لآلخريف يتأثركف بً فيفعمكف فعمً كيتشبٍكف بطريقتً (74:الفرقاف)

فىحف بسمككىا ىضع أهثمة . كقد يككف قدكة حسىة إذا تهثؿ هعايير الحؽ كالفضيمةالتي يتصرؼ فيٍا، 
عهمية لهكاقؼ الحياة كهشاٌدٌا، كبهقدار قرب اآلخريف هىا كتعمقٍـ بىا ىعطيٍـ هكارد لمسمكؾ كىؤثر 

 (.  2010الجبلد،)فيٍـ، فيحاككف أفعالىا كيتشبٍكف بىا 
 

 :األسموب القصصي 2-
لكسائؿ فعالية في تىهية القيـ، كتأتي فعاليتٍا هف ككىٍا هزيجان هف الحكار القصة هف أكثر ا تعد

كاألحداث ككصؼ األهكىة كاألشخاص كالحاالت االجتهاعية كالطبيعية التي تهر بشخصيات 
 (. 1988القصة)أبك العيىيف،

ص القرآف قص هف ان كلعؿ هها يؤكد أٌهية القصة في التأثير عمى الىفكس أف كرر الهكلى عز كجؿ كثير 
صاحب الجىتيف في سكرة  كقصص األىبياء كاألهـ، كقصة ٌابيؿ كقابيؿ، كقصةة هتعددفي هكاضع 

ا هف قصص القرآف َناَوَلْو :" قاؿ تعالى(. 2009العيسي، ) الكٍؼ، كقصة أصحاب الكٍؼ كغيٌر  ِشئ ْ
َأْو  يَ ْلَهثْ َعَلْيِو  َتْحِملْ ِإْن  اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمثَ ُلوُ   َىَواهُ  َوات ََّبعَ  اْْلَْرضِ ِإَلى  َأْخَلدَ ِبَها َولََِٰكنَُّو  َلَرفَ ْعَناهُ 

رُْكوُ  ِلَك  يَ ْلَهثْ  تَ ت ْ بُواالَِّذيَن   اْلَقْومِ  َمَثلُ ذََٰ َلَعلَُّهْم  اْلَقَصصَ  فَاْقُصصِ  ِبآيَاتَِنا َكذَّ
ُرونَ   (.176:األعراؼ)"يَ تَ َفكَّ

 
 

 :الحوار والهناقشة3-
 

ا؛الحكار كالهىاقشة هف أ ديع ألف الحكار  كذلؾ كثر األساليب التربكية هبلئهة لتعميـ القيـ كبياىٍا كتعزيٌز
يفتح الفرصة أهاـ الطالب لمتعبير عف أفكاري كتصكراتً الهختمفة حكؿ القضايا القيهية الهعركضة 
ك بذلؾ يكتشؼ صحتٍا كخطأٌا،كيعهؿ عمى ىقدٌا كتقكيهٍا بهىٍج عمهي صحيح، كيطمع  لمىقاش، ٌك
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ـ عمى آرا ا، كالحكار الىاجح يشجع الىاشئة عمى الكبلـ كالتعبير عف أفكاٌر ء كتكجٍات كأفكار أخرل ىحٌك
ـ كقيهٍـ كهخاكفٍـ  .(2010 الجبلد،) كآرائٍـ، ككشؼ الهدفكف هف هشاعٌر

َقْد َسِمَع اللَُّو قَ ْوَل الَِّتي كقد استخدـ القرآف الكريـ أسمكب الحكار، حيث يقكؿ سبحاىً كتعالى:"
 (.1")الهجادلة:َبِصيرٌ  ُورَُكَما ِإنَّ اللََّو َسِميعٌ ِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع َتَحاُتَجا

كذا ىجد أف اإلسبلـ اٌتـ بالحكار كالهىاقشة في كثير هف الهكاقؼ التعميهية لمفرد الهسمـ، بؿ إف هها  ٌك
الىاس كأعهالٍـ اليكهية يجد  يكهية يقكـ بٍا الفرد فالهتأهؿ في حياة يزيد الحكار أٌهية إىً ههارسة عهمية

 كهشاعري حكؿ شؤكف الحياة الهختمفة الحكار كائىان فيً يعبر بً الفرد عف آرائً كتصكراتً كأفكاري
 (. 2009)العيسي،

 

 أسموب الترغيب والترىيب: 4-

 لثكاب كالعقاب سبيبلن لتربية اإلىساف، كلقدخمؽ اهلل اإلىساف كهيزي بالعقؿ كخمؽ الجىة كالىار، كجعؿ ا
يب هف الىار كالكعد كالكعيد لمكفار كالترغيب في الجىة كاإلحساف  استخدـ القرآف الكريـ أسمكب التٌر

َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فَ َلُو َعْشُر (، حيث يقكؿ تعالى:" 2010كالثكاب، لهف آهف كعهؿ صالحان )األغا، 
يَِّئِة َفاَل ُيْجَزى ِإالَّ ِمثْ َلَها َوُىْم اَل يُْظَلُمونَ َأْمثَاِلَها َوَمْن جَ  كقد اعتهدت  (.160)األىعاـ:"اَء بِالسَّ

يب في هكاضع هتعددة هف القرآف الكريـ، كهف :" ذلؾ قكلً تعالى التربية اإلسبلهية عمى الترغيب كالتٌر
ي الَِّذيَن ات ََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِميَن 17َمْقِضيِّا )َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَىا َكاَن َعَلى رَبَِّك َحْتًما  ( ثُمَّ نُ َنجِّ

 (.72-71)هريـ:"ِفيَها ِجِثيِّا

 الوعظ واإلرشاد: 5-

غرس كتىهية القيـ  تعيد التربية بالكعظ هف األساليب الهٍهة في التربية اإلسبلهية، كلٍا دكر فٌعاؿ في
يَا أَي َُّها تعالى:"  قاؿ (. 2009)العيسي، كريـ في جهمتً هكعظةاألخبلقية في ىفكس األفراد، كالقرآف ال

"   النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوُىًدى َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنينَ 

 (.57)يكىس:
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ف دكر هؤثر كفعاؿ، فٍك يؤثر عمى لغرس القيـ هف استخداـ أسمكب الكعظ كاإلرشاد، لها لً ه فبل بد لىا
ـ كعقكلٍـ بالقكاعد األخبلقية،  كسابٍـ القيـ ك يؤدم إلى تعديؿ سمككٍـ  ثـعقكؿ الىشء كيغذم هشاعٌر ا 

 (. 1996الهرغكبة )طٍطاكم،

 األهثال:6- 

يعد ٌذا األسمكب هف أساليب تىهية القيـ، يٍدؼ إلى تقريب الهعىى كتكضيح الصكرة بهثؿ حسي كاقعي 
كهشاٌد هف كاقع الحياة، كقد استخدهً اهلل تعالى في هخاطبة عقكؿ الىاس في القرآف  هألكؼ

َمَثُل (. فكتاب اهلل هميء باألهثاؿ التي يضربٍا اهلل سبحاىً كتعالى، قاؿ تعالى:" 2010الكريـ)األغا،
َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنبُ َلٍة ِماَئُة َحبٍَّة   الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّو َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْ َبَتتْ 

 (.261")البقرة:َواللَُّو ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء  َواللَُّو َواِسٌع َعِليمٌ 

سمكؾ الهتعمهيف، كذلؾ هف خبلؿ تكضيح  كاألهثاؿ هف األساليب التي تقكـ بدكر فٌعاؿ في التأثير في
ؿ كثيران هف األهكر الغاهضة تتضح هف خبلؿ ضرب الهثؿ الذم الهعاىي الهجردة في صكرة حسية كلع

 (.2001يكضح الصكرة كيجميٍا )الٍىدم،

تبرز الهعقكؿ في صكرة الهحسكس الذم يمهسً الىاس فيتقبمكىً؛ ألف الهعاىي الهعقكلة ال تستقر  فاألهثاؿ
كتعرض الغائب  ،في الذٌف إال إذا كضعت في صكرة حسية تقرب الفٍـ كتكشؼ األهثاؿ عف الحقائؽ

 (. 2010في هعرض الحاضر، كتجهع األهثاؿ الهعىى الرائع في عبارة هكجزة )األغا،

 

 قياس القيم وتقويهيا 12:1:2 
 :األدكات التي يهكف هف خبللٍا قياس القيـ أٌهٍارح التربكيكف هجهكعة هف كقد اقت

 
 (Systematic Observationالهشاىدة أو الهالحظة الهنظهة ) 1-

ي  تطمعىا عمى هظٍر السمكؾ دكف إهكاىية لتزييفً، كخاصة إذا أجريت ٌذي الهبلحظة عمى غفمة هف ٌك
الفرد أك األفراد هكضكع الدراسة، خاصة إذا كاىت العيىة هكضكع الدراسة هف األطفاؿ صغار السف 

 (.2008عمى، )
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ففي  هثيرات هحددة،يتـ خبللٍا رصد استجابات الهعمـ ل هشاٌدة كيهكف تعريؼ الهبلحظة عمى أىٍا 
الهبلحظة يشاٌد الهعمـ سمكؾ الهتعمهيف كيتتبعً كيسجؿ كؿ همحكظاتً بأهاىة كبدقة كبهكضكعية، 
كالهيزة الرئيسة لمهبلحظة أىٍا تكشؼ عف هظاٌر السمكؾ بصكرة تمقائية عفكية بعيدان عف التزييؼ 

ف الهعمـ كطمبتً كبيف الطمبة كتستخدـ الهبلحظة لهعرفة طبيعة العبلقات االجتهاعية بي .كالتصىيع
هدل التغير في سمكؾ الطمبة  إلىأىفسٍـ، كتحديد هستكيات التفاعؿ المفظي أثىاء التعميـ، كالتعرؼ 

ـ، كتحديد هىظكهة القيـ كاالتجاٌات التي تصدر عىٍـ في صكرة  سمكؾ هشاٌد يهكف كهستكيات تفكيٌر
 (.2010الجبلد، ) هبلحظتً كتسجيمً

 
 (Interviewصية )الهقابمة الشخ 2-

ي هجهكعة هف األسئمة أك كحدات الحديث، يكجٍٍا طرؼ إلى طرؼ ( شخص أك عدة أشخاص)  ٌك
 (.2008عمي، )آخر 

 

 (Questionnaire)واالستبانات ( Psychometric)الهقاييس -
 

ستباىات تصهـ خصيصان لقياس القيـ كاالتجاٌات في هكضكع الهقاييس كاال أف(: 2010الجبلد، )يرل 
هحدد، كيتضهف الهقياس هجهكعة هف العبارات التقريرية أك اإلخبارية هصاغة إها بطريقة سمبية  قيهي

أك إيجابية كهرتبطة بالهكضكع الذم يجرم تقكيهً، كيستجيب الهتعمهكف عمى كؿ عبارة بكضع إشارة 
مهيف عف كؿ اإلجابة التي تعبر عف رأيٍـ كاتجاٌاتٍـ كقيهٍـ، كبعد الحصكؿ عمى استجابات الهتع أهاـ

ا  .فقرة هف فقرات الهقياس يتـ التكصؿ عمى الىتائج كتحميمٍا كتفسيٌر
 .كفيها يمي أٌـ الهقاييس التي يهكف تكظيفٍا في قياس القيـ

 

 (Alport,Vernon and Lindzay)هقياس ألبورت وفيرنون ولندري - أ
 

ك هف أكائؿ الهقاييس التي اٌتهت بقياس القيـ، يتككف الهقياس هف فقرة هكزعة بالتساكم ( 120)ٌك
ي( فقرة لكؿ قيهة 20)كبشكؿ عشكائي عمى القيـ التي يقيسٍا   :ٌك

 القيـ االقتصادية، كترتبط بالىكاحي الهادية كالهالية. 1-

 القيـ االجتهاعية، كالتي تٍتـ بالىكاحي االجتهاعية كالعبلقة بيف األفراد.2- 

 التي ترتبط بالحقيقة كالهعرفة. القيـ الىظرية،3- 
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 القيـ الجهالية، التي تختص بالشكؿ كالتىاسؽ.4- 

 القيـ الديىية، التي ترتبط بالهعتقدات كالسمكؾ الديىي.5- 

 القيـ السياسية، التي تٍتـ بالهركز كالسمطة.6- 

 :(Rokrach)هقياس روكتش  -ب
 

ا استخداهان هف الباحثيف كالدارسيف، كيعكد ذلؾ لسٍكلة تط ك هف أشٍر الهقاييس كأكثٌر ـ بيقً، كيضٌك
 Terminal)قيهة، يختص الجزء األكؿ بالقيـ الغائية ( 18)الهقياس جزأيف يتككف كؿ جزء هف

Values) كالجزء الثاىي بالقيـ الكسيمية ،(Instrumental Values) كيطمب هف الهجيب ترتيب كؿ ،
 .(2رقـ)إلى األقؿ أٌهية ( 1رقـ) جزء هىٍها بشكؿ هستقؿ هف األكثر أٌهية

 
 :الهؤسسات التربوية التي تقوم بإكساب األفراد القيم 13:1:2

 
 : األسرة -

األسرة في تربية الطفؿ كتىشئتً تىشئة اجتهاعية سكية في هرحمة  دكر( عمى 2006تؤكد )الىاشؼ، 
ا أكؿ ىكاة كجهاعة أكلية كهؤسسة اجتهاعية يعيش في ظمٍا الطفؿ، كهف  الطفكلة الهبكرة، عمى اعتباٌر

يد هف الخبرات التي تشكؿ األساس لمعديد هف الهفاٌيـ عف ىفسً كعف اآلخريف خبللٍا يكتسب العد
 ىً يرل الهجتهع الخارجي هف خبلؿ عيكف الكالديف كاألخكة الذيف يشكمكف األسرة.إكالعالـ هف حكلً. إذ 

ها هن  قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ:"كاألسرة ٌي الهكاف الذم يستهد هىً الطفؿ قيهً، حيث 
ولود إال يولد عمى الفطرة فأبواه ييودانو وينصرانو ويهجسانو كها تنتج البييهة بييهة جهعاء ىل ه

ذا دليؿ قاطع عمى أف األسرة ٌي الهكاف الطبيعي لهىشأ القيـ كاألخبلؽ تحسون فييا هن جدعاء ". ٌك
ي المبىة فاألسرة إذف ٌي ىكاة الهج ٍا كحضت عميٍا األدياف السهاكية.الهىشكدة التي جاءت ب تهع، ٌك

ي تقكـ بكظائؼ اجتهاعية كتربكية كاقتصادية كعاطفية، كفيٍا  األساسية في تشكيؿ شخصية الفرد، ٌك
ىاء شخصية باألسرة هسؤكلة هسؤكلية تاهة عف  يىشأ األطفاؿ كتتبمكر هعالـ شخصيتٍـ، ككذلؾ تعد

 .(2009الهؤتهر التربكم الكطىي، ) األطفاؿ
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الجهاعة األكلى التي يقابمٍا الطفؿ، يتربى في أحضاىٍا، فتقـك بهراقبة  يرل الباحث أف األسرة ٌيك 
سرة هف كظائؼ سمككً، كضبط تصرفاتً، كها تساٌـ في بىاء شخصية الطفؿ هف خبلؿ ها تقكـ بً األ

كعاطفية، كؿ ٌذي األهكر تشعر الطفؿ باالىتهاء لٍذي األسرة، كيبقى هتهسكان بٍذي اجتهاعية كتربكية 
ا. فيتعمـ هىٍا، كيكتسب القدرة عمى ضبط سمككً كتعديمً، كها تغرس لديً حب الجهاعة د كف غيٌر

ألسرة تساٌـ بشكؿ هباشر في زرع القيـ الساهية لدل األطفاؿ هف خبلؿ التىشئة ااآلخريف كالتساهح، ف
 كالتربية الصالحة لؤلطفاؿ. 

ي  فاألسرة ٌي الهؤسسة التي تتعٍد بتربية كتىشئة األطفاؿ، فٍذا ٌك ا الطبيعي في الحياة، ٌك دكٌر
الهككف األكؿ في الهجتهع، فٍي التي ترعاي إلى أف يشؽ طريقً في الحياة كيستقؿ بىفسً، كالطفؿ يكلد 

ك خاؿو هف الهعايير كالقيـ، كاأل التي تساعدي عمى أف يشؽ طريقً في سرة تغذيً بالقيـ التي تعتىقٍا، ٌك
رة عف طريؽ االحتراـ كاالزدراء ألىهاط السمكؾ كالثقافة التي الحياة، كالطفؿ يهتص ٌذي القيـ هف األس

ك بذلؾ يهتص القيـ التي تؤثر فيً كفي أحكاهً  .(2000 ،)بربخ يتشربٍا هف األسرة، ٌك

 

 peer group: جهاعة الرفاق   -
 

ي تتهثؿ في جهاعة األصدقاء، كالزهبلء الذيف يرتضيٍـ الفرد كهشاركيف ألخبلقً، كطهكحاتً،  ٌك
كىشاطاتً، فٍـ الهرآة التي يرل فيٍا ذاتً، فإف صمحت جهاعة األقراف، ككاىت هتهسكة بقيـ  بً،كألعا

 :الهجتهع، كبتعاليـ السالفيف، صمح ٌذا الفرد، كالعكس، فيقكؿ الشاعر
 عف الهرء ال تسؿ كسؿ عف قريىً          فكؿ قريف بالهقارف يقتدم        

يـ األفراد هع التحكالت االجتهاعية في العقكد األخيرة كالتي كاف كتبرز أٌهية ٌذي الجهاعة في تشكيؿ ق
تمفة الهكجكدة في لٍا هف ىتائجٍا ضعؼ الركابط بيف أعضاء األسرة تجاي هكاقفٍـ هف هككىات القيـ الهخ

كتمعب جهاعات األقراف بها تهثمً هف ثقافات فرعية، يحددٌا العهر الزهىي، ذات أٌداؼ ، ثقافة الهجتهع
  ـ القيـ التي يسعى إليٍا الهجتهعهات كحاجات هحددة، أف تؤدم دكران تربكيان ٌاهان في تدعيكاٌتها

 (.2008عمي، )
 

كال تقؿ أٌهية دكر جهاعة األقراف عف الهؤسسات األخرل في عهمية التىشئة االجتهاعية إذ تضيؼ 
عبلقات كالتعاهبلت التي تختمؼ إذ يتعمـ الطفؿ أىهاط ال ؛كتكهؿ ها لـ تستطيع األسرة كالهدرسة القياـ بً
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خكتً كفي الهدرسة التي تعمهٍا هع هدرسيً، كها تعمـ  عىٍا عف التي تعمهٍا في األسرة هع كالديً كا 
 (. 2007رشيد،)االستقبلؿ الشخصي كالحرية في الكبلـ كاالختيار كتككيف عبلقات عاطفية هع اآلخريف 

هباشرة في التىشئة االجتهاعية، حيث يكتسب الفرد  تساٌـ جهاعة األقراف بصكرة هباشرة، كبصكرة غيرك 
هف خبللٍا عدة هفاٌيـ أخبلقية، كهبادئ سمككية، كبفضؿ ٌذي الجهاعة يصبح الفرد قادران عمى تككيف 
بعض الهعتقدات التي تساٌـ ضبط السمكؾ كتىهي لديً االتجاي ىحك الحؽ كالخير، كتبعدي عف الباطؿ 

 . كالشر

 
 :نظاهيةالهؤسسات الهدرسية ال -
 

ـ  تكسب ٌذي الهؤسسات كعمى رأسٍا الهدرسة كالجاهعة، أفرادٌا القيـ الهرغكبة اجتهاعيان هف خبلؿ هركٌر
كتعد ٌذي الهؤسسات اهتدادان كظيفيان لؤلسرة هف حيث تىظيهٍا لخبرات  .في خبرات أكاديهية تعدٌا لٍـ

كتقـك الهؤسسات . سرة كتزيد عميًكعهميات اجتهاعية كعقمية كهٍارية تقـك أساسان عمى ها بدأتً األ
فثقافة الهدرسة  .التربكية الىظاهية بدكر رائد في التقريب الثقافي بيف أبىاء الطبقات االجتهاعية الهختمفة

هثبلن قد تتخطى االختبلفات الطبقية بيف التبلهيذ كتعهؿ عمى دهجٍـ في قيـ كاتجاٌات كأىهاط سمكؾ 
داخؿ  يجابيان في عهمية ىقؿ القيـ كغرسٍاإالهعمـ دكران  يؤدمكاديهية ك هعيىة يساعدٌا في ذلؾ الخبرات األ

 (.1996زاٌر، ) الهؤسسات الىظاهية لمتربية
مطفؿ كذلؾ بإدهاجً هع لفسية دكر الهدرسة هكهؿ لدكر األسرة حيث تعهؿ الهدرسة عمى الرعاية الى ديع

اعية تعهؿ عمى تىهية الجاىب هف خبلؿ هشاركتً في ىشطات عديدة، كهف الىاحية االجته ئًزهبل
االجتهاعي بىقؿ ثقافة كقيـ كهعايير الهجتهع، كهف الىاحية األخبلقية تعهؿ عمى تحسيف سمكؾ الطفؿ 

هف الىاحية العمهية كالتربكية عمى  كزرع فيً صفات االحتراـ كالصدؽ كالتعاكف هع اآلخريف، كها تعهؿ
كسابً خبرات كتكسيع خيا  (. 2007)رشيد، جؿ اإلبداع كاالبتكارألً هف تىهية قدراتً الفكرية كا 

الهجتهع الثاىي الذم يقابمً  في ككىٍا يكهف كيرل الباحث أف دكر الهدرسة في عهمية التىشئة االجتهاعية
الفرد بعد األسرة؛ ذلؾ ألٌهية الهدرسة في إكساب الفرد لهجهكعة هف القيـ كالهعتقدات كالهبادئ 

 ر أهكر حياتً اليكهية. كالهفاٌيـ التي تساعدي في تسيي

 :وسائل اإلعالم  -
 

في ضكء الهتغيرات الثقافية كالعمهية الهتزايدة غدت كسائؿ اإلعبلـ هصدران ٌاهان هف هصادر التأثير 
كالتىشئة االجتهاعية، كيزداد ٌذا الدكر الٍاـ لٍذي الكسائؿ كمها كاف الهجتهع هتجٍان ىحك االىغبلؽ أكثر 
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تأتي أٌهية كسائؿ ىفتحان، كها يزداد كمها كاف الهجتهع أهيان أكثر هىً هتعمهان، هىً عىدها يككف الهجتهع ه
اإلعبلـ هف قدرتٍا عمى تقديـ خبرات هتىكعة كثرية كجذابة لمصغار كالكبار هعان، فٍي تشارؾ الهؤسسات 

 (.1996زاٌر، ) ر االجتهاعي كغرس القيـ الهرغكبةالتربكية في تقبؿ عهميات التغي
 

ا أثران في العصر الحاضر؛تعد رسائؿ  ىظران لها حظيت بً  اإلعبلـ هف أقكل الهؤسسات التربكية كأكثٌر
يف لٍا، كعالهية في إثارة كجذب الهتابع هف تقدـ تكىكلكجي كتقىي، كتىكع في الكسائؿ كالعرض، كقكٌة في

 (.2008)العيسي، الخبر كالىقؿ

ري ان اإلعبلـ تهارس دكر  فأصبحت كسائؿ اٌتهاـ الجهٍكر بالقضايا كالهشكبلت الهطركحة، في إثارة  ان جٌك
يمجأ إليً الجهٍكر في استقاء هعمكهاتً عف كافة القضايا  ان رئيسان اإلعبلـ هصدر حيث تعد كسائؿ 

فاإلعبلـ بقدرتً عمى الحراؾ  السياسية، كالثقافية، كاالجتهاعية بسبب فاعميتً االجتهاعية كاىتشاري الكاسع،
ي، يهتمؾ اإلهكاىية عمى التأثير الذم ال يأخذ صكرة هباشرة ف التككيف الهجتهعالقسـ األعظـ هكهخاطبة 

ىها يقكـ بتشكيؿ الكعي االجتهاعي بصكرة غير هباشرة، رة هتسارعة غير همحكظة دكف يتكبك  كا 
 (.2010)حمس، كهٍدم، هقدهات
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 الدراسات السابقة:2:2 

 :الد راسات العربية 1:2:2

 

 :(2013، دراسة )شاويش 1-

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى تعرؼ القيـ الهقترح تضهيىٍا في كتب المغة العربية لمصفيف الرابع كالخاهس في 
دكلة اإلهارات العربية الهتحدة، كاستقصاء القيـ الهتضهىة فيٍا، حيث تككف هجتهع الدراسة هف كتب 

لة اإلهارات العربية ( في دك 2012-2013المغة العربية لمصفيف الرابع كالخاهس في العاـ الدراسي)
الهتحدة بجزأيً األكؿ كالثاىي، ككؿ جزء تككف هف كتاب الهعارؼ األدبية ككتاب الهٍارات المغكية، 

( كتب، كبذلؾ يككف هجتهع الدراسة ٌك العيىة. استخدهت الباحثة أسمكب تحميؿ الهحتكل 8كعددٌا)
خاهس هف خبلؿ الهعىى الظاٌر لكصؼ القيـ الهتضهىة في كتب المغة العربية لمصفيف الرابع كال

كالهستهر لهحتكل ٌذي الكتب، حيث اعتهدت الكمهة كالفكرة عمى أىٍها كحدتاف لمتحميؿ كالعد. كتـ إعداد 
، تـ عرض ( هجاالت9تصىيؼ خاص لتحميؿ هحتكل ٌذي الكتب بكصفٍا أداة لمدراسة تككىت هف)

هعمهات، كلمتأكد هف ثبات األداة قاهت ( هعمهيف ك 6القائهة عمى لجىة هف الهحكهيف الهختصيف شهمت)
الباحثة باىتقاء الكحدة األكلى هف كتاب الهعارؼ األدبية كتحميمٍا كحساب  ىسبة االتفاؽ  هع باحثة 
زهيمة أخرل  كحساب ىسبة االتفاؽ هف خبلؿ هعاهؿ) ٌكلستي( حيث بمغت ىسبة االتفاؽ بيف الباحثة 

كالىسب الهئكية كتحديد الرتب لئلجابة عف أسئمة الدراسة،  تا(. كتـ استخداـ التكرار 84%كالهحمؿ األكؿ)
( هرة، ككاىت الهجاالت 765) ( قيهة تكررت52حيث بمغت هجهكع القيـ الهتضهىة في ٌذي الكتب)

( هف هجهكع 45%) الديىية، كاألخبلقية، ثـ االجتهاعية. حيث شكمت ها يقارب األكثر تكراران لمقيـ ٌي:
 القيـ. 

 

 2012)، العجرهي)د راسة  2-

ٌدَّفت ٌذي الدِّراسة إلى تحديد القيـ الهتضهىة في كتب التربية اإلسبلهية ككتب التربية االجتهاعية 
)التربية الكطىية كالتربية الهدىية( ككتب حقكؽ اإلىساف لمصؼ الرابع األساسي بفمسطيف، كها ٌدفت 

بلهية كاالجتهاعية كحقكؽ اإلىساف لتبلهيذ إلى هعرفة هدل هبلئهة القيـ الهتضهىة في كتب التربية اإلس
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فمسطيف. استخدهت الباحثة الهىٍج التحميمي، بأسمكبً تحميؿ الهحتكل، في الصؼ الرابع األساسي 
التي تضـ كتب بلهية كهبحث التربية االجتهاعية كتكٌكىت عيىة الدِّراسة هف كتب هبحث التربية اإلس

ـٌ )التربية الكطىية كالتربية الهدىية(، كه ف كتب هبحث حقكؽ اإلىساف لمصؼ الرابع األساسي، كقد ت
اختيار العيىة بطريقة قصدية، كاستخدهت الباحثة أداتيف ٌها: قائهة اشتهمت عمى أبعاد القيـ، كالقيـ 
الفرعية الهتدرجة تحتٍا، كأداة تحميؿ الهحتكل، كلتحميؿ الىتائج استخدهت الباحثة حساب التكرارات، 

ت لكؿ بعد كتفريغٍا في جداكؿ، كاستخدهت الىسب الهئكية، كأسفرت الدِّراسة عف عدة كتـ جهع التكرارا
تبيف هف خبلؿ تحميؿ كتب التربية اإلسبلهية أف القيـ الديىية قد احتمت الترتيب األكؿ،  ىتائج أٌهٍا:

كالكطىية، يميٍا في يميٍا القيـ األخبلقية، كيميٍا القيـ االجتهاعية، يميٍا الجهالي، يميٍا القيـ السياسية 
 ،تبيف هف خبلؿ تحميؿ كتب التربية الكطىية أف القيـ السياسية كالكطىيةك  الهرتبة األخيرة القيـ العمهية.

قد احتمت الهرتبة األكلى، يميٍا القيـ االجتهاعية، كيميٍا القيـ الديىية، كيميٍا القيـ العمهية، كيميٍا القيـ 
تبيف هف خبلؿ تحميؿ كتب التربية الهدىية أف كها  .يرة القيـ األخبلقية، كيميٍا في الهرتبة األخةالجهالي

القيـ األخبلقية، يميٍا القيـ الديىية ،يميٍا القيـ العمهية،  ، قد احتمت الهرتبة األكلى يميٍاالقيـ االجتهاعية
يف هف خبلؿ تحميؿ تب يميٍا القيـ الجهالية، يميٍا القيـ السياسية كالكطىية، حيث احتمت الهرتبة األخيرة.

الكراهة، يميٍا قيـ الحياة  كتب حقكؽ اإلىساف أف قيـ الحرية، قد احتمت الهرتبة األكلى، يميٍا قيـ
قيـ العدالة، كيميٍا قيـ الهساكاة، كيميٍا  كالهستكل الهعيشي البلئؽ لئلىساف، يميٍا قيـ التساهح، كيميٍا

 الحياة الهٍىية كالسياسية، كاحتمت الهرتبة األخير. قيـ الهمكية، كيميٍا قيهة الهكاطىة كالهشاركة في
 

 (2212األغا، ) دراسة 3-

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى تحديد القيـ الهتضهىة في كتاب الهطالعة كالىصكص لمصؼ التاسع في 
هحافظات غزة بجزأيً، كها يجب أف يشتهؿ عميً هف قيـ هف كجٍة ىظر خبراء الهىاٌج، كتحديد القيـ 

 إلى إثراء.التي تحتاج 

كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي، كها استخدـ أداة تحميؿ الهحتكل، لمكقكؼ عمى ٌذي القيـ، 
كها كاشتهمت عهمية التحميؿ عمى جهيع الدركس الهتضهىة في جزئي الكتاب بها في ذلؾ األىشطة، 

 كأسئمة التقكيـ.
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ىيٍا: بطاقة تحميؿ الهحتكل، كقد تـ عرض قائهة كلقد استخدـ الباحث أداتيف أكلٍها: قائهة بالقيـ، كثا
 عمى هجهكعة هف الخبراء في هجاؿ الهىاٌج كطرائؽ التدريس. –هعيار القيـ  –القيـ 

كقاـ الباحث بحساب الثبات لمتحميؿ عف طريؽ حساب الثبات عبر الزهف، كبمغ هعاهؿ 
رتباط كأساليب إحصائية لهعالجة %(. كها استخدـ الباحث الىسب الهئكية، كهعاهبلت اال33.95الثبات)

 بياىات الدراسة.

كأظٍرت الىتائج أف كتاب الهطالعة كالىصكص اشتهؿ عمى هجهكعة كبيرة هف القيـ، في)الهجاؿ 
العقائدم، كالهجاؿ التعبدم، كالهجاؿ األخبلقي، كالهجاؿ االجتهاعي، كالهجاؿ السياسي، كالهجاؿ 

يئي، كالهجاؿ الجهالي(، كقد حصؿ الهجاؿ العمهي عمى أعمى االقتصادم، كالهجاؿ العمهي، كالهجاؿ الب
( تكراران، ككاف ترتيبً األكؿ هف بيف 120(، كأعمى تكرارات، حيث حصؿ عمى)17.3%ىسبة هئكية)

ثـ  -الرابع هكرر -، ثـ االجتهاعي، ثـ العقائدم(، ثـ السياسيت التسعة، تبلي الهجاؿ األخبلقيالهجاال
( تكراران 45ثـ الجهالي، كأخيران الهجاؿ البيئي حيث حصؿ عمى) االقتصادم، ثـ التعبدم،

أشارت الىتائج لكجكد خمؿ في تكزيع القيـ داخؿ الهجاؿ الكاحد، فقد اتضح هف خبلؿ ك . (6.2%بىسبة)
الهقارىة بيف الىسب أف ٌىاؾ تفاكتان في تكزيع القيـ داخؿ كؿ الهجاالت باستثىاء الهجاؿ األخبلقي حيث 

الفرعية  ـأها عمى هستكل القي إلى كجكدا اعتدالية في التكزيع داخؿ فقرات ٌذا الهجاؿ. أشارت الىسب
كها لـ ترد بعض القيـ هثؿ:)اإلقرار  فقد أظٍرت الىتائج تكرار بعض القيـ عمى حساب البعض اآلخر.

 بالشٍادتيف، كالصكـ، كالجٍاد في سبيؿ اهلل، كالحمـ...(.
 

 (2009 ،بادويالن)دراسة  - 4

فت ٌذي الدراسة إلى بياف أىكاع قصص الصحابة كههيزاتً كأٌهيتً في هجاؿ التربية اإلسبلهية، ٌد
كتحميؿ لهحتكل قصص الصحابة، كاستىباط ها بً هف قيـ تربكية، كقد تـ إبراز الدالالت لمقيـ التربكية 

تخدهت الباحثة كاس الهستىبطة كحاجة هجتهعاتىا إليٍا، كدكر كسائط التربية في إكسابٍا لمهتربيف.
 كتكصمت ٌذي الدراسة إلى عدة  ىتائج أٌهٍا: الهىٍج الكصفي االستىباطي، كأسمكب تحميؿ الهحتكل.

أسفر التحميؿ عف غمبة القيـ الضهىية عمى القيـ الصريحة، كغمبة القيـ االيجابية عمى القيـ السمبية هها 
 لقيـ التربكية الهستىبطة كتكاهمٍا كتىاسقٍا.عف تىاغـ اك  يؤكد أٌهية القيـ الضهىية، كالقيـ االيجابية.
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ـ بهاضيٍـ، كتبيف أف  أسمكب القصة هف أكثر األساليب تأثيران كفاعمية في تربية الىشء، كربط حاضٌر
أسفر التحميؿ أف قصص ك  فاستخداهً ككسيمة تربكية في هجاؿ التربية اإلسبلهية لً أثري التربكم الفعاؿ.

 ها لً األثر في هتمقي ٌذا القصص. تجارب ذاتية، ه االصحابة كمٍ
 

 (2010 ،السقاف)دراسة  5-

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة القيـ األخبلقية الهتضهىة في هقررات العمكـ الشرعية لمهرحمة الهتكسطة 
بىيف في الههمكة العربية السعكدية. كها استخدـ الهىٍج الكصفي التحميمي، كأسمكب تحميؿ الهحتكل. 

القيـ  إلى( قيهة، تـ هف خبللٍا التعرؼ 18ث استهارة لتحميؿ الهحتكل احتكت عمى )كاستخدـ الباح
األخبلقية الهتضهىة في هقررات العمكـ الشرعية لمهرحمة الهتكسطة بىيف. كأظٍرت الىتائج أف احتكاء 

ؿ ( هرة لمقيـ األخبلقية يمفت ىظر ك404هقررات العمكـ الشرعية في الهرحمة الهتكسطة عمى تكرار )
هىصؼ إلى كسطية األٌداؼ كالهحتكل التي يتهتع بٍا التعميـ في الههمكة. كتكصمت الىتائج كذلؾ إلى 

( هرة، ثـ هقرر التفسير حيث بمغ تكرار 110أف هقرر القرآف الكريـ حقؽ أعمى تكرار لمقيـ حيث بمغ )
مية لمتعرؼ عمى دكر (.كهف التكصيات التي خرجت بٍا ٌذي الدراسة إجراء دراسة تحمي104) القيـ فيً

كتكجيً  هقررات العمكـ الشرعية الهختمفة في تىهية كتعزيز القيـ الخمقية لدل طبلب الهرحمة الثاىكية.
 االٌتهاـ ىحك دكر القيـ في العهمية التربكية بكجً عاـ كهقررات العمـك الشرعية بكجً خاص.

 

 (2010، الهصري)دراسة  6-

ثر استخداـ لعب األدكار في اكتساب القيـ االجتهاعية في هحتكل أٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ إلى 
كتاب لغتىا الجهيمة لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي في هحافظة غزة، كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ اتبعت 
الباحثة الهىٍج التجريبي، كقاهت بتحميؿ هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة)الجزء األكؿ( لمصؼ الرابع 

، حسف  ة اجتهاعية قسهتٍا الباحثة إلى ثهاىية أبعاد ٌي( قيه28) كاستخرجت هىً )الىظافة، الكـر
كبعد التأكد هف صدؽ األداة قاهت الباحثة األهاىة، التقدير، التعاكف(،  الهعاهمة، العفك، حب اآلخريف،

بعهؿ استباىة لقياس هدل تضهيف هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ الرابع األساسي لمقيـ االجتهاعية، 
( خبيران لهعرفة هدل تكافر تمؾ القيـ في كتاب 50) هف ثـ عرضٍا عمى هجهكعة هف الخبراء بمغتك 

لقياس هدل  ر)الصؼ الرابع(، ثـ قاهت الباحثة بإعداد اختبا لغتىا الجهيمة لمهرحمة األساسية الدىيا
، كبعد تحكيـ اكتساب طمبة الصؼ الرابع  األساسي لمقيـ االجتهاعية في هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة
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( 66) االختبار تـ تطبيقً عمى عيىة عشكائية هف تبلهيذ الصؼ الرابع في الهحافظة الكسطى بمغت
دليؿ هعمـ ليرشدي كيفية تطبيؽ دركس لغتىا الجهيمة بأسمكب لعب  ةطالبان كطالبةن، كها أعدت الباحث

لهئكية كهعاهؿ ارتباط بيرسكف األدكار، كاستخدهت الباحثة التكرارات كالهتكسطات الحسابية كالىسب ا
إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي، كهعاهؿ ارتباط سبيرهاف بركاف لمتجزئة الىصفية، كهعاهؿ ارتباط 

، كاختبار لعيىتيف هستقمتيف الختبار صحة الفرض 21ريتشارد سكف  -كركىباخ ألفا، كطريقة ككرد
طبيؽ أسمكب لعب األدكار. كأظٍرت ىتائج الهتعمؽ بالفركؽ بيف الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة بعد ت

(، تميٍا 87.6%أف قيهة احتراـ الكالديف، كاآلخريف احتمت الهرتبة األكلى بكزف ىسبي) الدراسة ها يأتي:
(، أها قيهة الهحافظة عمى الكقت كالصبر فأخذت أدىى 82.4%الىظافة في الهرتبة الثاىية بكزف ىسبي)

ئية بيف طبلب الهجهكعة التجريبية كطبلب الهجهكعة الضابطة كجكد فركؽ ذات داللة إحصاك  الىسب.
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات ك  في التطبيؽ البعدم لصالح طبلب الهجهكعة التجريبية.

الهجهكعة التجريبية كطالبات الهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لصالح طالبات الهجهكعة 
 التجريبية.

 

 (:2009 ،حهودة)دراسة  7-

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى استىباط  القيـ التربكية الهتضهىة في قصص الهىٍاج الفمسطيىي في الهرحمة 
األساسية العميا في ضكء الفكر التربكم اإلسبلهي، ككضع تصكر هقترح لبلستفادة هف القيـ التربكية في 

أسمكب تحميؿ الهحتكل هف  قصص الهىٍاج الفمسطيىي في هجاؿ التعميـ الهدرسي، كقد استخدـ الباحث
الىاحية الكيفية كأحد تقىيات الهىٍج الكصفي، كذلؾ بتحميؿ القصص في الهىٍاج الفمسطيىي في الهرحمة 

 خرجت ٌذي الدراسة بعدة ىتائج أٌهٍا:ك  األساسية العميا كاستخراج القيـ التربكية هىٍا.

يا بالقيـ اإليهاىية، كاألخبلقية، تزخر القصص في كتاب الهطالعة كالىصكص لمهرحمة األساسية العم
تحتكم القصص في كتاب الهطالعة كالىصكص لمهرحمة األساسية العميا عمى قيـ تربكية ك  كاالجتهاعية.

تضهىت القصص في كتاب الهطالعة كالىصكص لمهرحمة األساسية العميا هجهكعة هف القيـ  عقمية.
الىصكص لمهرحمة األساسية العميا هجهكعة هف تضهىت القصص في كتاب الهطالعة ك  التربكية الجهالية.

كها تكصؿ الباحث إلى صيغة تربكية عبلجية لبلستفادة هف القيـ التربكية  القيـ التربكية الجسهية.
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في هجاؿ التعميـ  في كتاب الهطالعة كالىصكص لمهرحمة األساسية العمياالهستىبطة هف القصص 
 تعميهية.الهدرسي حيث شهمت الصيغة عىاصر العهمية ال

 

 ( 2229، برىوم)دراسة  8-

هدل قياـ الهعمـ بدكري في تعزيز القيـ اإليهاىية لدل طبلبً، كبياف  إلىٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ 
سبؿ تفضيؿ دكر الهعمـ في تعزيز القيـ اإليهاىية لدل طمبة الهرحمة الثاىكية. كقد استخدـ الباحث الهىٍج 

( 400لهعمكهات لئلجابة عمى أسئمة الدراسة، كبمغت عيىة الدراسة )الكصفي التحميمي لمحصكؿ عمى ا
طالب كطالبة هف طمبة الصؼ الثاىي عشر الىظاهييف في هديريتي خاف يكىس كغرب غزة هف هجتهع 

 ( طالبا كطالبة. حيث تـ اختيار العيىة بطريقة العيىة العىقكدية العشكائية بىسبة14291الدراسة البالغ )
( فقرة 69ؽ أٌداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استباىً كأداة لمدراسة كالتي تككىت هف )كلتحقي (.%25)

هكزعة عمى ستة هجاالت ٌي اإليهاف باهلل سبحاىً كتعالى، اإليهاف بالهبلئكة الكراـ، اإليهاف بالكتب، 
 اإليهاف بالرسؿ عميٍـ السبلـ، اإليهاف باليـك اآلخر، كاإليهاف بالقدر خيري كشري.

ا:كت يقكـ الهعمـ بتعزيز القيـ اإليهاىية لدل طمبة الهرحمة  كصمت ٌذي الدراسة إلى عدة ىتائج أبرٌز
د فركؽ ذات داللة إحصائية في الهجاالت كالدرجة الكمية في ك كج (.77.40%)الثاىكية بىسبة بمغت 

الجىس)ذكر،أىثى(  هتكسطات درجات أفراد العيىة حكؿ دكر الهعمـ في تعزيز القيـ اإليهاىية يعزل لعاهؿ
ال تكجد كأظٍرت الىتائج أىً  لصالح اإلىاث ها عدا الهجاؿ اإليهاف بالرسؿ الكراـ غير دالة إحصائيان.

فركؽ ذات داللة إحصائية في الهجاالت كالدرجة الكمية في هتكسطات درجات أفراد العيىة حكؿ دكر 
دا في الهجاؿ اإليهاف بالهبلئكة فٍي دالة الهعمـ في تعزيز القيـ اإليهاىية يعزل لعاهؿ الهديرية ها ع

 إحصائيان لصالح خاف يكىس. ةكدال
 

 (:2009، الهزين)دراسة  9-

القيـ األخبلقية التي يتضهىٍا كتاب لغتىا الجهيمة لمهرحمة األساسية  إلىٌدفت الدراسة إلى التعرؼ 
ع األساسي لمقيـ األخبلقية الدىيا، كهدل تكافر القيـ األخبلقية كهستكل اكتساب تبلهيذ الصؼ الراب

الهتضهىة في هحتكل كتب لغتىا الجهيمة لمهرحمة األساسية، استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي، 
حيث قاـ بتحميؿ كتب لغتىا الجهيمة لمهرحمة األساسية الدىيا لمصفكؼ هف األكؿ إلى الرابع األساسي، 
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إلى أربعة أبعاد)قيـ أخبلقية ذاتية، كقيـ أخبلقية ( قيهة أخبلقية، قسهٍا الباحث 46) استخرج هىٍاك 
اجتهاعية، كقيـ أخبلقية كطىية، كقيـ أخبلقية عمهية(. كقاـ الباحث بالتأكد هف صدؽ األداة هف خبلؿ 
عرضٍا عمى هجهكعة هف الهحكهيف، حيث أعد الباحث اختبار لقياس هدل اكتساب تبلهيذ الهرحمة 

كتـ تطبيقً عمى عيىة عشكائية هف تبلهيذ الصؼ الرابع األساسي في  األساسية الدىيا لمقـ األخبلقية،
( 374) ، كأظٍرت الىتائج أف تكرار القيـ األخبلقية كافطالبا كطالبة( 346) هحافظة خاف يكىس بمغت

ثـ الصؼ الرابع  (،95) ثـ الصؼ األكؿ كبمغ (،109هرة، كأعمى تكرار لمقيـ في الصؼ الثالث كبمغ )
(، حيث احتمت القيـ األخبلقية 81كبمغ تكرار القيـ) ،ي الهرتبة األخيرة الصؼ الثاىيكف ،(89) كبمغ

الكطىية الهرتبة األكلى، ثـ القيـ األخبلقية االجتهاعية في الهرتبة الثاىية، ثـ القيـ األخبلقية الذاتية في 
( 72.69%ة الكمية لبلستباىة)القيـ األخبلقية العمهية، ككاف الكزف الىسبي لمدرج الهرتبة الثالثة، كأخيران 

(. أها بالىسبة لمهستكل االتقاىي االفتراضي الذم حددي 58.84%) كالكزف الىسبي الكمي لبلختبار
 (، فقد تكصمت الدراسة إلى أف ىسبة اكتساب القيـ األخبلقية لدل التبلهيذ كاىت70%الباحث)

ي ىسبة أقؿ هف%58.84) كتساب تبلهيذ الصؼ الرابع (، كبذلؾ تكجد فركؽ بيف هدل ا70%) ( ٌك
 لمقيـ األخبلقية كالهستكل االفتراضي لصالح الهستكل االفتراضي. 

 

 (:2009، حهتو)دراسة  10-

قيـ االىتهاء كالكالء الهتضهىة في هىٍاج التربية الكطىية لمهرحمة  إلىٌدفت الدراسة إلى التعرؼ 
تحديد هستكل تكافر القيـ في هادة التربية (، ك 2008-2009األساسية الدىيا في فمسطيف لمعاـ الدراسي )

الكطىية لتبلهيذ الهرحمة األساسية الدىيا. حيث استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي لمتحقؽ هف 
أٌداؼ الدراسة حيث تـ إعداد قائهة بأبعاد قيـ االىتهاء كالكالء الهتضهىة في هىٍاج التربية الكطىية 

( كهفاٌيـ 9تـ تحميؿ الهحتكل بىاءن عمى قائهة تشتهؿ أبعاد القيـ كعددٌا )لمهرحمة األساسية الدىيا، كها 
( كالهقترح تضهيىٍا في كتب التربية الكطىية لمهرحمة األساسية الدىيا، 7القيـ الهىدرجة تحتٍا كعددٌا )

زهف كتـ التحقؽ هف صدؽ أداة تحميؿ الهحتكل بىاءن عمى آراء الهحكهيف، كتـ التحقؽ هف الثبات عبر ال
 (.97.7%( كبمغ هعاهؿ الثبات عبر األفراد )4.6%فبمغ )

كأظٍرت الىتائج أف ٌىاؾ تسعة أبعاد لقيـ االىتهاء كالكالء يجب أف تتضهف في كتب التربية الكطىية  
لمهرحمة األساسية الدىيا ٌي: البعد الديىي، البعد الكطىي، البعد التاريخي، البعد االجتهاعي، البعد 
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البيئي، البعد األسرم، البعد الثقافي، البعد السياسي. كأف إجهالي القيـ الهتضهىة في  الهٍىي، البعد
( قيهة تكزعت عمى الصفكؼ هف األكؿ لمرابع 1048هىٍاج التربية الكطىية لمهرحمة األساسية الدىيا بمغ )

يث ( هف إجهالي القيـ، تبلي الصؼ األكؿ ح30.0%( هثمت )315حيث تضهف كتاب الصؼ الرابع )
(قيهة 252( كجاء الصؼ الثاىي في الهرتبة الثالثة حيث تضهف)26.0%( قيهة هثمت)272) تضهف
( قيهة هثمت ها 209( كجاء الصؼ الثالث في الهرتبة الرابعة كاألخيرة هتضهىان )24.0%هثمت)
ضهىت (، كأف أكثر القيـ تضهىان في كتب الهرحمة األساسية الدىيا القيـ الثقافية حيث ت20.0%ىسبتً)
( هف إجهالي القيـ، كأف أقؿ القيـ تضهىان في كتب الهرحمة األساسية 19.9%( قيهة تهثؿ)200الكتب)

( هف إجهالي القيـ الهتضهىة في كتب 2.1%( قيهة هثمت)22كاف عددٌا) ثالدىيا القيـ األسرية حي
 الهرحمة األساسية الدىيا.  

 

 (2008، العيسي)دراسة  -11

أساليب تىهية القيـ األخبلقية في اإلسبلـ ، كالقيـ البلزهة لطبلب  إلىالتعرؼ ٌدفت ٌذي الدراسة إلى 
هدل اكتساب  إلىالهرحمة الهتكسطة هف كجٍة ىظر هعمهي التربية اإلسبلهية كأساليب تىهيتٍا، كالتعرؼ 

هعرفة إذا كاف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ثـ  لهرحمة الهتكسطة لبعض تمؾ القيـ،طبلب ا
ؿ :) اآلتيةهعمهي التربية اإلسبلهية تعكد لمهتغيرات ا استباىًابات أفراد عيىة الدراسة في هحاكر إج لهٌؤ

ؿ، التخصص، سىكات الخبرة، الدكرات التدريبية(. كها استخدـ الباحث الهىٍج  الدراسي، ىكع الهٌؤ
( عبارة، تـ 67ف)أها أدكات الدراسة فكاىت استباىة تتألؼ ه الكصفي ) الهسحي( في ٌذي الدراسة.

( هدرسة 64( فردان هف هعمهي التربية بالهرحمة الهتكسطة بهحافظة القىفذة بػ)161تطبيقٍا عمى)
ظٍار ىتائج الفركض SPSSهتكسطة، كلتحميؿ الىتائج استخدـ الباحث البرىاهج اإلحصائي) ( الختبار كا 

أٌهية القيـ األخبلقية لطبلب في الهحكر األكؿ  كخمصت الدراسة إلى ىتائج أٌهٍا: كهحاكر الدراسة.
( كىسبة 2.75الهرحمة الهتكسطة احتمت القيهة الخمقية)بر الكالديف(الهرتبة األكلى بهتكسط يعادؿ)

( 1.99( كدرجة أٌهية كبيرة، بيىها )الشكرل( جاءت في الهرتبة األخيرة بهتكسط يعادؿ)76.4%هئكية)
ب الهىاسبة لتىهية القيـ األخبلقية احتؿ األسمكب) في الهحكر الثاىي األساليأها  كدرجة أٌهية هتكسطة.

في هصمى الهدرسة( الهرتبة األكلى بهتكسط  طبلبالحرص عمى تأدية الصبلة جهاعة هع ال
( كدرجة أٌهية كبيرة. بيىها)هشاركة التبلهيذ في تقييـ الهعمهيف( جاءت في الهرتبة األخيرة 2.90يعادؿ)

 يفة.( كدرجة أٌهية ضع1.59) بهتكسط يعادؿ
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كشفت الدراسة أىً ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في هعدالت استجابة أفراد عيىة الدراسة عمى 
ؿ العمهي كىكعً، التخصص، سىكات الخبرة،  جهيع هحاكر االستبياف تعزل إلى هتغيرات الدراسة )الهٌؤ

 كعدد الدكرات التدريبية(.
 

 (:2007، األسطل)دراسة  12-

ى الكشؼ عف القيـ التربكية الهتضهىة في آيات الىداء القرآىي لمهؤهىيف، ككضع ٌدفت ٌذي الدراسة إل 
تصكر هقترح لتكظيؼ ٌذي القيـ في التعميـ الهدرسي، ككذلؾ كضع تصكر هقترح لتكظيؼ ٌذي القيـ في 

كها استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفي التحميمي،  هكاجٍة التحديات التي تكاجً األهة اإلسبلهية.
هىكا، أبالىداء القرآىي يا أيٍا الذيف  اـ أسمكب تحميؿ الهحتكل، كذلؾ بتحميؿ اآليات التي تبدأباستخد

أف آيات الىداء القرآىي  تكصمت ٌذي الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا:ك  كاستخراج القيـ هف ٌذي اآليات.
كالعسكرية  ،( قيهة18كعددٌا) ، كاألخبلقيةقيهة (42حيث بمغ عددٌا) تزخر بالقيـ التربكية اإليهاىية

حيث  االقتصاديةكأخيران القيـ ، ( قيهة22) كبمغ عددٌا ، كاالجتهاعية( قيهة14) كبمغ عددٌا كالسياسية
تكصمت الباحثة إلى صيغة تربكية عبلجية لبلستفادة هف آيات الىداء القرآىي ك  .( قيهة11بمغ عددٌا)

عىاصر العهمية التعميهية، ككيفية تكظيؼ حيث شهمت الصيغة  لمهسمهيف في هجاؿ التعميـ الهدرسي.
القيـ فيٍا كقد تحددت هضاهيىٍا في ضكء فٍـ التحديات التي تكاجً األهة اإلسبلهية، كأٌهية القيـ في 

 التعميـ الهدرسي.
 

 (:2007، الشنقيطي)دراسة  13-

اىية لدل الشباب ٌدفت ٌذي الدراسة إلى تكضيح بعض األساليب التربكية الهؤدية إلى تىهية القيـ اإليه
الهسمـ، كبياف أٌهية األساليب الىبكية في تىهية القيـ اإليهاىية في ىفكس الشباب الهسمـ، كاستخدـ 
ي الهرحمة الههتدة هف  الباحث الهىٍج الكصفي االستىباطي، كاقتصرت الدراسة عمى هرحمة الشباب ٌك

عهر(. كجاىب القيـ السمككية اإليهاىية البمكغ )هف سف الخاهسة عشرة( إلى سف )الخاهسة كالعشريف هف ال
إف السىة الىبكية ٌي الهىٍج كاألسمكب  :أٌهٍافقط لدل الشباب بجهيع فئاتً. كأسفرت الدراسة عف ىتائج 

تىهية القيـ لدل الشباب ضركرة ثـ  التربكم األهثؿ الذم تربى عميً أصحاب الىبي صمى اهلل عميً كسمـ.
القدكة الحسىة هف أعظـ األساليب التربكية الهؤثرة في الىفس أف أسمكب ك  لبىاء شخصية الهسمـ الهتهيزة.
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يب أسمكب عبلجي لتقكيـ الىفس البشرية كردٌا إلى الطريؽ الصحيح.ك  البشرية.  تعدالترغيب كالتٌر
 أساليب الحكار كالقصة هف اىجح األساليب التربكية في الكصكؿ إلى ىتيجة ايجابية هع الشباب.

 

 (:2006، ئغالصا)دراسة  14-

هدل قياـ هعمـ الهرحمة الثاىكية بهديىة الرياض بدكري في تىهية  إلىٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ 
لى التعرؼ ا  القيـ الخمقية لدل طبلبً، كذلؾ هف كجٍة ىظر الهعمهيف كهديرم الهدارس الثاىكية، ك 

الهعمهيف حكؿ قياـ  لى هدل االختبلؼ في كجٍات ىظرا  عمى هعكقات قياـ الهعمـ بذلؾ الدكر، ك 
الهعمـ بدكري في تىهية القيـ الخمقية لدل طبلب الهرحمة الثاىكية كهعكقات قياهً بٍذا الدكر كفؽ 
ؿ، سىكات الخبرة(، باإلضافة إلى الكشؼ عف اختبلؼ  هتغيرات الدراسة )التخصص، ىكع الهٌؤ

ي في تىهية القيـ الخمقية كجٍات ىظر كؿ هف الهعمهيف كالهديريف حكؿ هدل قياـ هعمـ الهرحمة بدكر 
لدل طبلبً. استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي، حيث أعد الباحث استباىة غطت تساؤالت 

( هديران، كاستخدـ 25( هعمهان ك)345الدراسة كطبقت عمى عيىة هف الهعمهيف كالهديريف بمغت )
جهيع عبارات  أف ىتائج:الباحث هجهكعة هف األساليب اإلحصائية لتحميؿ البياىات، كأظٍرت ال

كها  )كبيرة جدان أك كبيرة(. عمى درجات هكافقةحصمت االستباىة الهتعمقة باستجابات الهعمهيف 
حصمت عبارات االستباىة الهتعمقة باستجابات الهديريف حكؿ دكر الهعمـ في تىهية القيـ الخمقية عمى 

ال يكجد فركؽ بيف استجابات الىتائج أىً كها أظٍرت درجات هكافقة )كبيرة جدان أك كبيرة أك هتكسطة(.
ؿ  الهعمهيف حكؿ هدل قياـ الهعمـ بدكري في تىهية القيـ الخمقية حسب هتغير التخصص كالهٌؤ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات الهعمهيف حكؿ هعكقات قياـ الهعمـ بدكري في  العمهي.
ة. كجكد فركؽ بيف استجابات الهعمهيف كالهديريف تىهية القيـ الخمقية لدل الطبلب حسب هتغير الخبر 

 الهحاكر الخهسة لصالح الهعمهيف. حكؿ هدل قياـ الهعمـ بدكري في تىهية القيـ الخمقية في جهيع
 

 (:2005، السويدان)دراسة  15-

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ أىكاع القيـ البيئية الهتضهىة في هحتكل كتاب العمكـ لمصؼ السادس 
ي في الههمكة العربية السعكدية، عف طريؽ أعدتً الدراسة يتضهف قائهة القيـ الكاجب تضهيىٍا االبتدائ

عداد برىاهج يتضهف هجهكعة هف األىشطة لتىهية القيـ  الهحتكل، ثـ تحميؿ الكتاب عمى أساسً، كا 
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العمـك البيئية. كتكصمت الدراسة إلى أف ىسبة الفصكؿ التي تىاكلت القيـ البيئية في هحتكل كتاب 
هكاف شهكلٍا جهيع القيـ %92) ي ىسبة جيدة، كذلؾ لتىكع الهكضكعات التي طرحٍا الهحتكل كا  (. ٌك

ة. كأف تكزيع القيـ البيئية في الهحتكل يفتقر إلى التكازف، حيث احتمت القيـ الجهالية يسالبيئية الرئ
جاءت قيـ حهاية البيئية  ان كأخير  ،( هف الهجهكع، ثـ قيـ التكازف البيئي، كبعدٌا قيـ الصحة%64.5)

كصياىتٍا. كعزت الدراسة ارتفاع ىسبة القيـ الجهالية إلى كجكد فصكؿ ذات عبلقة بجهاؿ تركيب جسـ 
اإلىساف كالىباتات كالتي تعد هجاالن خصبان إلبراز قيـ الجهاؿ. كها تكصمت الدراسة إلى أف الهحتكل 

تىاكالن لمقيـ البيئية ٌي الفصكؿ: األكؿ، كالرابع، أٌهؿ بعضان هف القيـ الفرعية. ككاىت أكثر الفصكؿ 
كالخاهس، كالسادس، كالسابع. كاقترحت الدراسة برىاهجان يتضهف هجهكعة هف األىشطة لتحقيؽ أٌداؼ 

 التربية البيئية في تىهية القيـ البيئية. 

 

 (2005 ،سموت)د راسة  16-

ا في األىاشيد الهقدهة لطمبة أٌـ هجاالت هفاٌيـ القي إلى التعرؼ ٌدفت ٌذي الدراسة  ـ التي يمـز تكافٌر
ا في كؿ هجاؿ هف ك  ،اسية الدىيا هف كجٍة ىظر الخبراءاألس الهرحمة أٌـ هفاٌيـ القيـ التي يمـز تكافٌر

هستكل تكافر هفاٌيـ القيـ في األىاشيد ك  ،ىظر الخبراء ك الهختصيف الهجاالت الهحددة هف كجٍة
الباحثة الهىٍج الكصفي التحميمي حيث قاهت بإعداد  استخدهت ،ية الدىياالهقدهة لطمبة الهرحمة األساس

ٌي : الهجاؿ الركحي، الهجاؿ  لمهرحمة األساسية الدىيا ضهف ثهاىية هجاالت قائهة لمقيـ البلزهة
الهجاؿ األخبلقي، الهجاؿ االقتصادم ، الهجاؿ العمهي، الهجاؿ السياسي، الهجاؿ البيئي،  االجتهاعي،

 ،(97%) ،(93%) ثبات التحميؿ حيث بمغ هعدؿاألداة ك  هف صدؽ كتـ التأكد لجهالي .ا الهجاؿ
تكصمت الدراسة إلى أف الكتب الثبلثة اشتهمت عمى جهيع (، لمصفكؼ الثبلثة عمى التكالي. %92)

 .القيـ السياسية لـ يرد أم هىٍا في كتاب الصؼ الثالث االبتدائي هجاالت هفاٌيـ القيـ غير أف هفاٌيـ
في أىاشيد الصؼ األكؿ: هفاٌيـ القيـ االجتهاعية )  :تيالهئكية كاآل ككاف ترتيبٍا حسب ىسبٍا

هفاٌيـ القيـ ك (، 16.9%هفاٌيـ القيـ الجهالية )ك ، (20.42%ة )السياسي القيـ هفاٌيـك ، (%23.24
(، 9.15%هفاٌيـ القيـ العمهية ) ك (، 11.27%) االقتصادية (، هفاٌيـ القيـ13.38%الركحية )

كفي أىاشيد الصؼ الثاىي: هفاٌيـ (. 2.11%(، هفاٌيـ القيـ البيئية ) 3.52%هفاٌيـ القيـ الخمقية )
(، 15.82%) (، هفاٌيـ القيـ العمهية17.8%) (، هفاٌيـ القيـ االجتهاعية22.78%)   القيـ الركحية 

      يـ القيـ االقتصادية(، هفا10.13ٌ%السياسية ) %(، هفاٌيـ القيـ 13.92هفاٌيـ القيـ الجهالية ) 
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أها في أىاشيد الصؼ (. 3.16%) (، هفاٌيـ القيـ البيئية8.23%(، هفاٌيـ القيـ الخمقية )%8.86)
القيـ االقتصادية )  %(، هفاٌيـ 23.33الثالث : هفاٌيـ القيـ الركحية ك هفاٌيـ القيـ العمهية ) 

(، هفاٌيـ القيـ  12.78القيـ الجهالية% %(، هفاٌيـ 16.11%(، هفاٌيـ القيـ االجتهاعية )  16.67
  لمقيـ السياسية .%(، كلـ تكجد هفاٌيـ  2.78ئية ) %(، هفاٌيـ القيـ البي5الخمقية ) 

 

  (:2004، هرتجى)دراسة  17-

ٌدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة ههارسة طمبة الهرحمة الثاىكية لمقيـ األخبلقية في هحافظة غزة 
ككذلؾ الكشؼ عف أثر هتغير الجىس كهتغير التخصص في درجة ههارسة  هف كجٍة ىظر هعمهيٍـ،

طمبة الهرحمة الثاىكية لمقيـ األخبلقية، كالتعرؼ إلى األساليب التي يستخدهٍا الهعمهكف كالهعمهات 
لحث الطمبة كتشجيعٍـ عمى ههارسة القيـ األخبلقية. استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي 

( 3( هكزعة عمى )53فقاـ الباحث بإعداد استباىة لمقيـ األخبلقية بمغ عدد فقراتٍا ) لهىاسبتً لمدراسة،
ي: عبلقة طالب الهرحمة الثاىكية بالهعمهيف، كعبلقة طالب الهرحمة الثاىكية بالزهبلء،  هجاالت ٌك

ة عمى كعبلقة الطالب باإلدارة الهدرسية كالهكظفيف كاإلدارييف في الهدرسة. حيث اشتهمت عيىة الدراس
( كتـ 2003-2002( هعمـ كهعمهة ههف يعهمكف في الهدارس الحككهية هف غزة في عاـ )290)

ا بالطريقة العشكائية البسيطة.كتكصمت الدراسة إلى ىتائج هىٍا: ال تكجد فركؽ ذات داللة  اختياٌر
لهتغير  ( في هدل ههارسة طمبة الهرحمة الثاىكية لمقيـ األخبلقية تعزل0.05إحصائية عىد هستكل )
( في هدل ههارسة 0.05د فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل )ك كج الجىس لصالح الطالبات.

األساليب األكثر أف  أدبي(. -طمبة الهرحمة الثاىكية لمقيـ األخبلقية تعزل لهتغير التخصص )عمهي
قية ٌي: شيكعان لدل هعمهي الهرحمة الثاىكية لحث الطمبة كتشجيعٍـ عمى ههارسة القيـ األخبل

يب كالترغيب  الههارسة العهمية(.-الىصح كالهكعظة -)القدكة،التٌر
 

 (:2001، عصيدة)دراسة  18-

ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلى هستكيات القيـ التربكية لدل طمبة الصؼ الثاىي عشر في الهدارس 
بلؿ اإلجابة عف الثاىكية في هحافظة ىابمس، كهدل هساٌهة الهتغيرات الديهكغرافية بٍا، كذلؾ هف خ

الدراسة هف طمبة الصؼ الثاىي عشر في هحافظات ىابمس، كاختار  تككف هجتهعحيث  أسئمة الدراسة.
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( طالب كطالبة هف طمبة 439(، استجاب هىٍـ )450الباحث عيىة عشكائية هف الطمبة بمغ عددٌا )
( فقرة هكزعة عمى 60كقاـ الباحث بتطكير استباىة تككىت هف ) الصؼ الثاىي عشر العمهي كاألدبي.

كأظٍرت الىتائج أف درجة القيـ التربكية لدل طمبة الصؼ الثاىي عشر في  خهس هجاالت لمقيـ التربكية.
الهدارس الثاىكية في هحافظة ىابمس كاىت كبيرة جدان في هجاالت القيـ السياسية، كالجهالية، كاألخبلقية، 

لدل طمبة الصؼ ات داللة إحصائية في القيـ التربكية ككجكد فركؽ ذ كالهعرفية، كاالجتهاعية، كالديىية.
تعزل لهتغير الجىس كالتحصيؿ الدراسي. في حيف  الثاىي عشر في الهدارس الثاىكية في هحافظة ىابمس

تبيف أىً ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في القيـ التربكية تعزل لهتغير هكاف السكف، كدخؿ األسرة، 
يب القيـ حسب أٌهيتٍا هف كجٍة ىظر طمبة الصؼ الثاىي عشر كاآلتي: القيـ كفرع الدراسة. كجاء ترت

السياسية في الهرتبة األكلى، تميٍا القيـ الجهالية في الهرتبة الثاىية، كفي الهرتبة الثالثة القيـ األخبلقية 
  قيـ الهعرفية.كفي الهرتبة الرابعة القيـ الديىية، كفي الهرتبة الخاهسة القيـ االجتهاعية، كأخيران ال

 

 (:2001، اليندي)دراسة  19-

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ إلى هدل قياـ الهعمـ في تىهية بعض القيـ االجتهاعية لدل طمبة الصؼ 
الثاىي عشر، ككذلؾ إلى الكشؼ إف كاىت ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات إجابات 

ـ االجتهاعية تعزل إلى )الجىس، هكاف السكف، تخصص الطمبة حكؿ دكر الهعمـ في تىهية بعض القي
الطمبة، تخصص الهعمـ(. كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي لمحصكؿ عمى الهعمكهات لئلجابة 
عف أسئمة الدراسة، كها استخدـ اإلحصاء االستداللي )اختبارات كتحميؿ تبايف(. كتـ إعداد أداة الدراسة 

ألربعة تخصصات ٌي )هعمـ المغة العربية، هعمـ التربية البدىية، هعمـ  ( فقرة70كالتي تككىت هف )
التربية اإلسبلهية، هعمـ المغة االىجميزية(، حيث تـ حساب صدقٍا باستخداـ )صدؽ الهحكهيف، كصدؽ 
االتساؽ الداخمي(، ككذلؾ حساب ثباتٍا باستخداـ)التجزئة الىصفية، كهعاهؿ ثبات ؾ لكركىباخ ألفا(. 

( طالبان كطالبةن هف الطمبة 720(الختبار فرضيات الدراسة، كبمغت عيىة الدراسة )0.76غ )كالذم بم
( 5%الىظاهييف كالذيف يدرسكف في الصؼ الثاىي عشر بهديريات التعميـ الثبلثة بهحافظات غزة بىسبة )

بايف األحادم كتحميؿ الت T.Test( طالبان كطالبةن، كتـ استخداـ اختبار 14471لهجتهع الدراسة البالغ )
تؤكد الدراسة عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  الختبار صحة الفرضيات، كأظٍرت الىتائج ها يأتي:

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  إحصائية بيف كؿ هف الذككر كاإلىاث في تىهية بعض القيـ االجتهاعية.
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ك دكر الهعمـ في ( بيف هتكسطات درجات طمبة الصؼ الثاىي عشر ىح0.05إحصائية عىد الهستكل )
عدـ كجكد فركؽ  خاف يكىس(.-غزة -تىهية بعض القيـ االجتهاعية يعزل لهكاف سكف الطمبة )شهاؿ

( بيف هتكسطات درجات طمبة الصؼ الثاىي عشر ىحك دكر 0.05ذات داللة إحصائية عىد هستكل )
كجكد فركؽ  دبي(.أ -الهعمـ في تىهية بعض القيـ االجتهاعية يعزل لعاهؿ التخصص لدل الطمبة)عمهي

( بيف هتكسطات درجات طمبة الصؼ الثاىي عشر ىحك 0.05ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )
تىهية بعض القيـ االجتهاعية يعزل لعاهؿ التخصص لدل الهعمهيف، كذلؾ بكجكد فركؽ بيـ هعمهي المغة 

عمهي المغة العربية، كها كجدت فركؽ العربية ككؿ هف هعمهي المغة االىجميزية كالتربية البدىية كلصالح ه
بيف هعمهي التربية اإلسبلهية كهعمهي التربية البدىية كالمغة االىجميزية كلصالح هعمهي التربية اإلسبلهية، 

 ككجكد فركؽ بيف هعمهي المغة العربية كهعمهي التربية اإلسبلهية.

 

 الدراسات األجنبية:2:2:2 

 (  (yusuf keskin & all, 2014ةد راس1- 

 الهىافسة كقياس االجتهاعية، الدِّراسات هعمهي هثؿ هف القيـ كجكد تقييـ كيفية إلى الدِّراسة ٌدَّفت
 الباحث استخدـ  .القيـ تدريب في يكاجٍكىٍا التي الهشكبلت كها ىفسً، الهكضكع عمى بىاءن  كتقييهٍا
 االجتهاعية الدِّراسات يهعمه هع هقابمة الباحث أجرلكها  الظكاٌر، لكصؼ الىكعي الكصفي الهىٍج
 حيث . صكتية هقاببلت التحقيؽ، عمى قائهة فكرية أسئمة _ عمى تشهؿ أسئمة (10) هف تككىت حيث
 الىتائج هف بعدد الدِّراسة كخرجت ،االجتهاعية الدِّراسات هعمهي هف هعمهان  (19) هف الدِّراسة عيىة تككىت
 كفاءة هستكل أف .لطمبتٍـ القيـ لتعميـ الكفاية يًف بها هختصكف أىفسٍـ يعتبركف ال الهعمهكف  :هىٍا

 أىٍـ ذكركا هعمـ (13) الهقاببلت هعمهي هعظـ كهكضكعٍا، القيـ تعميـ في االجتهاعية الدِّراسات هعمهي
 تعميـ عمى  ٍـئزهبل عركض إلى استهعت قد كاىت هعمهيف  (6)ك القيـ، تعميـ في راجعة تغذية يتمقكا لـ

 الهعمهيف جهيع القيـ، تعميـ في االجتهاعية الدِّراسات دكر . هدارسٍـ في ٍـئزهبل ىدكات خبلؿ هف القيـ
 هعمهيف (9) فإ حيث  .القيـ تعميـ في دكران  تمعب أىٍا االجتهاعية لمدِّراسات الهقابمة هعٍـ أجريت الذيف

 لهكاطفا أف الىتيجة ككاىت االجتهاعية، دراستٍـ هف كٍدؼ الصالح الهكاطف تىشئة عمى اعتهدكا
 الدِّراسات خبلؿ هف غرسٍا يصعب التي القيـ أف .الكطىية كالفضائؿ القيـ تطكر عمى يعهؿ الصالح
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 االحتراـ قيـ تعزيز في صعكبة لديٍـ أف :يأتي ها الدِّراسة عميٍـ جرت الذيف الهعمهكف ذكر االجتهاعية،
 .البعض بعضٍا هع اعصر  في دائهان  كالقيـ ،البعض بعضٍـ يحترهكف الطمبة أف هع كالتساهح،

 

 ((Notman  & et,all, 2012دراسة  2-
دفت ٌذي الدراسة إلى استكشاؼ هقدرة الهدارس عمى تضهيف القيـ في عهمية التعميـ الخاصة بٍا،  ٌك
دفت إلى استكشاؼ أثر الىٍج الهتبع في تحقيؽ )تىفيذ( القيـ هف خبلؿ  كفي براهج التعمـ أيضان، كها ٌك

إلطار الىظرم لٍذي الدراسة عمى التحميؿ. بحيث كاف الٍدؼ هف ىهكذج التحميؿ يقكـ احيث  الهدرسة.
عادة بىاء الهعاىي التي يحهمٍا الىاس عف القيـ كالتعمـ. ي هككىة هف  فٍـ كا  تـ اختيار عيىة الدراسة ٌك

د، ككاىت ٌذي الهدارس هف التعميـ الهختمط كهف الجىس الكاح هدرستيف هتكسطتيف، كهدرستيف ثاىكيتيف.
ي تعكس الفئة العهرية هف ( 90( عاهان، كتـ جهع هعمكهات كهية هف خبلؿ هسح هىظـ لػ )17-11) ٌك

هعمهان )باستخداـ هقياس لكرت( ككاىت هتعمقة بالهىاٌج، كالقيـ، كأداة تقييـ الدراسة، كالهخرجات الهرجكة 
هف خبلؿ هصادر هتعددة كها تـ جهع هعمكهات ىكعية  كاستجابات الطبلب كتطبيؽ القيـ في الهدارس.
( هعمـ 20( طالب ك)20( هف هدراء الهدارس كهقابمة )12هىٍا: الكثائؽ، كهقاببلت شبً هىظهة، هع )

( SPSSكسجؿ خاص يهؤلي الطالب عف تعمـ القيـ، كتـ تحميؿ الهعمكهات الكهية باستخداـ برىاهج )
باحث، أها بالىسبة لمهعمكهات الكاردة كأها الهدخبلت الىكعية لمهقاببلت فقد دكىت لكي تفحص هف قبؿ ال

هف السجبلت فقد سجمت كأجرم لٍا تحميؿ هقارىة. أها الهعمكهات التي حصؿ عميٍا هف خبلؿ هسح 
خاص لمهقاببلت الفردية فقد تـ تحميمٍا هف خبلؿ هجهكعة هف األشخاص ذكم الثقة كالكفاءة كقد 

ائج لجهيع هككىات الهعمكهات التي جيهعت. كها استخدهت في الىٍاية طريقة التثميث لتحميؿ جهيع الىت
خرجت الدراسة بىتائج حيث كاىت أكثر االستراتيجيات تفضيبلن لتدريس القيـ بها فيٍا الدكر االىهكذجي 
لمهعمـ ٌي الهكقؼ التعميهي، كالتعمـ الصريح الهعمف لمقيـ، كها كاىت أكثر االستراتيجيات تفضيبلن في 

لذاتي هف قبؿ الطبلب أىفسٍـ كهبلحظات الهعمـ أك هراقبتً لمقيـ الظاٌرة في تقييـ القيـ ٌي التقييـ ا
تصرفات الطبلب، كها أكضح الهعمهكف الحاجة إلىشاء أك كضع تصكر عاـ لمقيـ بهشاركة الطبلب، 
كلغة هشتركة لتفسير ٌذا التصكر، كها أكضحت الدراسة أف القيـ كالهعتقدات التي يحهمٍا الهعمـ ربها 

التزاهٍـ بتطبيؽ القيـ في هدارسٍـ. ككاف أٌـ اىعكاسات ٌذي الدراسة الحاجة إلى تطكير هٍىي  تؤثر في
لمهعمهيف لدعـ هعمكهاتٍـ الىظرية كالعهمية في تطبيؽ القيـ في عهمية التعمـ كالتعميـ، كلفت االىتباي إلى 

براهج التعميـ لهدرسي  تعمـ القيـ كتعميهٍا حيث أف ٌذي األهكر يىبغي أف تككف جزءان هتكاهبلن في
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الهدارس االبتدائية كاألساسية كالثاىكية، كأف يككف ٌىاؾ دراسات يهكف أف تضطمع في استكشاؼ كجٍات 
 هكاصفات أفضؿ تطبيؽ لٍا. إلىالىظر ألثار القيـ في التعمـ، كلمتعرؼ 

 

 (hamid, ebadollahi, 2011) د راسة3-

َـّ  التي الطريقة إلى التعرؼ الدِّراسة ٌذي ٌدَّفت  الهدرسة في بالهكاطىة الهتعمقة القيـ تهثيؿ فيٍا ت
 عف كبير بشكؿ هختمؼ التعميـ ىظاـ فإ حيث ،)اإلسبلهية إيراف جهٍكرية في التعميـ ىظاـ( اإلسبلهية
 عف يتهيز الذم اإلسبلهية إيراف جهٍكرية في اإلسبلهية الطبيعة إلى ذلؾ كيرجع الثكرة، قبؿ ها عصر
 اختيرت كتب ثبلثة هف قصدم، بشكؿ اختيرت ىصان  (19) هف الٌدراسة عيىة تكٌكىت . السابؽ الىظاـ
َـّ  ،)الثقافي التدريب _ اإلسبلهي الديىي _ الفارسي( عشكائي بشكؿ  الخطاب تحميؿ ىظرية استخداـ كت

 عمى القائهة الهكاطىة قيـأف  :أٌهٍا ىتائج إلى الدراسة كتكصمت الىقدم، الخطاب كتحميؿ الحرجة،
 الهستىدة الهكاطىة قيـك  .)الهجتهع عف الدفاع كالقاىكف، الطاعة لمهجتهع، االىتهاء االحتراـ،( :لكاجبا

 :الهساكاة .ثـت(كالهعتقدا العبادة حؽ كالفكر، التعبير حؽ كالسياسية، االجتهاعية الحرية حؽ ) :لمحؽ
 .(كالعرقية الثقافية اتاألقمي حؽ كالمغة، كالديف كالعرؽ الجىس أساس عمى كالتهييز الهساكاة)
 .األهفثـ  .الحككهة اعتراض حؽ السياسية، الهشاركة :الهشاركةك 

 

  ((Singh, A. 2011دراسة 4- 
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى تقييـ اآلثار الهترتبة عمى الطمبة ىتيجة التعميـ الجيد أك القيـ كتضهىت الدراسة 

حيث  ب الههارسات العدائية عىد غالبية الطمبة.حجب الطبلب عف التأثيرات السمبية التي يهكف أف تسب
ٌؿ تؤثر القيـ  حيث جاءت الدراسة لتجيب عف السؤاؿ اآلتي: .Bك Aتـ تقسيـ الطمبة إلى هجهكعتيف 

ا بشكؿ تجريبي كهبلحظتٍا  عمى التعميـ كالهدارس، ككذلؾ عمى تحصيؿ الطمبة كسمككٍـ يهكف اختباٌر
كيؼ يتـ تعميـ القيـ التي يجرم تىفيذٌا في  سئمة فرعية ٌي:كاىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ أ بشكؿ هكثكؽ؟

كيؼ يهكىىا  الطرؽ التي تيحدث) تثير( التغيير االيجابي في ههارسة الهعمـ كاستجابة الطالب لٍا؟
 كأف تعميـ القيـ لً أثر ايجابي عمى: ؟العثكر) الحصكؿ( عمى أدلة لمهطالبات القائهة عمى شٍادة الهعمـ

ر كهشاركة األسرة دك ، أجكاء العبلقة بيف الهعمـ كالطالب،أجكاء كبيئة الهدرسة ،األكاديهياجتٍاد الطالب 
ؿ لٍا تأثير عمى  الطالب. ،في تعميـ القيـ ها ٌي التأثيرات اإلضافية لتدريس القيـ بشكؿ كاضح، ٌك
كؼ البيئية أك كأكد البحث عمى ايجابية كضركرة تكفير التعميـ القيـ هف خبلؿ تكفير الظر  الطالب ىفسً؟
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البيئة الصفية الجيدة لمطمبة في الهدارس، كهف خبلؿ تكطيد العبلقات بيف الطبلب أىفسٍـ كالعبلقات 
( اتفقت عمى أف لمقيـ A&B كأف األدلة الهستخدهة هف دراسة هجهكعتي الدراسة ) بيىٍـ كبيف هعمهيٍـ،

ي الدراسة، كأف ٌذي اآلثار تتطابؽ هع كها أىٍا اىبثقت هف هجهكعت كلٍا هظاٌر، أثر في تعميـ الطبلب،
 اآلثار التي كضعت عمى شكؿ أسئمة.

 

 ( (Sahari & et.all,1999دراسة  5-
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى عهؿ هسح لهعمهي الهدارس الثاىكية لفحص هدل تكجيً الهعمهيف ىحك القيـ هف 

أبعاد اتجاٌات  الهعمهيف  في  ها خبلؿ الهكاد الدراسية. كذلؾ هف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
( هف الهعمهيف بشكؿ عشكائي، ٌـ هعمهكف 103تـ اختيار ) ها دقة قياس تكجً الهعمهيف؟ غرس القيـ؟

، كتـ قياس كتحميؿ الىتائج باستخداـ هعاهؿ ( سؤاالن 15خبرة، كزعت عميٍـ استباىة هككىة هف ) كذك 
ككذلؾ  مهيف لمقيـ ٌك عبارة عف هفٍكـ هتعدد األبعاد،)كركىباخ ألفا(. كأشارت الىتائج إلى أف تكجيً الهع

تكجً الهعمهيف ىحك تعزيز القيـ األخبلقية في الهدارس، كتعزيز القيـ هف خبلؿ استخداـ أك اقتباس آيات 
هف القرآف الكريـ، كالحديث الشريؼ، تعزيز قيـ الهكاطىة عىد الطبلب، كأف هعظـ الدركس يهكف أف 

 تشهؿ عمى قيـ هتعددة.
 

 ( Ennis, C.D, (1994)دراسة 6- 
( هف هعمهي التربية 11ٌدؼ ٌذا البحث إلى فحص التخطيط الٍادؼ كقرارات التعميـ ألحد عشر)

ـ هف ) ( هف الهدارس الهتكسطة، لتصهيـ 4هدارس عميا ك) (5البدىية في الهرحمة الثاىكية، تـ اختياٌر
البىاء االجتهاعي، أك قيـ الهسؤكلية  عقبلىي ٌادؼ لمهىٍاج االجتهاعي الهخصص هف خبلؿ إعادة

 احتراـ الهكاطىة كالهسؤكلية.، العدؿ االجتهاعي ككذلؾ فحص أقدهية الهىاٌج هف جاىبيف: االجتهاعية.
يجاد قيـ كتكجٍات هف شأىٍا تسٍيؿ جٍكد الهشرفيف لتصكير هعايير لمهعمهيف في حياتٍـ اليكهية.كها  كا 

ؤكلية االجتهاعية هع اآلخريف كاألخذ بعيف االعتبار الخمفية لمطبلب أشارت الىتائج إلى التأكيد عمى الهس
)الهديىة، الريؼ(، كها كشفت تعميقات الهعمهيف ضركرة الربط بيف الحاجة لمتعميـ األكاديهي كأٌدافً 

 كبيف الحاجة لتعميـ الهٍارات الهتعمقة بالهسؤكلية االجتهاعية.
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 (   (Margareta, N.Dدراسة 7- 
 

ي الدراسة )البحث الىكعي( إلى أظٍار أك هعرفة القيـ الهعمىة كالقيـ الهخفية )الظاٌرة كغير ٌدفت ٌذ
الظاٌرة( هف خبلؿ الحكار الهقصكد داخؿ غرفة الصؼ لمطمبة الهعمهيف، كهدل تكافقٍا هع الهىاٌج 

يبي )دراسة كالهىٍج الهتبع في ٌذي الدراسة ٌك الهىٍج شبً تجر  الكطىية السكيدية، كها يؤثر عميٍا.
)الظاٌرة( عىد الطمبة  إلى أم درجة تتكافؽ القيـ الهعمىة كجاءت الدراسة لتجيب عف سؤاليف ٌها: حالة(.

)الحكار الهقصكد( بٍدؼ إظٍار تمؾ القيـ  كالقيـ  الهعمهيف الذيف تمقكا أك لـ يتمقكا التدخؿ الهقصكد
مى القيـ الظاٌرة كالهخفية عىد الطمبة ٌؿ هف الههكف التأثير ع ؟الهعمىة هف هركز الهىاٌج الكطىي

( 107تككىت عيىة الدراسة هف ) ؟لهقصكد خبلؿ فترة قصيرة هف الكقتالهعمهيف هف خبلؿ التدخؿ ا
ـ بشكؿ عشكائي، كافؽ هىٍـ ) ( عمى التعاكف لمقياـ بٍذي الدراسة. تـ تقسيـ 50طالب هعمـ تـ اختياٌر

 ( )كهجهكعة  21هيت بالهجهكعة التجريبية كعددٌـ س A)هجهكعة  الطمبة الهعمهيف إلى هجهكعتيف،
Bجهكعة هع إهكاىية اختبلؼ األسئمة( كطرح األسئمة عمى كؿ ه29سهيت بالهجهكعة الضابطة كعددٌـ 
(post test /pre test كتـ إجراء اختبار بعدم بحيث خضعت الهجهكعة التجريبية لمتدخؿ لهدة .)
( أف A) صؿ دراسي في جاهعة سكيدية(.كطمب هف الهجهكعة)ف ان ( أسبكع18اجرم بعد ) ان ( أسبكع18)

ذا  يعدكا هكاقؼ تعميهية تتعمؽ بها استىتجكي هف قيـ أساسية لهىاقشتً داخؿ الصؼ هع التبلهيذ، ٌك
ذا يهٍد لمهعمـ ب  ف يعرؼ فيها إذا كاف الطالب هستعدان لبدء الحكار أـ ال.ألتدكيف هبلحظاتٍـ، ٌك

ا، كتقـك ( أسابيع يقـك (5-10كلهدة  الهعمهكف بإجراء هقاببلت قصيرة لتفعيؿ هبلحظاتٍـ التي أخذٌك
( التجريبية بتطبيؽ بعض األىشطة التي تٍدؼ إلى تعزيز القيـ الهرغكبة هثؿ الىقاشات Aالهجهكعة )

 كالتأهبلت. كفي الىٍاية تقـك الهجهكعتيف باإلجابة عمى ىفس األسئمة )االستباىة(.

( التجريبية كافقكا بىسبة أكبر Aالدراسة إلى أف الهجكعة األكلى ) تكؿ فقد خمصيها يتعمؽ بالسؤاؿ األكف
ذا فيها يتعمؽ بالقيـ الظاٌرة. أها فيها  هع الهركز الكطىي لمهىاٌج، هها كاىكا عميً في بداية األهر، ٌك

فيها  ( الضابطة فمـ تتغير القيـ خبلؿ الفصؿ، هها يعىي أف التدخؿ كاف ىاجحان Bيتعمؽ بالهجكعة )
يخص هكضكع رغبة الهعمهيف في هىاقشة قكاعد العهؿ كالكقت هعان داخؿ غرفة الصؼ هع الطبلب. أها 
فيها يخص " هىاقشة اآلراء الخاصة داخؿ غرفة الصؼ بصراحة" فقد اىخفضت الرغبة لدل الهعمهيف 

كلى كالثاىية فقد كاف في أخر الفصؿ لكمتا الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة. أها فيها يخص االستباىة األ
ذا كاف هتكقعان.Aالذيف غيركا آراءٌـ كاىت لصالح الهجهكعة التجريبية ) أها فيها يتعمؽ بالسؤاؿ  ( ٌك
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هعمىة لمطمبة، كذلؾ هف خبلؿ ىتائج الالثاىي فقد أثبتت الدراسة أىً هف الههكف التأثير عمى القيـ غير 
 الهجهكعة األكلى )التجريبية(.

 لس ابقةاسات اتعقيب عمى الد ر 

هف خبلؿ  عرض الدِّراسات الٌسابقة العربية كاألجىبية التي تىاكلت هكضكع القيـ، تبيف هدل االٌتهاـ 
ا في الهىاٌج الدِّراسية، كأٌهية القيـ لمفرد كالهجتهع. كالجٍكد العمهية التي  بالقيـ التربكية، كهدل تكافٌر

 بيذلت في دِّراسة القيـ.

الٌسابقة هع الٌدراسة الحالية في أف ٌىاؾ قصكران كاضحان في تىاكؿ الهقررات اتفقت هعظـ الٌدراسات 
الٌدراسية الهختمفة لمقيـ، ككجكد خمؿ في تكزيع القيـ في الهىاٌج الدِّراسية، كهف ٌذي الدِّراسات، دِّراسة 

ابقة في لية هع هعظـ الٌدراسات السٌ ا(. كاتفقت الٌدراسة الح2010(، كٌدراسة )األغا، 2005)سمكت، 
(،  2009(، كٌدراسة )حهتك، 2010أىٍا اعتهدت الهىٍج الكصفي التحميمي، هثؿ: ٌدراسة )بادكيبلف،

ف اختمفت هع بعض الدِّراسات في اعتهادٌا الهىٍج الكصفي الهسحي،  2009كدِّراسة )حهكدة، (، كا 
(،  2010ة )الهصرم،(، أك التي اعتهدت الهىٍج التجريبي، هثؿ: دِّراس2008هثؿ: دِّراسة )العيسي، 

(. كها أف الدِّراسة الحالية اتفقت هع الدِّراسات Margareta, N.D(، كدِّراسة )singl, 2011كدِّراسة )
(، كدِّراسة  2001الٌسابقة في اتخاذٌا الهىاٌج الدِّراسية عيىة لٍا، كاختمفت هع دِّراسة كؿ هف )الٍىدم،

لٍا. كها اتفقت ٌذي الدِّراسة هع بعض الدِّراسات  (، في اتخاذٌا طمبة الهدارس عيىة2001)عصيدة، 
ف 2009(، كدِّراسة )الهزيف،  2013الٌسابقة في تىاكلٍا هبحث المغة العربية هثؿ: دِّراسة )شاكيش، (، كا 

(، كاتفقت الدِّراسة الحالية 2005اختمفت هع هعظـ الدِّراسات الٌسابقة في الهبحث كدِّراسة )السكيداف، 
(، 2005سات السابقة في اعتهادٌا قائهة هعيار القيـ أداة لمدِّراسة هثؿ: دِّراسة )سمكت، هع هعظـ الدِّرا
(، كدِّراسة  2008(. كاختمفت هع دِّراسة كؿ هف، دِّراسة )العيسي، 2010كدِّراسة )األغا،

ت (، حيث اعتهدت االستباىة أداة لٍا، كاتفقت الدِّراسة الحالية هع هعظـ الدِّراسا 2006)الصائغ،
(،  2005، كدِّراسة )سمكت،2010)الٌسابقة تكزيعٍا لهجاالت القيـ التربكية، كاختمفت هع دِّراسة )األغا،

الية عف كافة ـ التربكية، كتهيزت الدِّراسة الحفي عدـ اعتهادٌا القيـ الكطىية ضهف هجاالت القي
فيف السَّادس  الدِّراسات السَّابقة في أىٍا تىاكلت القيـ التربكية الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ

كقد استفاد الباحث هف تمؾ الدِّراسات في إعداد اإلطار الىظرم،  كالسَّابع األساسييف في فمسطيف.
جراءات الدِّراسة، كبىاء أداة الدِّراسة، كالهىٍج العمهي.  كا 
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  ثالفصل الثال

 الطريقة واإلجراءات  

  الهقدهة : 1.3

دراسة، لئلجراءات التي اتبعت في ٌذي الدراسة بها في ذلؾ هىٍج ال ان ٌذا الفصؿ كصفتىاكؿ الباحث في 
جراءات التطبيؽ ك كثباتٍ اٍالدراسة، كصدق اةكهجتهعٍا، كعيىتٍا، كأد  ،الدِّراسة أداةكصؼ ا، كا 

 الىتائج. استخدهٍا الباحث لمكصكؿكالهعالجات اإلحصائية التي 

 هنيج الدراسة : 2.3

الهحتكل كأحد تقىيات الهىٍج الكصفي التحميمي؛ ألىً يحقؽ الغرض هف استخدـ الباحث أسمكب تحميؿ  
الدِّراسة، حيث تـ استخراج القيـ التربكية الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السَّادس كالسَّابع 

 األساسييف في فمسطيف، كتحميؿ هضهكىٍا كالتعميؽ عمى الىتائج.

ك أسمكب كيقصد بأسمكب تحميؿ الهحتكل:" تجزئة ا  لهضهكف، كتقسيـ ها يتضهىً هف هككىات، ٌك
يستخدـ لكصؼ الظكاٌر أك السهات كصفان كهيان هىظهان كعمى ٌذا فٍك يقع ضهف دائرة هىٍج البحث 

 (. 2008)الٍاشهي كعطية، الكصفي"

 هجتهع الدراسة : 3.3

ألساسييف في فمسطيف، بجزأيً فيف السَّادس كالسَّابع اتككف هجتهع الدِّراسة هف كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ 
 األكؿ كالثاىي.

 عينة الدراسة 4.3

فيف السَّادس كالسَّابع األساسييف في فمسطيف، بجزأيً تكٌكىت عيىة الدِّراسة هف كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ 
 األكؿ كالثاىي.
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 الدراسة : اةأد 5.3

ا هف اإلجراءات الهٍهة التي يتأس تعد س عميٍا ىجاح الباحث؛ ألىٍا الكسيمة عهمية اختيار األداة كبىاٌؤ
التي تجهع بٍا البياىات التي يعالجٍا الباحث إحصائيان، كيصدر أحكاهً في ضكئٍا فعىدها تككف ٌذي 

 (. 2008األداة هبلئهة لقياس ها اختيرت أك كضعت ألجمً)الٍاشهي كعطية،

ربكية السَّابقة الَّتي بحثت في هكضكع قاـ الباحث بإعداد أداة الدِّراسة هف خبلؿ الرجكع إلى الدراسات التَّ 
 ،(2009الهزيف،)ك ،2009)حهكدة، )، ك(2009حهتك،)، ك(2010األغا، )القيـ التَّربكية، هثؿ: دِّراسة 

َـّ اختيار 2001الٍىدم، )، ك(2005سمكت، ك) ،2007)األسطؿ، )ك (2008العيسي، )ك (. حيث ت
َـّ   ككحدة تحميؿ. الجهمةاعتبار القيـ كفئة لتحميؿ كتاب لغتىا الجهيمة، كت

 الد راسة: اةوصف أد 6.3

 بطاقة تحميل الهحتوى:
 

هف خبلؿ الرجكع إلى األدب التربكم كالدَّراسات السَّابقة، قاـ الباحث بإعداد بطاقة تحميؿ الهحتكل 
فيف الٌسادك  استخبلص بٍدؼ س تفريغ القيـ الكاردة )الهتضهىة( في كتاب لغتىا الجهيمة بجزأيً لمصَّ
حيث قاـ الباحث بعرض بطاقة تحميؿ الهحتكل عمى لجىة هف األساسييف في فمسطيف،  كالٌسابع

- 3حؽ: الهحكهيف كالهختصيف التربكييف، لمكصكؿ إلى بطاقة التحميؿ في صكرتٍا الىٍائية. )الهبل
 (. حيث تكٌكىت بطاقة التحميؿ هف:13
 العبارة أك الجهمة التي تحتكم عمى القيهة. -
 يهة الهتضهىة في الجهمة، القيهة الفرعية.تحديد الق -
 تحديد فئة القيهة، الهجاؿ الذم تىتهي إليً القيهة الفرعية.  -

 
 صدق األداة :7.3 

لمتحقؽ هف صدؽ أداة الدِّراسة، قاـ الباحث بعرض القائهة الَّتي تكصؿ إليٍا هف خبلؿ اإلطبلع عمى 
َـّ (1قـ: )الهمحؽ ر  األدب التَّربكم عمى هجهكعة هف الهحكهيف  إدخاؿ التغيرات عميً. ، كت
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 ثبات األداة :  8.3

قاـ الباحث بتحميؿ هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصفيف السَّادس كالسَّابع هرتيف، يفصؿ  لمتأكد هف الثبات
استخدـ الباحث هعادلة  التحميؿ ثبات هعاهؿ ، كإليجاد(2)الهمحؽ رقـ: بيىٍها هدة زهىية، تقدر بشٍر

 .Holisti)ٌكلستي( 

 

 ف:إ حيث

 Rهعاهؿ الثبات =                                                    

 C1.2عدد هرات االتفاؽ بيف التحميؿ األكؿ كالثاىي =                   

 C1عدد التكرار في التحميؿ األكؿ =                                    

 C2                                   عدد التكرار في التحميؿ الثاىي = 

 ،طعهية)( فها فكؽ، تككف ىسبة كافية لتكفر الثبات في التحميؿ 80%فإذا تجاكزت ىسبة الثبات )
 كبتطبيؽ الهعادلة السابقة ، تككف ىسبة الثبات ٌي:      (.1987

  

 = 95.22    

   

ي ىسبة هرتفعة ،(95.22% )ة الثبات بمغتيتضح هف خبلؿ تطبيؽ هعادلة )ٌكلستي( أف ىسب  ٌك
 يهكف اعتهادٌا.

 إجراءات الدراسة: 9.3

 ةعداد قائهة اشتهمت عمى الهجاالت الرئيسة لمقيـ، كقد قسهٍا الباحث إلى عشر إقاـ الباحث ب  1-
 هجاالت، يحتكم كؿ هجاؿ هف ٌذي الهجاالت عمى عدد هف القيـ الفرعية.
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ة تحميؿ الهحتكل(، كذلؾ الستخراج كتفريغ القيـ الكاردة في هحتكل كتاب قاـ الباحث بإعداد )بطاق  2-
 لغتىا الجهيمة لمٌصفيف الٌسادس كالٌسابع األساسييف في فمسطيف.

ـٌ تسجيؿ التكرارات لمقيـ كعددٌا، كالتـز الباحث بالقيـ ك( الجهمةاعتهد الباحث ) 3- كحدة تحميؿ، كت
 ت لمتحميؿ.الكاردة في قائهة تحميؿ الهحتكل كفئا

دراسة الخطكط العريضة لمهىٍاج الفمسطيىي )هىٍاج المغة العربية لمصفيف السادس كالسابع  4-
 األساسييف( لمىظر في هاٌية األٌداؼ الهتكقع تحقيقٍا.

هع هجهكعة هف الهعمهيف كالتربكييف، بٍدؼ سؤالٍـ عف القيـ التي  قاـ الباحث بعقد بؤرة ىقاش -5
قميمة، كالقيـ التي لـ تحصؿ عمى أم تكرار في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ حصمت عمى ىسبة هئكية 
 السادس أك لمصؼ السابع. 

القيـ التي تضهىٍا  إلىقاـ الباحث بقراءة الىصكص الكاردة قراءةن كاعية كبتهعف، بٍدؼ التعرؼ  5-
 لمصفيف الٌسادس كالٌسابع في فمسطيف. –بجزأيً  –كتاب لغتىا الجهيمة 

ـٌ استخراجٍا صىؼ ال 6- كفقان لقائهة تحميؿ الهحتكل التي أعدٌا  إليٍا(التعرؼ )باحث القيـ التي ت
:) الهجاؿ الديىي العقائدم، كالهجاؿ الديىي األخبلقي، كالهجاؿ آلتيةالباحث، حيث تضهىت الهجاالت ا

هجاؿ البيئي، الديىي االجتهاعي، كالهجاؿ الديىي التعبدم، كالهجاؿ الكطىي، كالهجاؿ االقتصادم، كال
 كالهجاؿ السياسي، كالهجاؿ العمهي، كالهجاؿ الجهالي(.

قاـ الباحث برصد القيـ، كذلؾ بإعطاء تكرار كاحد لكؿ قيهة، في هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة  7-
 لمٌصفيف الٌسادس كالٌسابع األساسييف في فمسطيف.

يجاد التكرار كال 8- ىسبة الهئكية لكؿ قيهة، كذلؾ هف خبلؿ تفريغ ىتائج التحميؿ في جداكؿ تكرارية، كا 
 :تيةاستخداـ الهعادلة اآل
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 :تيةككذلؾ إيجاد التكرار كالىسبة الهئكية لمهجاؿ باستخداـ الهعادلة اآل

 

 

 الهعالجات اإلحصائية : 10.3

 .إليٍا كالتعرؼستخرجٍا ا تـٌ  لمقيـ التيكالرتب حساب التكرارات كالىسب الهئكية ب قاـ الباحث
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 نتائج الد راسة:  الفصل الرابع

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الرئيس1:4 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال األول2:4 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الثاني3:4 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث4:4 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الرابع5:4 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الخاهس6:4 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الس ادس7:4 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الس ابع8:4 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الثاهن 9:4

 النتائج الهتعمقة بالسؤال التاسع10:4 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال العاشر11:4 
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 نتائج الدراسة :الفصل الرابع

 هقدهة:

القيـ  إلىالتعرؼ إلى التي ٌدفت تي تكصمت إليٍا الدِّراسة، ئج العرضان لمىتايتىاكؿ ٌذا الفصؿ 
فيف السَّادس كالسَّابع األساسييف في فمسطيف، حيث قاـ الباحث الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ 
كتصىيفٍا في  التربكية كاستخبلص القيـ ،فيف السَّادس كالسَّابعبتحميؿ هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ 

ي عمى الىحك اآل هجاالت،  :تيكخمص الباحث إلى عدد هف الىتائج، ٌك

: ها القيـ الهتضهىة في يأتيحيث ىص السؤاؿ األكؿ عمى ها  :النتائج الهتعمقة بالسؤال الرئيس 1.4
 كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السَّادس كالسَّابع األساسييف في فمسطيف؟

فيف السَّادس قيـ التي تضهىٍا كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ كلئلجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج ال
كها ٌك هكضح في الجدكؿ  كالسَّابع األساسييف في فمسطيف كعددٌا، كتصىيفٍا إلى عشرة هجاالت،

  (.2(، كاستخراج التكرارات كالىسب الهئكية كالرتب لكؿ هجاؿ، كها ٌك كاضح هف الجدكؿ رقـ )1رقـ )

 ت القيم وعددىايوضح هجاال(: 1:4جدول رقم )

 عدد القيـ لمهجاؿ  هجاؿ القيـ الرقـ 
 19 الديىي األخبلقي 1
 5 الجهالي 2
 10 العمهي 3
 14 الديىي االجتهاعي 4
 10 الديىي التعبدم 5
 9 السياسي 6
 6 الديىي العقائدم 7
 6 البيئي 8
 5 االقتصادم 9
 4 الديىي الكطىي 10

 88 الهجهكع               
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ي: الهجاؿ 1.4ح هف الجدكؿ رقـ )يتض الديىي )(، أىً تـ تقسيـ القيـ إلى عشرة هجاالت ٌك
، كبمغ عدد القيـ (الجهالي)( قيـ، كالهجاؿ 19، حيث بمغ عدد القيـ الفرعية لٍذا الهجاؿ )(األخبلقي

لديىي )ا( قيـ، كالهجاؿ 10كبمغ عدد القيـ لٍذا الهجاؿ ) ،(العمهي)( قيـ، كالهجاؿ 5لٍذا الهجاؿ)
كبمغ عدد القيـ لٍذا  ،(الديىي التعبدم)( قيهة، كالهجاؿ 14كبمغ عدد القيـ لٍذا الهجاؿ ) ،(االجتهاعي
الديىي )( قيـ، كالهجاؿ 9، كبمغ عدد القيـ لٍذا الهجاؿ )(السياسي( قيـ، كالهجاؿ )10الهجاؿ )
( 6بمغ عدد القيـ لٍذا الهجاؿ )، ك (البيئي)( قيـ، كالهجاؿ 6كبمغ عدد القيـ لٍذا الهجاؿ ) ،(العقائدم

، كبمغ عدد القيـ لٍذا الهجاؿ (الكطىي)( قيـ، كالهجاؿ 5، كبمغ عدد القيـ )(االقتصادم)قيـ، كالهجاؿ 
 ( قيـ.4)

التكرارات والنسب الهئوية والرتبة لكل هجال هن هجاالت القيم وعددىا و  (: يبين2:4الجدول رقم )
 القيم التربوية.

 الرتبة الىسبة الهئكية تكرارال الهجاؿ   الرقـ
 1 23% 116 الديىي األخبلقي 1
 2 14.7% 74 الجهالي 2
 3 14.5% 73 العمهي 3
 4 12.5% 63 الديىي االجتهاعي 4
 5 9.7% 49 الديىي التعبدم 5
 6 8.3% 42 السياسي 6
 7 5.1% 26 الديىي العقائدم 7
 8 5% 25 البيئي 8
 9 4.1% 21 االقتصادم 9
 10 3.1% 16 ديىي الكطىيال 10
  100% 505 الهجهكع            

 

جاء في الترتيب األكؿ، كحصؿ عمى  (الديىي األخبلقي)( أف الهجاؿ 4:2يتضح هف الجدكؿ رقـ )
فقد  (الجهالي)(، أها الهجاؿ 23%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )116أعمى تكرار، حيث بمغ تكراري )
(، بيىها ىجد 14.7%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )74عمى تكرار بمغ )جاء في الترتيب الثاىي، كحصؿ 
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( هرة، كبىسبة هئكية بمغت 73أف الهجاؿ )العمهي( احتؿ الترتيب الثالث، كحصؿ عمى تكرار بمغ )
( هرة، كبىسبة 63في الترتيب الرابع، كبتكرار بمغ ) (الديىي االجتهاعي)(. بيىها جاء الهجاؿ %14.5)

فقد حصؿ عمى الترتيب الخاهس، حيث تكرر  (الديىي التعبدم)(، أها الهجاؿ 12.5هئكية بمغت )
قد جاء في الترتيب السَّادس،  (السياسي ((. بيىها ىجد الهجاؿ9.7%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )49)

فقد حصؿ عمى  (العقائدم )الديىي %(. أها الهجاؿ8.3( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )42كبتكرار بمغ )
(. كجاء في الترتيب الثاهف الهجاؿ 5.1%( هرة، كبىسبة هئكية )26السَّابع، حيث بمغ تكراري ) الترتيب

فقد جاء في  ،(االقتصادم)(، أها الهجاؿ 5%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )25، حيث تكرر )(البيئي)
 (الكطىي)ؿ (، بيىها حصؿ الهجا4.1%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )21الترتيب التَّاسع، كبتكرار بمغ )

 (.3.1%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )16عمى الترتيب العاشر، كبتكرار بمغ )

 النتائج الهتعمقة بالسؤال األول:1.1.4 

جاء ىص السؤاؿ عمى الىحك اآلتي: ها القيـ الديىية األخبلقية الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة 
 لمصفيف السَّادس كالسَّابع األساسييف في فمسطيف؟

 هف كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السَّادس األخبلقيةجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج القيـ لئل 

 (.3:4ب الهئكية كالرتب)اىظر الجدكؿ رقـالتكرارات كالىساستخراج السَّابع ك ك 
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 ادسس  فين الالتي تضهنيا كتاب لغتنا الجهيمة لمص   ةياألخالق ةقيم الديني( ال3:4الجدول رقم )
 ابع األساسيين في فمسطين، والتكرارات، والنسب الهئوية، والرتب.والس  

 الٌصؼ               
 

 القيهة               

ؼ الصَّ 
 السَّادس 

الصَّؼ 
 السَّابع 

هجهكع 
 التكرارات

الىسبة 
 الهئكية

 
 الرتبة

 تكرار تكرار
 1 12.1% 14 4 10 الصبر

 1 12.1% 14 7 7 الشجاعة
 2 10.3% 12 9 3 حسف الخمؽ كالتأدب في الحديث

 3 8.6% 10 4 6 الصدؽ كالكفاء بالعٍد
 4 6.9% 8 5 3 الحكهة

 5 5.2% 6 0 6 بر الكالديف
 5 5.2% 6 2 4 العفة كالتساهح

 5 5.2% 6 5 1 التكاضع
 5 5.2% 6 5 1 الكراهة كرفض الذؿ

 6 4.3% 5 4 1 الحياء
 6 4.3% 5 3 2 اإليثار كفعؿ الخير

 7 3.4% 4 1 3 االٌتهاـ بتربية األبىاء
 7 3.4% 4 4 0 العدؿ كىصرة الهظمـك
تقاىً  7 3.4% 4 3 1 حب العهؿ كا 

 8 2.6% 3 2 1 كتهاف السر كحفظ األهاىة 
 8 2.6% 3 2 1 األخذ باألسباب كالهحافظة عمى الىفس

 9 1.7% 2 0 2 الدفاع عف الرسؿ
 9 1.7% 2 0 2 الهحافظة عمى تراث اآلباء

 9 1.7% 2 2 0 اإلخبلص
  100% 116 62 54 الهجهكع

 

األخبلقي تكٌكىت هف تسع عشرة قيهة، حيث  الديىي ( أف قيـ الهجاؿ4:3) يتضح هف الجدكؿ رقـ
( هرة، كبىسبة هئكية بمغت 14) حصمت قيهتا )الصبر، كالشجاعة(، عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ
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ة )حسف الخمؽ كالتأدب في الحديث(، في الترتيب الثاىي، كبتكرار بمغ ، بيىها جاءت قيه(%12.1)
(، عمى الترتيب الصدؽ كالكفاء بالعٍد(، كحصمت قيهة ) 10.3%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )12)

كجاءت قيهة )الحكهة( في الترتيب (، 8.6%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )10الثالث، كبتكرار بمغ )
أها قيـ ) بر الكالديف، كالعفة كالتساهح، (.6.9%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )8) الرابع، كبتكرار بمغ

( هرات 6، كحصمت عمى تكرار بمغ )خاهسكالتكاضع، كالكراهة كرفض الذؿ(، جاءت في الترتيب ال
)الحياء، كاإليثار كفعؿ الخير(،  (، كجاءت قيهتا5.2%لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )

(، 4.3%( هرات لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )5، كبتكرار بمغ )سادسترتيب الفي ال
، كحب العهؿ  بيىها حصمت قيـ تقاىً(، ك )االٌتهاـ بتربية األبىاء، كالعدؿ كىصرة الهظمـك الترتيب عمى ا 

أها قيهتا ) (، 3.4%( هرات لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )4، كبتكرار بمغ )ابعالسٌ 
، ثاهفكتهاف السر كحفظ األهاىة، كاألخذ باألسباب كالهحافظة عمى الىفس (، جاءت في الترتيب ال

) الدفاع  (، كجاءت قيـ  2.6%( هرات لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )3كبتكرار بمغ )
( 2 ، كبتكرار بمغ ) تاسععف الرسؿ، كالهحافظة عمى تراث اآلباء، كاإلخبلص (، في الترتيب ال

 (.1.7%هرتيف، كبىسبة هئكية بمغت )

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الثاني2.1.4

ابع السَّ ك  يف السَّادسفكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  الجهالية القيـ هايىص السؤاؿ الثاىي عمى: 
 في فمسطيف؟ يفاألساسي

فيف كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ  الهتضهىة في لجهاليةيـ الئلجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج الق
يكضح  (4:4 رقـ الجدكؿ)، كلتكرارات كالىسب الهئكية كالرتبكاستخراج ا ،كالسَّابع األساسييف السَّادس
 ذلؾ.
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ابع والس   ادسفين الس  التي تضهنيا كتاب لغتنا الجهيمة لمص   ةالجهالي القيم(: 4:4الجدول رقم )
 ن في فمسطين، والتكرارات، والنسب الهئوية، والرتب.األساسيي

 الصَّؼ            
 

 القيهة           

الصؼ 
 السادس 

الصؼ 
 السابع

هجهكع 
 التكرارات

الىسبة 
الهئكية 
 التكرارات

 
 الرتبة

 التكرار التكرار
 1 54% 40 17 23  الخياؿ الجهيؿك جهاؿ التعبير 

التغىي بجهاؿ ك  االستهتاع
  يعةالطب

6 10 16 %22 2 

 التركيح عف الىفس
 

2 5 7 %9 3 

االٌتهاـ ك  التزيف كالتطيب
 بالهظٍر

6 0 6 %8 4 

األثرية األهاكف  تقدير
 كالسياحية

2 3 5 %7 
 

5 

  100% 74 35 39 الهجهكع
 

ىت هف ):4 4رقـ )يتضح هف الجدكؿ  ( هرة، 74بمغ  ) ( قيـ، كبتكرار5( أف قيـ الهجاؿ الجهالي تككَّ
( هرة عمى التكالي. كقد حصمت قيهة 35( ، )39هكزعة عمى الصفيف السَّادس كالسَّابع، كبتكرار بمغ )

( هرة، كبىسبة هئكية بمغت 40)جهاؿ التعبير كالخياؿ الجهيؿ( عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ )
ىي، كبتكرار بمغ (، أها قيهة )االستهتاع كالتغىي بجهاؿ الطبيعة( فقد حصمت عمى الترتيب الثا%54)
(، بيىها جاءت قيهة )التركيح عف الىفس( في الترتيب الثالث، 22%، كبىسبة هئكية بمغت )( هرة16)

حصمت قيهة ) التزيف كالتطيب كاالٌتهاـ ك (، 9%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )7كبتكرار بمغ )
(. كىجد أف قيهة 8%ت )( هرات، كبىسبة هئكية بمغ6بالهظٍر( عمى الترتيب الرابع، كبتكرار بمغ )

( هرات، كبىسبة 5)تقدير األهاكف األثرية كالسياحية( قد حصمت عمى الترتيب الخاهس، كبتكرار بمغ )
 (. 7%هئكية بمغت )
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 النتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث 3.1.4

 سَّادسيف الفكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  العمهيةها القين  :يأتيحيث ىص السؤاؿ عمى ها 
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك 

فيف  لئلجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج القيـ العمهية الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ
 (.5:4الجدكؿ رقـ ))، كها هكضح في التكرارات كالىسب الهئكية كالرتب، ك كالسَّادس كالسَّابع

 
ابع ادس والس  فين الس  لمص   لغتنا الجهيمةب اكت ياتضهن التي ةقيم العمهيال (:5:4الجدول رقم)

 .رتبالو  ،نسب الهئويةالو ، التكرارات، األساسيين في فمسطين
 

 الصَّؼ             
 

 القيهة           

ؼ الصَّ 
 ادسالسَّ 

ؼ الصَّ 
 ابعالسَّ 

هجهكع 
 التكرارات

الىسبة 
الهئكية 
 التكرارات

 
 الرتبة

 التكرار التكرار 
 1 24.7% 18 13 5  لذكاء كأعهاؿ العقؿا

 2 22% 16 11 5 تقدير العمهاء كالهتعمهيف
 3 20.5% 15 8 7 حب العمـ كالحث عمى طمبً
 4 8.2% 6 3 3 الحث عمى القراءة كاالكتشاؼ

فادة الىاس  5 6.8% 5 1 4 العهؿ بالعمـ كا 
 5 6.8% 5 3 2 تقدير الكتب

 5 6.8% 5 5 0 االىفتاح عمى الثقافات الهختمفة
 6 1.4% 1 1 0 فضؿ العرب عمى العالـ

 6 1.4% 1 1 0 تقدير المغة العربية
 6 1.4% 1 1 0 تقدير دكر الجاهعات

  100% 73 47 26 الهجهكع
 

( هرة، 73) كبتكرار بمغ ،( قيـ10) أف قيـ الهجاؿ العمهي تكٌكف هف ( 5:5 ) يتضح  هف الجدكؿ رقـ
 ( هرة عمى التكالي، كقد احتمت قيهة47) ، (26) بتكرار بمغ، ك س كالسَّابعفيف السَّادهكزعة عمى الصَّ 
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عهاؿ العقؿ( عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغالذكاء ك  ) ( 24.7%) ( هرة، كبىسبة هئكية بمغت18) ا 
( هرة، كبىسبة 16) ( جاءت في الترتيب الثاىي، كبتكرار بمغتقدير العمهاء كالهتعمهيف ) هرة. أها قيهة

( حصمت عمى الترتيب الثالث، حب العمـ كالحث عمى طمبً)  قيهة ىجد أف (. بيىها22%) كية بمغتهئ
( الحث عمى القراءة كاالكتشاؼ (، أها قيهة )20.5%) ( هرات، كبىسبة هئكية بمغت15) بمغكبتكرار 

ـ (. كجاءت قي8.2%) ( هرات، كبىسبة هئكية بمغت6) حصمت عمى الترتيب الرابع، كبتكرار بمغ
فادة الىاس، كتقدير الكتب، كاالىفتاح عمى الثقافات الهختمفة) الترتيب الخاهس،  في( العهؿ بالعمـ كا 

فضؿ  (. بيىها جاءت قيـ)6.8%) ، كبىسبة هئكية بمغتلكؿ قيهة عمى التكالي ( هرات5كبتكرار بمغ)
كبتكرار بمغ  السَّادس، ، في الترتيب(العرب عمى العالـ، كتقدير المغة العربية، كتقدير دكر الجاهعات

 (.1.4%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )1)

 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الرابع 4.1.4

يف كتاب لغتىا الجهيمة لمصفالهتضهىة في  الديىية االجتهاعيةها القين يىص السؤاؿ الرابع عمى: 
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك  السَّادس

 
الهتضهىة في كتاب لغتىا  ةاالجتهاعي ةديىيقيـ الالاحث باستخراج لئلجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الب

فيف السَّادس كالسَّابع األساسييف في فمسطيف، كاستخراج التكرارات كالىسب الهئكية كالرتب الجهيمة لمصَّ 
 ( يكضح ذلؾ.4:6لقيـ الهجاؿ الديىية االجتهاعية، كالجدكؿ رقـ )
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ادس فين الس  لمص   لغتنا الجهيمةب اكت ياالتي تضهن ةاالجتهاعي دينيةقيم الال (:6:4الجدول رقم )
 .رتبالو  ،نسب الهئويةالو ، التكرارات، ابع األساسيين في فمسطينوالس  

 
( 63( قيهة، كبتكرار بمغ )14( أف قيـ الهجاؿ االجتهاعي تكٌكىت هف )6:4يتضح هف الجدكؿ رقـ )
( هرة عمى التكالي، حيث حصمت 30( ، )33فيف السَّادس كالسَّابع بتكرار بمغ )هرة، هكزعة عمى الصَّ 

(، 16%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )10قيهة )األهؿ كالعطاء( عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ )
( هرات 8ي، كبتكرار بمغ )تحهؿ الهسؤكلية، كالهشاركة االجتهاعية( في الترتيب الثاى بيىها جاءت قيهتا)

)هساعدة كهكاساة اآلخريف( في الترتيب  ة(، بيىها جاءت قيه13%لكؿ قيهة، كبىسبة هئكية بمغت )
(، أها قيهة )التعاكف( فقد جاءت في الترتيب 11%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )7الثالث، كبتكرار بمغ )
حصمت قيهتا )أدب الهجمس كالطعاـ، ك ، (8%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )5الرابع، كبتكرار بمغ )

 الصَّؼ              
 

 القيهة     

ؼ الصَّ 
 السَّادس

الٌصؼ 
 السَّابع

هجهكع 
 التكرارات

الىسبة 
 الهئكية

 الرتبة

 تكرارال تكرارال
 1 16% 10 4 6 األهؿ كالعطاء

 2 13% 8 3 5 تحهؿ الهسؤكلية
 2 13% 8 3 5 الهشاركة االجتهاعية

 3 11% 7 3 4 كهكاساة اآلخريف هساعدة
 4 8% 5 4 1 التعاكف

 5 6% 4 0 4 أدب الهجمس كالطعاـ
 5 6% 4 2 2 الكـر كالجكد

 6 5% 3 3 0 االبتعاد عف الخطايا
 6 5% 3 2 1 إكراـ الضيؼ

 6 5% 3 1 2 الىصيحة
 7 3% 2 2 0 الهحبة كاإلصبلح بيف اإلخكة

 7 3% 2 0 2 زيارة الهريض
 7 3% 2 2 0 اآلخريفب صحبة األخيار كاالقتداء

 7 3% 2 1 1 الهبادرة بالتحية
  100% 63 30 33 الهجهكع
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(، عمى الترتيب الخاهس، كبتكرار بمغ ) (، بيىها 6%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )4كالجكد كالكـر
كراـ الضيؼ، كالىصيحة( عمى الترتيب السَّادس، كبتكرار بمغ  حصمت القيـ )االبتعاد عف الخطايا، كا 

قيـ )الهحبة كاإلصبلح بيف اإلخكة، (، أها 5%ة بمغت )( هرات لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكي3)
، كصحبة األخيار كاالقتداء باآلخريف، كالهبادرة بالتحية( فقد جاءت في الترتيب زيارة الهريض ك

 (.3%( هرتيف لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )2السَّابع، كبتكرار بمغ )

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الخاهس 5.1.4

يف فكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  التعبديةالديىية  القيـ هاعمى:  ىص السؤاؿ الخاهسي
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك  السَّادس

فيف السَّادس لئلجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج القيـ الديىية هف كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ 
 (.7:4الجدكؿ رقـ ) فيضح هك ة كالرتب. كها ٌك كاستخراج التكرارات كالىسب الهئكي

ادس الس   فينالتي تضهنيا كتاب لغتنا الجهيمة لمص   ةالتعبدي ةقيم الدينيال(: 7:4الجدول رقم )
 ابع األساسيين في فمسطين، والتكرارات، والنسب الهئوية، والرتب.والس  

 الصَّؼ                  
 

 القيهة            

ؼ الصَّ 
 ادس السَّ 

ؼ الصَّ 
 ابعالسَّ 

هجهكع 
 التكرارات

الىسبة 
الهئكية 
 التكرارات

 
 الرتبة

 التكرار التكرار
 1 28.6% 14 7 7 الهداكهة عمى العبادات

 2 22.5% 11 1 10 الدُّعاء
 3 12.2% 6 4 2 التككؿ عمى اهلل

 3 12.2% 6 1 5 تقدير األهاكف الهقدسة
 4 8.2% 4 4 0 تقكل اهلل
 5 6.2% 3 3 0 ي طمب الرزؽالسعي ف

 6 4.1% 2 1 1 األهر بالهعركؼ كالىٍي عف الهىكر
 7 2% 1 1 0 طاعة اهلل كالرسكؿ

 7 2% 1 1 0 اإلىفاؽ في سبيؿ اهلل
 7 2% 1 1 0 الشكر عمى الىعهة

  100% 49 24 25 الهجهكع
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( قيـ، كبتكرار بمغ 10(: أف قيـ الهجاؿ الديىي التعبدم تكٌكىت هف )7:4يتضح هف الجدكؿ رقـ )
( هرة عمى التكالي، حيث 24( ، )25( هرة، هكزعة عمى الصفيف السَّادس كالسَّابع بتكرار بمغ )49)

( هرات، كبىسبة هئكية 14حصمت قيهة )الهداكهة عمى العبادات( عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ )
( هرة، كبىسبة 11، كبتكرار بمغ )(، بيىها جاءت قيهة )الدُّعاء( في الترتيب الثاىي28.6%بمغت )

(، بيىها جاءت قيهتا )التككؿ عمى اهلل، كتقدير األهاكف الهقدسة( في الترتيب 22.5%هئكية بمغت )
(، أها قيهة ) تقكل اهلل( فقد جاءت في 12.2%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )6الثالث، كبتكرار بمغ )

) السعي في طمب كحصمت (، 8.2%هئكية بمغت ) ( هرات، كبىسبة4الترتيب الرابع، كبتكرار بمغ )
(، كفي الرتيب 6.2%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )3الرزؽ( عمى الترتيب الخاهس، كبتكرار بمغ )

( هرتيف، كبىسبة هئكية 2السَّادس، جاءت قيهة )األهر بالهعركؼ كالىٍي عف الهىكر(، كبتكرار بمغ )
كالرسكؿ، كاإلىفاؽ في سبيؿ اهلل، كالشكر عمى الىعهة(  قيـ )طاعة اهلل(، بيىها حصمت 4.1%بمغت )

( هرة لكؿ هىٍها عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت 1عمى الترتيب السَّابع كاألخير، كبتكرار بمغ )
(%2.) 
 

 الس ادس النتائج الهتعمقة بالسؤال 6.1.4

 يف السَّادسفا الجهيمة لمصَّ كتاب لغتىالهتضهىة في  السياسيةها القين  :أتيحيث ىص السؤاؿ عمى ها ي
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك 

فيف هالهتضهىة في كتاب لغتىا الج السياسيةلئلجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج القيـ  يمة لمصَّ
)الجدكؿ ، كها هكضح في سياسي، كالتكرارات كالىسب الهئكية كالرتب لقيـ الهجاؿ الالسَّادس كالسَّابع

 (.4:8رقـ
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ابع ادس والس  فين الس  لمص   لغتنا الجهيمةب اكت ياالتي تضهن ةسياسيقيم الال(: 8:4الجدول رقم)
 .رتبالو  ،نسب الهئويةالو ، التكرارات، األساسيين في فمسطين

 الصَّؼ                  
 

           
 القيهة  

ؼ الصَّ 
 ادسالسَّ 

ؼ الصَّ 
 ابعالسَّ 

هجهكع 
 التكرارات

سبة الى
الهئكية 
 التكرارات

 
 الرتبة

 التكرار التكرار 

 1 33.4% 14 5 9 الصهكد كالتضحية هف أجؿ الكطف
 2 14.3% 6 2 4 تقدير القادة

 3 11.9% 5 4 1 الحرية كاحتراـ القاىكف
بداء الرأم   3 11.9% 5 4 1 الهشاكرة كا 

 4 9.5% 4 4 0 طاعة كلي األهر
 5 7.1% 3 1 2 باتإعطاء الحقكؽ كتأدية الكاج

 5 7.1% 3 3 0 االتحاد كالدفاع عف قضايا األهة
 6 2.4% 1 0 1 الهشاركة في القرارات

 6 2.4% 1 1 0 رفض استخداـ األسمحة الذرية
  100% 42 24 18 الهجهكع

 

( هرة، 42، كبتكرار بمغ )( قيـ9( أف قيـ الهجاؿ السياسي تكٌكىت هف )8:4الجدكؿ رقـ ) يتضح هف
( هرة عمى التكالي، كقد احتمت قيهة ) الصهكد 24، )(18بتكرار بمغ )ك  ،فيفة عمى الصَّ هكزع

(، 33.4%، كبىسبة هئكية بمغت )( هرة14) الكطف( الترتيب األكؿ، حيث تكررت هف أجؿكالتضحية 
ت ( هرات، كبىسبة هئكية بمغ6أها قيهة )تقدير القادة(، فقد جاءت في الترتيب الثاىي، كبتكرار بمغ )

بداء الرأم( في الترتيب الثالث، %14.3) (، بيىها جاءت قيهتا )الحرية كاحتراـ القاىكف، كالهشاكرة كا 
(، أها قيهة ) طاعة كلي 11.9%( هرات لكؿ هىٍها عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )5كبتكرر بمغ )

(، بيىها 9.5%) ( هرات، كحصمت عمى الترتيب الرابع، كبىسبة هئكية بمغت4األهر( فقد تكررت )
االتحاد كالدفاع عف قضايا األهة( في الترتيب  جاءت قيهتا )إعطاء الحقكؽ كتأدية الكاجبات، ك

قيـ  كحصمت( لكؿ هىٍها. 7.1%(، كبىسبة هئكية بمغت )3الخاهس، كحصمتا عمى تكرار بمغ )
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 هرة (1تكرار بمغ )الترتيب السادس كاألخير، كب عمى)الهشاركة في القرارات، كرفض األسمحة الذرية( 
 (. 2.4%لكؿ قيهة، كبىسبة هئكية بمغت )

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الس ابع 7.1.4

: ها القيـ الديىية العقائدية الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة يأتيحيث ىص ٌذا السؤاؿ عمى ها 
 فيف السَّادس كالسَّابع األساسييف في فمسطيف؟لمصَّ 

العقائدية هف كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف الديىية  اـ الباحث باستخراج القيـ لئلجابة عف ٌذا السؤاؿ ق
 السَّادس

 (.9:4التكرارات كالىسب الهئكية كالرتب، كها ٌك هكضح في )الجدكؿ رقـ: كالسَّابع، كاستخراج  

ابع والس   ادسالتي تضهنيا كتاب لغتنا الجهيمة لمصفين الس   ةالعقائدي ةالدينيقيم ( ال9:4الجدول رقم)
 األساسيين في فمسطين، والتكرارات، والنسب الهئوية، والرتب.

 الصَّؼ          
 

 القيهة      

ؼ الصَّ 
 ادس السَّ 

ؼ الصَّ 
 ابعالسَّ 

هجهكع 
 التكرارات

الىسبة الهئكية 
 التكرارات

 
 الرتبة

 التكرار التكرار
 1 30.8% 8 4 4 اإليهاف باهلل

 2 %19.2 5 1 4 اإليهاف بالرسؿ
 3 15.5% 4 1 3 بالكتب السهاكيةاإليهاف 

 3 15.5% 4 2 2 اإليهاف بالقضاء كالقدر
 3 15.5% 4 1 3 األخراإليهاف باليـك 

 4 3.5% 1 0 1 اإليهاف بالهبلئكة
  100% 26 9 17 الهجهكع

 

تكراراتً  ( قيـ، كبمغ هجهكع6هف ) قيىـ الهجاؿ الديىي العقائدم تكٌكىت( أف 9:4يتضح هف الجدكؿ )
فيف السَّادس كالسَّابع، كبتكرار بمغ26) ( عمى التكالي، كقد احتمت 9، )(17) ( تكراران، تكزعت عمى الصَّ

(، تمتٍا 30.8%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )8بتكرار بمغ )ك  ،الهرتبة األكلى( اإليهاف باهلل )قيهة 
( 19.2%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )5بتكرار بمغ )ك  في الترتيب الثاىي، (اإليهاف بالرسؿ)قيهة 
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عمى ، كاإليهاف باليكـ األخر، كاإليهاف بالقضاء كالقدر( كتب السهاكية)اإليهاف بال حصمت قيـبيىها 
( كجاءت قيهة اإليهاف 15.5%( هرات لكؿ هىٍا، كبىسبة هئكية بمغت )4)بمغ  بتكرارك  ،الهرتبة الثالثة

 (.3.5%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )1بمغ )بتكرار ك  ،بالهبلئكة في الهركز األخير

 لثاهنالنتائج الهتعمقة بالسؤال ا 8.1.4

ابع السَّ ك  يف السَّادسكتاب لغتىا الجهيمة لمصفالهتضهىة في  ةالبيئيها القين يىص السؤاؿ الثاهف عمى: 
 في فمسطيف؟ يفاألساسي

لهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة لئلجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج قيـ الهجاؿ البيئي ا
لمصفيف السَّادس كالسَّابع األساسييف في فمسطيف، كاستخراج التكرارات كالىسب الهئكية كالرتب لقيـ 

 ( يكضح ذلؾ.10:4الجدكؿ رقـ )، كالبيئيالهجاؿ 

 ابعادس والس  فين الس  التي تضهنيا كتاب لغتنا الجهيمة لمص   ةالبيئيقيم ال( 10:4الجدول رقم)
 األساسيين في فمسطين، والتكرارات، والنسب الهئوية، والرتب.

 الصَّؼ                
 

 القيهة    

ؼ الصَّ 
 ادس السَّ 

ؼ الصَّ 
 ابعالسَّ 

هجهكع 
 التكرارات

الىسبة 
الهئكية 
 التكرارات

 
 الرتبة

 التكرار التكرار
 1 40% 10 6 4 كحهايتٍابيئة الالهحافظة عمى 
 2 24% 6 0 6 غرس األشجارك  الحد هف التمكث

 الهحافظة عمى صحة اإلىساف
 كجسهً

1 3 4 %16 3 

 4 8% 2 0 2 البيئةتجاي تحهؿ الهسؤكلية 
 4 8% 2 2 0 الطيكرك  بالىباتات االٌتهاـ

 5 4% 1 1 0 ىظافة الهمبس
  100% 25 12 13 الهجهكع

 

( هرة، 25( قيـ، كبتكرار بمغ )6( أف قيـ الهجاؿ البيئي تكٌكىت هف )10:4هف الجدكؿ رقـ ) يتضح 
( هرة عمى التكالي، حيث حصمت قيهة 12، )(13)بمغ  بتكرارك  ،هكزعة عمى الصفيف السَّادس كالسَّابع

( هرات، كبىسبة هئكية بمغت 10تكرار بمغ )كبالترتيب األكؿ،  عمى )الهحافظة عمى البيئة كحهايتٍا(
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(، فقد جاءت في الترتيب الثاىي، كحصمت عمى (، أها قيهة )الحد هف التمكث كغرس األشجار%40)
(، بيىها جاءت قيهة )الهحافظة عمى صحة اإلىساف 24%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )6تكرار بمغ )
(. أها قيهتا)تحهؿ 16%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )4الترتيب الثالث، كبتكرار بمغ ) فيكجسهً(، 

( 2كالطيكر(، فقد حصمتا عمى الترتيب الرابع، كبتكرار بمغ )االٌتهاـ بالىباتات ك الهسؤكلية البيئية، 
جاءت قيهة ) ىظافة الهمبس( في الترتيب ك ( لكؿ هىٍها. 8%هرتيف لكؿ هىٍها، كبىسبة هئكية بمغت )

 (.4%( هرة، كبىسبة هئكية بمغت )1، كبتكرار بمغ )كاألخير الخاهس

 الت اسعالنتائج الهتعمقة بالسؤال  9.1.4

 يف السَّادسكتاب لغتىا الجهيمة لمصفالهتضهىة في  االقتصاديةها القين التاسع عمى:  يىص السؤاؿ
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك 

لئلجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج قيـ الهجاؿ االقتصادم الهتضهىة في كتاب لغتىا 
ستخراج التكرارات كالىسب الهئكية كالرتب فيف السَّادس كالسَّابع األساسييف في فمسطيف، كاالجهيمة لمصَّ 
 ( يكضح ذلؾ.11:4الجدكؿ رقـ )، كاالقتصادملقيـ الهجاؿ 
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ابع ادس والس  التي تضهنيا كتاب لغتنا الجهيمة لمصفين الس   ةاالقتصاديقيم ال( 11:4الجدول رقم)
 األساسيين في فمسطين، والتكرارات، والنسب الهئوية، والرتب.

 

( قيـ هكزعة عمى الصفيف  5أف قيـ الهجاؿ االقتصادم تككىت هف )( 4:11يتضح هف الجدكؿ رقـ )
يً( أف قيهة ) استثهار الكقت كالحرص عم( هرة عمى التكالي، 14(، )7السادس كالسابع، كبتكرار بمغ )

(، أها قيهتا 33.4%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )7حصمت عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ )
( 4كبتكرار بمغ ) ( جاءت في الترتيب الثاىي،، كاستثهار الهكارد كعهارة األرضككري التبذير)االدخار 

افظة عمى (، بيىها جاءت قيهتا ) الهح19%، كبىسبة هئكية بمغت )هرات لكؿ قيهة عمى التكالي
( هرات لكؿ هىٍها عمى 3هصادر الهياي، كدعـ االقتصاد الكطىي( في الترتيب الثالث، كبتكرار بمغ )

 (.14.3%التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )

 العاشرالنتائج الهتعمقة بالسؤال  10.1.4

 ف السَّادسيفكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  الكطىيةها القين  :يأتيحيث ىص السؤاؿ عمى ها 
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك 

لئلجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخراج القيـ الكطىية، كالتكرارات كالىسب الهئكية كالرتب لقيـ 
 (.(12:4الهجاؿ الكطىي، كها هكضح في الجدكؿ رقـ 

 الصَّؼ             
 

 القيهة      

ؼ صَّ ال
 السَّادس

ؼ الصَّ 
 السَّابع

هجهكع 
 التكرارات

الىسبة 
 الهئكية

 الرتبة

 التكرار  التكرار

 1 %33.4 7 6 1  استثهار الكقت كالحرص عمية
 2 19% 4 1 3 االدخار ككري التبذير

 2 %19 4 3 1  عهارة األرضك  استثهار الهكارد
 3 %14.3 3 1 2 ر الهيايالهحافظة عمى هصاد
 3 %14.3 3 3 0 دعـ االقتصاد الكطىي

  %100 21 14 7 الهجهكع
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 ادس ين الس  فلمص   لغتنا الجهيمةب اكت ياالتي تضهن ةقيم الوطنيال(: 4:12الجدول رقم)    
 .رتبالو  ،نسب الهئويةالو ، التكرارات، ابع األساسيين في فمسطينوالس      

 

( قيـ، كهجهكع تكراراتٍا بمغ 4تكٌكىت هف ) الهجاؿ الكطىيقيـ ( أف 12:4يتبيف هف الجدكؿ رقـ )
فيف السَّادس كالسَّابع16) التكالي، حيث حصمت ( عمى 9، )(7كبتكرار بمغ ) ،( هرة، هكزعة عمى الصَّ

عمى  ( هرات لكؿ هىٍها5قيهتا) حب الكطف، كتقدير دكر الشباب( عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ )
(، بيىها حصمت قيهة تقدير الشٍداء، عمى الترتيب الثاىي، كبتكرار 31%، كبىسبة هئكية بمغت )التكالي
از باألهة( فقد جاءت في الترتيب (، أها قيهة )االعتز 25%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )4بمغ )

 (.13%( هرتيف، كبىسبة هئكية بمغت )2الثالث، كبتكرار بمغ )

 

 

 

 

 

 

 

 الصَّؼ            
 

 القيهة    

ؼ الصَّ 
 ادس السِّ 

ؼ الصَّ 
 ابعالسَّ 

هجهكع 
 التكرارات

سبة الىٌ 
الهئكية 
 التكرارات

 
 الرتبة

 التكرار التكرار
 1 31% 5 1 4 حب الكطف

 1 31% 5 5 0 تقدير دكر الشباب
 2 25% 4 2 2 تقدير الشٍداء
 3 13% 2 1 1 االعتزاز باألهة

  100% 16 9 7 الهجهكع
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 هناقشة النتائج:  الفصل الخاهس
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 :  الفصل الخاهس

 هناقشة النتائج

 :النتائج الهتعمقة بالسؤال الرئيس

حصكؿ الهجاؿ الديىي األخبلقي عمى الترتيب األكؿ، إذ كاىت ىسبتً  2:4))يتضح هف الجدكؿ رقـ 
ىها يدؿ ذالؾ عمى أٌهية (. 23%)قيهة، كبىسبة هئكية ( 116)سبة بحصكلً عمى تكرار أعمى ى كا 

القيـ الديىية األخبلقية في حياة الشعكب، فقد جاء الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ يدعك إلى األخبلؽ كقد 
هثؿ فاألخبلؽ ت (1997البخارم، " )إنها بعثت ألتهم صالح األخالق:" حدد رسالتً العظيهة بقكلً

ذا هؤشر جيد يدؿ  سياجان يقي الهجتهع هف التفكؾ كاالىٍيار، كيحافظ عمى الهجتهع هتهاسكان كقكيان، ٌك
ذا  عمى حرص القائهيف عمى كضع الهىٍاج عمى غرس قيـ الهجاؿ األخبلقي في ىفكس الطبلب، ٌك

كدِّراسة . ان تكرار ( 104)، حيث بمغ عدد تكرارات الهجاؿ األخبلقي (2010األغا، )يتفؽ كدِّراسة 
تكراران، في كتاب ( 194)، حيث احتؿ الهجاؿ األخبلقي عمى أعمى تكرار كبمغ (2012العجرهي، )

يتضح هف .تكراران، في كتاب التربية الكطىية( 150)التربية اإلسبلهية، كعمى أعمى تكرار حيث  بمغ 
هرة، كبىسبة هئكية ( 74)كبتكرار بمغ  ،ثاىيعمى الترتيب ال الجهاليحصكؿ الهجاؿ ( 2)الجدكؿ رقـ 

ي ىسبة جيدة(. 14.7%)بمغت  ف لـ تتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة كؿ هف . ٌك ، (2010األغا، )كا 
يتضح هف . ، حيث احتؿ الهجاؿ الجهالي الترتيب األخير في الدِّراستيف السابقتيف(2005سمكت، )ك

هرة، كبىسبة هئكية ( 73)ر بمغ كبتكرا ،ثالثعمى الترتيب ال العمهيحصكؿ الهجاؿ ( 2)الجدكؿ رقـ 
كأف دٌؿ ٌذا إىها يدؿ عمى الحرص الشديد لدل القائهيف عمى الهىاٌج عمى غرس (. 14.5%)بمغت 

فقد قاؿ اهلل تعالى في أكؿ خطابو خاطىبى بً ىبيًَّ هحهدنا صمى اهلل ، القيـ العهيمة في ىفكس الطبلب
اقْ َرْأ َورَبَُّك  2) )َخَلَق اِْلْنَساَن ِمْن َعَلٍق ( 1)ِذي َخَلَق اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَّ ﴿ :عميً كعمى آلً كسمـ

اهلل  أهرٌكذا ، (5-1: العمؽ ( َعلََّم اِْلْنَساَن َما َلْم يَ ْعَلْم﴾( 4)الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم  (3)اَْلْكَرُم 
تً؛ ألىً إهاهٍـ كقائدٌـ إلى اهلل لرسكلً أهره لً كأله هرمى اهلل عميً كعمى آلً كسمـ، كأص هحهدان ً يىب

ذا يد بتعميهً  - عزَّ كجؿ -ـ كعمى أٌهية التعٌمـ كعمى ًهىَّة اهلل ؿ عمى أٌهية العماهلل عزَّ كجؿ، ٌك
، حصكؿ الهجاؿ الديىي االجتهاعي في الترتيب الرابع، كبتكرار بمغ (2:4)يتبيف هف الجدكؿ رقـ . القمـ

حرص عمى غرس قيـ الهجاؿ االجتهاعي في ىفكس اللعؿ ، ك (12.5)هرة، كبىسبة هئكية بمغت ( 63)
بالقيـ  ها كيرل الباحث أف ٌىاؾ اٌتهاهان إلى حد. الطبلب يساٌـ بشكؿ كبير في تككيف شخصيتٍـ

(. 2005سمكت، )، كتتفؽ ىسبيان كدِّراسة (2010األغا، )كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة . االجتهاعية
الهجاؿ الديىي التعبدم عمى الترتيب الخاهس، حيث تكرر  حصكؿ( 2:4)يبلحظ هف الجدكؿ رقـ 

رغـ أٌهية ٌذا الهجاؿ إال إىً حصؿ عمى الترتيب (. 9.7%)هرة، كبىسبة هئكية بمغت ( 49)
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ي سبب سعادة . الخاهس كيرل الباحث أف القيـ الهجاؿ التعبدم تقربىا إلى اهلل سبحاىً كتعالى، ٌك
قع عميً هف عبادات يككف بذلؾ إىساىان هعتدالن صادقان هؤهىان باهلل اإلىساف، فعىدها يقكـ اإلىساف بها ك 

لذا فغرس ٌذي القيـ في ىفكس الطبلب تىشئ جيبلن كاعيان،  ؛سبحاىً كتعالى حريص عمى أداء العبادات
اليجابية هع خالقً خالؽ الككف اهلل احريص عمى العبلقة . قادران عمى التحكـ في سمككً كضبط هشاعري

أف ( 2:4)يتبيف هف الجدكؿ رقـ (. 2010األغا، )كتتكافؽ ٌذي الدِّراسة ىسبيان كدِّراسة  .جؿ جبللً
(. %8.3)هرة، كبىسبة هئكية بمغت ( 42)السياسي قد جاء في الترتيب السَّادس، كبتكرار بمغ  الهجاؿ

ذي القيـ تىبع الىسبة التي حصمت عميٍا قميمة، كيرل الباحث أف أٌهية ٌ رغـ أٌهية ٌذي القيـ، إال أفَّ 
هف أىٍا تشكؿ إطاران هعرفيان لدل الطبلب يحهيً هف الكقكع في الهخالفات، كيهىحً حريتً كيضبط 

، حيث حصؿ الهجاؿ السياسي ( 2012العجرهي،)كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة . القكاىيف ؽى فٍ سمككً كى 
األغا، )تيب الرابع في دِّراسة بيىها حصؿ عمى التر . في كتاب التربية الهدىية عمى الترتيب السادس

هرة، كبىسبة ( 26)أها الهجاؿ العقائدم فقد حصؿ عمى الترتيب السَّابع، حيث بمغ تكراري (. 2010
رغـ األٌهية الكبرل التي يحظى بٍا الهجاؿ العقائدم، إال إىً حصؿ عمى ىسبة (. 5.1%)هئكية 
ؿ هف خبلؿ هعرفة الهادة العمهية التي كيرل الباحث ضركرة اٌتهاـ الهختصيف بٍذا الهجا هتدىية،

تضهف إثراء كتعزيز ٌذي القيـ في هحتكل هىٍاج لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع األساسييف في 
 .فمسطيف

 
حيث تكرر حصؿ عمى الترتيب الثاهف، الهجاؿ البيئي، يتبيف أف   (4:2)بالىظر إلى الجدكؿ رقـ 

أف غرس القيـ البيئية يسٍـ في تعمـ كيفية إدارة كتحسيف  ،(5%)هرة، كبىسبة هئكية بمغت ( 25)
العبلقات بيف اإلىساف كبيف بيئتً، فيحرص عمى الهحافظة عمى بيئتً كصياىتٍا، كها أف غرس ٌذي 
القيـ في ىفكس الطبلب تساعد عمى فٍـ العبلقة الهتبادلة بيىً كبيف بيئتً التي يعيش فيٍا كتحكـ 

. ، حيث لـ يرد ذكر لٍذا الهجاؿ في دِّراستً(2010األغا، )فؽ ذلؾ كدِّراسة كأف لـ يتكا. سمككً إزاءٌا
، حيث حصؿ الهجاؿ البيئي في الصؼ األكؿ كالثاىي (2005سمكت، )كتتكافؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة 

ذا ها يتكافؽ هع ٌذي الدِّراسة أها الهجاؿ االقتصادم، فقد جاء في الترتيب . عمى الترتيب الثاهف، ٌك
، رغـ أٌهية ٌذي القيـ، إال أىً لـ تحصؿ (4.1%)هرة، كبىسبة هئكية بمغت ( 21)تَّاسع، كبتكرار بمغ ال

كتكزيعٍا بشكؿ اٌتهاـ القائهيف عمى كضع الهىٍاج بتمؾ القيـ  ضركرةالباحث كيرل عمى ىسبة جيدة، 
، حيث لـ (2013شاكيش، )، ك(2012 العجرهي،)كأف كاف ذلؾ ال يتكافؽ هع دِّراسة كؿ هف . هعتدؿ

بيىها حصؿ الهجاؿ الكطىي عمى الترتيب العاشر، كبتكرار بمغ . يرد الهجاؿ االقتصادم في الدِّراستيف 
أف غرس القيـ الكطىية هسؤكلية بدءان هف األسرة اىتقاالن إلى (. 3.1%)هرة، كبىسبة هئكية بمغت ( 16)

ف لـ يتكافؽ ذلؾ . ؿ شخصية الطبلبالهدرسة كخاصة الهىاٌج التعميهية التي لٍا دكر بارز في صق كا 
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، حيث لـ يذكر الهجاؿ (2012العجرهي، )، ك(2005سمكت، )، ك(2010األغا، : )هع دِّراسة كؿ هف
 .الكطىي هف ضهف هجاالت الدِّراسة في الدِّراسات الٌسابقة

في تتضح الصكرة إجهاالن هف خبلؿ الىظر إلى الىسب التي حصمت عميٍا هجاالت القيـ الهتضهىة 
فيف الٌسادس كالٌسابع األساسييف في فمسطيف، بأف ٌىاؾ خمؿ ها، كهف أجؿ  كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ

 .ذلؾ قاـ الباحث بتكجيً السؤاؿ التالي إلى بؤرة الىقاش
بهاذا تفسركف ٌذا التفاكت في تكزيع الىسب لهجاالت القيـ الهتضهىة في هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة  

فيف الٌسادس   كالٌسابع األساسييف في فمسطيف؟لمصَّ
 : حيث أسفرت ىتائج بؤرة الىقاش عها يأتي

راسية التي اختيار الهادة الدِّراسية التي تتضهف القيـ التَّربكية الهىاسبة، فاختيار الهادة الدِّ  ضركرة -
 ي.تساٌـ بشكؿ كبير ككاضح في رفع ىسبة ٌذي القٌيـ في الهىٍاج الدِّراس تضهف كجكد تمؾ القٌيـ

 هعرفةيسٍـ بشكؿ سمبي في فإف ذلؾ ، دراسيج الاالقٌيـ داخؿ الهىٍ كجكد خمؿ في طريقة تكزيع  -
ا القٌيـ  داخؿ هجاالت القٌيـ ىفسٍا، كداخؿ الهىٍاج. كتعزيٌز

هف خبلؿ اطبلعً عمى الخطكط العريضة لهىٍاج المغة العربية التي قاهت بكضعً  كيرل الباحث:
لعالي في فمسطيف، أف هىٍاج المغة العربية بصفة عاهة، كهىٍاج لغتىا الجهيمة كزارة التربية كالتعميـ ا

القيـ  أف ٌذي إال لمصفيف السادس كالسابع األساسييف يٍدؼ إلى اكتساب الطبلب لمقيـ التربكية؛ 
ثرائٍا داخؿ هىٍاج  ا كا  بحاجة إلى هزيد هف االٌتهاـ هف قبؿ الهختصيف كالتربكييف كالعهؿ عمى تعزيٌز

اختيار الهكاد الدِّراسية التي ك ، إلى ككف الهىٍاج الفمسطيىي هىٍاجان تجريبيان  تىا الجهيمة، باإلضافةلغ
تكزيع القيـ داخؿ الهجاؿ الكاحد، ككذلؾ بيف  كتضهف ترسيخ القيـ التربكية البلزهة في ىفكس الطمبة، 

التربكية في هحتكل الهىاٌج هجاالت القيـ بشكؿ عاـ، إلى غياب الهىٍج الهتبع في تكزيع ٌذي القيـ 
 الدِّراسية.

 

 هناقشة النتائج الهتعمقة بالسؤال األول. 1.5

ىص السؤاؿ عمى الىحك اآلتي: ها القيـ الديىية األخبلقية الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف 
 السَّادس كالسَّابع األساسييف في فمسطيف؟

(، كيبيف 9، 3رقـ:  افخبلقية هف القيـ الديىية )الهمحققاـ الباحث باستخبلص أبعاد القيـ الديىية األ
 (، القيـ الديىية األخبلقية في صكرتٍا الىٍائية.3)الجدكؿ رقـ: 
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( أف قيـ الهجاؿ األخبلقي تكٌكىت هف تسع عشرة قيهة، حيث حصمت 3:4) يتضح هف الجدكؿ رقـ
هرة، كبىسبة هئكية بمغت  (14) عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ قيهتا )الصبر، كالشجاعة(،

ي ىسبة هرتفعة، ك (%12.1) ف دؿَّ ٌذي إىها يدؿ عمى حرص كاضعي الهىٍج عمى غرس قيهة ا  ، ٌك
الصبر في ىفكس طبلبىا هف خبلؿ الهىٍج كترجهتٍا في سمككٍـ دليؿ عمى قكة إيهاىٍـ بقضاء اهلل 

لذىكب، فقد أهر اهلل ىبيً كقدري. فغرس قيهة الصبر تعكد الطبلب عمى التحهؿ كتجىب الكقكع في ا
(، فٍي قيهة 35"، )األحقاؼ: فَاْصِبْر َكَما َصبَ َر ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسلِ :" بخمؽ الصبر، قاؿ تعالى

كغرس قيهة فها أجهؿ أف يتحمى طبلبىا بالصبر كالشجاعة، عظيهة حث اهلل عز كجٌؿ عميٍا، 
فبل يهكف إصدار حكـ عادؿ إال إذا تحمى الفرد الشجاعة في ىفكس الطبلب تعكدٌـ عمى قكؿ الحؽ، 

(، حيث ىجد أف قيهة الشجاعة احتمت الترتيب 2010بالشجاعة. كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )األغا، 
راسة كدِّ  كتختمؼ كتتفؽاألكؿ في دِّراستً، بيىها احتمت قيهة الصبر الترتيب الثالث عشر في دِّراستً. 

ذا ها يتكافؽ ؼ الثالثهة )الصبر( عمى الترتيب األكؿ في الصَّ (، حيث حصمت قي2005)سمكت:  ، ٌك
ذا ها تختمؼ فيً الدِّراسة الحالية، بيىها لـ يرد ذكر لقيهة )الشجاعة( في دِّر  كالدِّراسة الحالية، استً، ٌك
 (.2005كدِّراسة )سمكت، 

( 3( هرة، )12بمغ ) كالتأدب في الحديث(، في الترتيب الثاىي، كبتكرار كجاءت قيهة )حسف الخمؽ
( هرات تكررت في الٌصؼ الٌسابع. كبىسبة هئكية بمغت 9هرات تكررت في الٌصؼ الٌسادس، ك)

ي ىسبة جيدة، تدؿ عمى اٌتهاـ القائهيف عمى كضع الهىٍج عمى تعزيز كغرس ٌذي %10.3) (، ٌك
" َك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ َوِإنَّ  القيـ، كقاؿ اهلل سبحاىً كتعالى هخاطبان الرسكؿ عميً الصبلة كالسبلـ:"

(، كها أف غرس قيهة حسف الخمؽ كالتأدب في الحديث هف الخصاؿ التي حث عميٍا اإلسبلـ، 4)القمـ:
كالعهؿ عمى غرسٍا في ىفكس الطمبة تربيٍـ عمى بذؿ الخير، كاالبتعاد عف الشر، كعدـ التمفظ بألفاظ 

الحسىة كاالبتعاد عف األلفاظ البذيئة. بيىها ذكرت في بذيئة، كالتأدب في طريقة الحديث، كاىتقاء األلفاظ 
ذا ها يتفؽ هع  2010دِّراسة )األغا، ( تحت هسهى )القكؿ الحسف(، كحصمت عمى الترتيب الثاىي، ٌك
 ٌذي الدِّراسة.

( هرات، كبىسبة 10أها قيهة )الصدؽ كالكفاء بالعٍد(، فقد حصمت عمى الترتيب الثالث، كبتكرار بمغ ) 
يهكف القكؿ أف قيهة الصدؽ كالكفاء بالعٍد هف القيـ الخمقية العميا؛ حيث  (،8.6%ت )هئكية بمغ

فغرس ٌذي القيهة في ىفكس الطبلب، تعكدٌـ عمى الصدؽ كتجىب الكذب، كالصدؽ في العٍد هف 
ي تعكد الطبلب عمى الصدؽ هع أىفسٍـ كهع اآلخريف.  الفضائؿ الخمقية التي يتحمى بٍا الهؤهىكف، ٌك

(، جاءت في الترتيب السابع عشر، كقيهة الكفاء، في 2010ف قيهة الصدؽ في دِّراسة) األغا، كىجد أ
ذا  لـ  حيث (،2005كتختمؼ كذلؾ كدِّراسة )سمكت،  ال يتكافؽ هع ٌذي الدِّراسة.ها الترتيب التاسع. ٌك
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فيف األكؿ كالثالث، بيىها حصمت  عمى الترتيب تحصؿ قيهة )الكفاء بالعٍد(، عمى أم ترتيب في الصَّ
في حيف حصمت قيهة )الصدؽ( عمى الترتيب الثاىي في الصَّؼ األكؿ، الرابع في الصَّؼ الثاىي، 

 كلـ تحصؿ عمى أم تكرار في الصَّؼ األكؿ. كالترتيب الرابع في الصَّؼ الثاىي،

(، 6.9%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )8كحصمت قيهة )الحكهة(، عمى الترتيب الرابع، كبتكرار بمغ ) 
غرس قيهة الحكهة في ىفكس الطبلب تربيٍـ عمى طريقة التعاهؿ هع الهشكبلت، الحرص عمى إف 

الحياة كيرجح األهكر ىحك الصكاب  لحكيـ الذم يعتبر هف هكاقؼ الغير، كيستفيد هف تجاربكاإلىساف ا
ي ىسبة هتدىية، بحاجة إلى هزيد هف االٌتهاـ هف قبؿ القائهبها اكتسبً هف خبرات.  يف عمى كضع ٌك

 (، 2010(، كدِّراسة )األغا،2009دِّراسة كؿ هف )الهزيف، ك  الهىاٌج. كتختمؼ ٌذي الدِّراسة،
كهف أجؿ الكقكؼ  (، حيث لـ يرد ذكر لٍذي القيهة في الدَّراسات السَّابقة الًذكر.2005كدِّراسة)سمكت، 

َـّ  كالهعمهيف صيفعىد ٌذي الحالة قاـ الباحث بعقد بؤرة ىقاش تكٌكىت هف عدد هف الهخت في التربية، كت
السَّابقة الذكر، في حيف حصمت قيهة الحكهة عف الدِّراسات  غيابعميٍـ، ها سبب  تيطرح السؤاؿ اآل

أٌهية كجكد قيهة  التأكيد عمى ؟ كقد أسفرت ىتائج بؤرة الىقاش عمىعمى الترتيب الرابع في ٌذي الدِّراسة
، كضركرة االٌتهاـ كالعهؿ عمى تضهيف ٌذي القيـ في هحتكل ة)الحكهة( في هحتكل هىٍاج المغة العربي

الدِّراسية التي اختيار الىصكص كالهكاد في الهراحؿ الدِّراسية الهختمفة، هف خبلؿ  هىٍاج المغة العربية،
ثرائٍا.  ا كا   تتضهف ٌذي القيـ كتعزيٌز

ذؿ(، جاءت في الترتيب الرابع، )بر الكالديف، كالعفة كالتساهح، كالتكاضع، كالكراهة كرفض ال أها قيـ 
(، عمى الرغـ 5.2%( هرات لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )6كحصمت عمى تكرار بمغ )

( هرات، بيىها لـ 6إال أىىا ىجد أىٍا تكررت في الٌصؼ الٌسادس ) )بر الكالديف( ٌذي القيهة هف أٌهية
بحاجة عمى هزيد هف االٌتهاـ. كها حث اهلل فٍي الٌصؼ السابع, تحصؿ عمى أم تكرار في الصَّؼ 

َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن سبحاىً عمى بر الكالديف فقاؿ في هحكـ التىزيؿ:" 
( 2( هرات، ك)4(. أها قيهة )العفة كالتساهح(، فقد تكررت في الٌصؼ السادس)52")اإلسراء:ِإْحَسانًا
( هرة، 1قيهة )التكاضع(، تكررت في الٌصؼ الٌسادس)ىجد أف ط في الٌصؼ السابع. بيىها هرتيف فق

ي ىسبة قميمة بحاجة إلى إثراء كتعزيز( هرات، 5كتكررت في الٌصؼ الٌسابع ) هف قبؿ القائهيف عمى  ٌك
رة، ( ه1في حيف تكررت قيهة )الكراهة كرفض الذؿ( في الٌصؼ الٌسادس ) ،كضع هىٍاج لغتىا الجهيمة

كيرل  ( هرات، فجهيعٍا قيـ خمقية تحتؿ هرتبة هتدىية في الٌصفيف،5كفي الٌصؼ الٌسابع تكررت )
الباحث هف خبلؿ اطبلعً عمى الخطكط العريضة لهىٍاج المغة العربية أف هىٍاج لغتىا يسعى 

في هىٍاج  الكتساب الطبلب القيـ التربكية، إال أف ٌذي القيـ بحاجة إلى هزيد هف االٌتهاـ كاإلثراء
ذي الًدراسة تتفؽ كدِّراسة المغة العربية بعاهة، كهىٍاج لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع بخاصة.  ٌك
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(، حيث حصمت قيهة بر الكالديف عمى الترتيب الخاهس في الٌصؼ األكؿ. بيىها لـ  2010)السقاؼ،
كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة  (.( أم ذكر لقيهتي )التكاضع، كالتساهح 2005يرد في دِّراسة ) سمكت،

(، حيث لـ تحصؿ قيهة )بر الكالديف( عمى أم تكرار في الصَّؼ األكؿ كالثالث، بيىها 2005)سمكت، 
( حيث 2005كال تتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )سمكت،  حصمت عمى الترتيب الثاىي في الصِّؼ الثاىي.

فكؼ األكؿ كالثاىي كالثالث.عمى أم تكر ك)التساهح( لـ تحصؿ قيهة )التكاضع(   ار في الصَّ

( هرات لكؿ قيهة 5)الحياء، كاإليثار كفعؿ الخير(، في الترتيب الٌسادس، كبتكرار بمغ ) كجاءت قيهتا 
اإلىساف الذم يتحمى بالحياء يككف في أحسف صكرة، ف (،4.3%عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )

ء في ىفكس الطبلب تبعدٌـ عف التمفظ بألفاظ بذيئة، غرس قيهة الحياف كأحمى تصرؼ، كأجهؿ فعؿ،
كهف ثهرات الحياء أف يرتقي الطالب ىحك الكهاؿ كاألخبلؽ الحهيدة، كالهؤهف يستحي أف يقابؿ ربً 

فعؿ الخير لٍا أثار ىفسية عمى الطالب فٍي تعكد عميً بالشكر ك  اإليثار بهعصية. ككذلؾ غرس قيهة
هع ها جاء في دِّراسة  ٌذي الدراسة كيتفؽ فأة هقابؿ ها يقدهً.كالثقة بالىفس، كعدـ اىتظار هكا

(  2005( حيث حصمت قيهة الحياء عمى الترتيب األخير، أها في دِّراسة ) سمكت، 2010)السقاؼ،
 ( جاءت قيهة الحياء في الترتيب الرابع عشر.2010فمـ تحصؿ عمى أم تكرار، كفي دِّراسة )األغا، 

، كحب العهؿ بيىها حصمت قيهة )االٌته تقاىً(، جاءت في ك اـ بتربية األبىاء، كالعدؿ كىصرة الهظمـك ا 
(، فىجد أف 3.4%( هرات لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )4، كبتكرار بمغ )بعالترتيب الٌسا

( 1( هرات، كفي الٌصؼ الٌسابع تكررت )3قيهة )االٌتهاـ بتربية األبىاء( تكررت في الٌصؼ الٌسادس)
( هرات، في 4ة، في حيف لـ تتكرر قيهة )العدؿ كىصرة الهظمكـ( في الٌصؼ الٌسادس، كتكررت )هر 

تقاىً(، تكررت ) ( 3( هرة كاحدة، في الٌصؼ الٌسادس، ك)1الٌصؼ الٌسابع، أها قيهة )حب العهؿ كا 
 كيرلهرات في الٌصؼ الٌسابع، كرغـ أٌهية ٌذي القيـ إال أىٍا حصمت عمى ىسبة هئكية ضئيمة، 

(،  2010بحاجة إلى هزيد هف االٌتهاـ، كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )السقاؼ،الباحث أف ٌذي القيـ 
كتتفؽ ٌذي  حيث جاءت قيهة العدؿ في الترتيب الٌسابع، بيىها لـ يرد ذكر ألم هف القيهتيف األخيرتيف.

فيً( عمى الترتيب العهؿ كاإلخبلص  إتقاف( حيث حصمت قيهة )2005الدِّراسة كدِّراسة )سمكت، 
، في حيف جاءت ىي، بيىها لـ تحصؿ عمى أم تكرار في الٌصؼ األكؿ كالثالثالٌسادس في الٌصؼ الثا

كلـ تحصؿ عمى أم تكرار في الٌصؼ قيهة )إغاثة الهمٍكؼ( في الترتيب الثاهف في الٌصؼ الثاىي، 
 األكؿ كالثالث.

اب كالهحافظة عمى الىفس(، جاءت في الترتيب أها قيهتا )كتهاف السر كحفظ األهاىة، كاألخذ باألسب
(، هف األخبلؽ 2.6%( هرات لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )3، كبتكرار بمغ )ثاهفال

غرس ٌذي القيـ في ك الحهيدة كتـ السر كعدـ إفشائً، فصفة الهىافؽ تطمؽ عمى هف خاف األهاىة، 
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ياىة كاالتصاؼ باألخبلؽ الحهيدة، ككذلؾ األخذ تربيٍـ عمى كتـ السر كعدـ الخك ىفكس الطبلب 
تعكد الطالب عمى األخذ باألسباب قبؿ الشركع في بداية أك  التي باألسباب كالهحافظة عمى الىفس،

هكاجٍة هشكمة ها، كها كحث اإلسبلـ عمى الهحافظة عمى الىفس، كأف يتجىب اإلىساف كؿ ها يؤدم 
(، حيث جاءت قيهة حفظ األهاىة في الترتيب  2010ة )األغا،إلى الٍبلؾ. كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدراس

 (. 2010الثاهف. بيىها لـ يرد ذكر قيهة )حفظ األهاىة( في هقرر القرآف الكريـ في دِّراسة )السقاؼ،
حيث لـ تحصؿ قيهة )كتهاف السر( عمى أم تكرار في  (2005كتختمؼ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )سمكت، 

 كالثاىي كالثالث. الصفكؼ الثبلث، األكؿ

، تاسعكجاءت قيهة )الدفاع عف الرسؿ، كالهحافظة عمى تراث اآلباء، كاإلخبلص(، في الترتيب ال
ف الدفاع عف الرسؿ ٌك دفاع عف ديىىا إ(. 1.7%( هرتيف، كبىسبة هئكية بمغت )2كبتكرار بمغ )

الغربية التي تستفز هشاعر  خاصة في ٌذي الفترة التي تشٍد اعتداء عمى األىبياء هف الدكؿكعقيدتىا، 
كالهحافظة عمى تراث اآلباء ٌك هحافظة عمى العادات كالتقاليد الحسىة، فٍك يشكؿ جزء هف الهسمهيف. 

الهاضي الجهيؿ، كالتحمي بصفة اإلخبلص في جهيع األعهاؿ التي ىقكـ بٍا، فغرس ٌذي القيـ في 
اث اآلباء، كأف يككف هخمصان في كؿ ىفكس الطبلب تىشئ جيبلن يدافع عف الرسؿ ، كيحافظ عمى تر 

عهؿ يقـك بً. كرغـ أٌهية ٌذي القيـ إال أىٍا حصمت عمى الترتيب األخير، كبىسبة هئكية هتدىية جدان. 
ذا يتكافؽ 1.1%عمى ىسبة ) تحصم (،2009كىجد أف قيهة )اإلخبلص(، في دِّراسة )الهزيف،  (، ٌك
ذي الدِّراسة، في حيف لـ ترد في دِّراسة كؿ  (. أها قيهتا  2005(، ك)سمكت، 2010هف )السقاؼ،ٌك

(، 2010)الدفاع عف الرسؿ، كالهحافظة عمى تراث اآلباء(، فمـ ترد في دِّراسة كؿ هف )األغا، 
(. كأسفرت بؤرة الىقاش عمى ضركرة العهؿ عمى تعزيز قيـ )الدفاع عف الرسؿ، 2005ك)سمكت، 

لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع اج كالهحافظة عمى تراث اآلباء، كاإلخبلص(، في هىٍ
حصكؿ ٌذي القيـ عمى ىسبة هف خبلؿ اىتقاء الهحتكل العمهي الذم يسٍـ في األساسييف في فمسطيف 

ا   .جيدة كتعزيٌز

 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الثانيهناقشة 2.1.4 

 يفابع األساسيالسَّ ك  السَّادس يففكتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ الهتضهىة في  الجهالية القيـ هاىص السؤاؿ: 
 في فمسطيف؟

 
( هرة، 74بمغ  ) ( قيـ، كبتكرار5( أف قيـ الهجاؿ الجهالي تككَّىت هف )4:4رقـ )يتضح هف الجدكؿ 

( هرة عمى التكالي. كقد حصمت قيهة 35، )(39هكزعة عمى الصفيف السَّادس كالسَّابع، كبتكرار بمغ )
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( هرة، حيث تكررت في الٌصؼ 40الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ ) )جهاؿ التعبير كالخياؿ الجهيؿ( عمى
ي ىسبة 54%( هرة في الٌصؼ الٌسابع، كبىسبة هئكية بمغت )17( هرة، كتكررت )23الٌسادس ) (، ٌك

ذا يدؿ عمى حرص  هئكية هرتفعة، ىظران ألٌهية ٌذي القيهة كالعهؿ عمى غرسٍا في ىفكس الطبلب، ٌك
القيـ في ىفكس الطبلب. كلـ يجد الباحث ٌذي القيهة في دِّراسة كاضعي الهىٍج عمى غرس ٌذي 

 (.  2005(، ككذلؾ في دِّراسة )سمكت،2010األغا، (

( 16أها قيهة )االستهتاع كالتغىي بجهاؿ الطبيعة( فقد حصمت عمى الترتيب الثاىي، كبتكرار بمغ ) 
( هرات، كبىسبة هئكية بمغت 10رار )( هرات، كالٌسابع بتك6هرة، هكزعة عمى الٌصفيف الٌسادس بتكرار )

(، الجهاؿ سر هف أسرار القدرة اإللٍية، كغرس ٌذي القيهة في ىفكس الطبلب، تجعمٍـ يقدركف %22)
جهاؿ الطبيعة كيحرصكف عمى الهحافظة عميٍا، كيدؿ ذلؾ عمى حرص كاضعي الهىٍج عمى غرس 

ة، كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة     ٌذي القيهة في ىفكس الطبلب، كزيادة كعيٍـ بأٌهية ٌذي القيه
ك ترتيب هتقدـ.  ت(، حيث جاء2005)سمكت،  قيهة )تقدير الجهاؿ الطبيعي(، في الترتيب األكؿ. ٌك

 (، حيث حصمت عمى الترتيب الخاهس. 2010بيىها كردت ٌذي القيهة في دِّراسة )األغا،

( هرتيف، 2( هرات، )7تكرار بمغ )بيىها جاءت قيهة )التركيح عف الىفس( في الترتيب الثالث، كب
(. التركيح عف 9%( هرات في الٌصؼ الٌسابع، كبىسبة هئكية بمغت )5تكررت في الٌصؼ الٌسادس، )

الىفس يساعد عمى تجديد الىشاط، كتقكية اإلرادة، كيحتاج الطالب لٍذي القيهة عىدها يبذؿ جٍدان ها، 
ا يٍدؼ إ لى تىشيط العقؿ كالركح كصكالن لؤلٌداؼ فغرس ٌذي القيهة في ىفكس الطبلب كتعزيٌز

(، في حيف حصمت  2005الهىشكدة. بيىها لـ يرد ذكر قيهة )التركيح عف الىفس( في دِّراسة )سمكت،
 (.2010عمى الترتيب الٌسادس، في دِّراسة )األغا، 

( هرات، 6) بيىها حصمت قيهة ) التزيف كالتطيب كاالٌتهاـ بالهظٍر( عمى الترتيب الرابع، كبتكرار بمغ 
( هرات، 6(، فرغـ أٌهية ٌذي القيهة إال أىٍا تكررت في الٌصؼ الٌسادس )8%كبىسبة هئكية بمغت )

 .فاهلل سبحاىً أهرىا بالتزيف كالتطيب كلـ تحصؿ عمى أم تكرار في الٌصؼ الٌسابع،

ٌذي الدراسة ىتيجة كتتفؽ  .(31األعراؼ:)"يَا بَِني َآَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ قاؿ تعالى:" 
 .( 2005دِّراسة )سمكت،ك 

( 5كىجد أف قيهة )تقدير األهاكف األثرية كالسياحية( قد حصمت عمى الترتيب الخاهس، كبتكرار بمغ )
( هرات في الٌصؼ الٌسابع، كبىسبة هئكية 3( هرتيف تكررت في الٌصؼ الٌسادس، ك)2هرات، )
ي ىسبة قميمة، بحاجة إل7%بمغت) كغرس ٌذي  ى إثراء في هىٍج لغتىا الجهيمة لكبل الٌصفيف،(. ٌك

جيبلن يحافظ عمى األهاكف األثرية، كيعتز كيفتخر بٍذي اآلثار،  القيهة في ىفكس الطمبة تسٍـ في بىاء
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 السياحة كتقدير أهاكف تربي لديٍـ الحس بالهسؤكلية ىفكس الطبلب أف غرس هثؿ ٌذي القيـ فيكها 
ٍا ىظيفة كجهيمة. حيث حصمت عمى الترتيب الثاىي في دِّراسة    كالهحافظة عمي كاآلثار
 (. في الصؼ األكؿ، بيىها لـ تحصؿ عمى أم تكرار في الٌصفيف الثاىي كالثالث. 2005)سمكت،

  

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الثالثهناقشة  3:1:5

 يف السَّادسفهيمة لمصٌ كتاب لغتىا الجالهتضهىة في  العمهيةها القين  :يأتي ىص السؤاؿ عمى ها 
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك 
 

( هرة، 73) ( قيهة كبتكرار بمغ10) أف قيـ الهجاؿ العمهي تكٌكف هف ( 5:4 ) يتضح  هف الجدكؿ رقـ
    ( هرة عمى التكالي، كقد احتمت قيهة47) (،26) بتكرار بمغ، ك فيف السَّادس كالسَّابعهكزعة عمى الصَّ 

عهاؿالذكاء ك  ) ( هرات فقط في 5حيث تكررت ) ( هرة،18) العقؿ( عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ ا 
كبىسبة هئكية  ( هرة في كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسابع،13كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسادس، ك)

ي ىسبة هرتفعة، تدؿ عمى حرص(24.7%بمغت) كاضعي الهىٍج عمى غرسٍا في ىفكس  ، ٌك
عهاؿ العقؿ كعدـ التسميـ في األهكر. كاختمفت ٌذي الدِّراسة كدِّراسة كؿ  الطبلب، كتقدير األذكياء، كا 
(، بيىها حصمت عمى الترتيب العاشر في دِّراسة 2009(، ك)الهزيف،  2005هف )سمكت،

 (. 2010)األغا،

( هرات في 5)( هرة، 16) ( جاءت في الترتيب الثاىي، كبتكرار بمغتقدير العمهاء كالهتعمهيف ) أها قيهة
كبىسبة هئكية ( هرة في كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسابع، 11كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسادس، ك)

ي ىسبة هرتفعة، تدؿ عمى اٌتهاـ كاضعي الهىٍج بغرس ٌذي القيهة في ىفكس  (.22%) بمغت ٌك
هاء الهستقبؿ. كتتفؽ الطبلب؛ لتقدير العمهاء كالهتعمهيف، كلحث الطبلب عمى العمـ لكي يصبحكا عم

(، في الترتيب  2005(، بيىها جاءت في دِّراسة )سمكت، 2010ىتيجة ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )األغا،
 الرابع، في الٌصؼ الثاىي، كالترتيب الخاهس، في الٌصؼ الثالث.

 ت،( هرا15) ( حصمت عمى الترتيب الثالث، كبتكرار بمغحب العمـ كالحث عمى طمبً)  قيهة كىجد أف 
ي ىسبة تكزيع هتساكية ىكعان ها،8( هرات في الٌصؼ الٌسادس، ك)7)  ( هرات في الٌصؼ الٌسابع، ٌك

ي ىسبة هرتفعة، كيدؿ ذلؾ عمى الحرص عمى العمـ كالحث عمى  (،20.5%) كبىسبة هئكية بمغت ٌك
ذا دليؿ عمى أٌهية العم( 114)طً:"َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًماطمبً، قاؿ تعالى:"  ـ، فاهلل سبحاىً . ٌك

ذا ها حرص عميً  الهىٍج، كىجد أف قيهة )حب العمـ كالحث  القائهيف عمىأهرىا بالعمـ كاالجتٍاد، ٌك
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(، حيث جاءت هىفصمة تحت هفٍكهيف ٌها: )  2010عمى طمبً(، جاءت في دِّراسة كؿ هف )األغا،
ـ(، كحصؿ عمى الترتيب تقدير العمـ(، كحصؿ عمى الترتيب الحادم عشر، ك) االجتٍاد في طمب العم

ذا  (، حيث كردت  2005فؽ هع ٌذي الدِّراسة، كها كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )سمكت،ها يتالثالث، ٌك
قيهة ) حب العمـ(، تحت هسهى )تقدير العمـ(، كحصمت عمى الترتيب الثالث، في كتاب الصؼ 

قيهة في الٌصؼ األكؿ، كحصمت عمى الثالث. ك)الدعكة إلى طمب العمـ( حيث لـ يرد أم تكرار لٍذي ال
 الترتيب السابع في الصؼ الثاىي، كالترتيب الرابع، في الصؼ الثالث.

( هرات، 6) ( حصمت عمى الترتيب الرابع، كبتكرار بمغالحث عمى القراءة كاالكتشاؼأها قيهة ) 
 ة هئكية بمغتكبىسب( هرات لكتاب لغتىا الجهمية لمٌصؼ الٌسادس كالٌسابع بالتساكم، 3كبتكرار )

إثراء كاٌتهاـ هف القائهيف عمى كضع الهىٍج لمٌصفيف  إلىكيرل الباحث بأىٍا بحاجة  (.%8.2)
الٌسادس كالٌسابع، خاصة في ٌذي الهرحمة التعميهية التي يهر بٍا الطبلب، فغرس قيهة الحث عمى 

ى رسكلىا هحهد عميً القراءة كاالكتشاؼ في ىفكس الطبلب تىهي لديٍـ حب القراءة، فأكؿ ها ىزؿ عم
ذا 1" )العمؽ:اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ أفضؿ الصبلة كالتسميـ، ٌك قكلً سبحاىً كتعالى:"  (. ٌك

دليؿ كاضح عمى أٌهية القراءة. كتتىاسب ىتيجة ٌذي القيهة هع قيهة )الحث عمى التفكير العمهي(، في 
الخاهس، بيىها لـ يرد أم تكرار لٍذي القيهة في (، حيث حصمت عمى الترتيب  2010ٌدراسة )األغا،
 (. 2005دِّراسة )سمكت،

فادة الىاس، كتقدير الكتب، كاالىفتاح عمى الثقافات الهختمفة)ـ كجاءت قي  الترتيب  في( العهؿ بالعمـ كا 
فادة الىاس( تكررت ) ،لكؿ قيهة عمى التكالي ( هرات5) الخاهس، كبتكرار بمغ ( 4فقيهة )العهؿ بالعمـ كا 

( هرتيف في 2( هرة في الٌصؼ الٌسابع، كقيهة )تقدير الكتب(، تكررت )1هرات في الٌصؼ الٌسادس، ك)
( هرات في الٌصؼ الٌسابع، أها قيهة )االىفتاح عمى الثقافات الهختمفة(، لـ 3الٌصؼ الٌسادس، ك)

الٌصؼ ( هرات في 5تحصؿ عمى أم تكرار في كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسادس، كتكررت )
ي ىسبة هتدىية بحاجة إلى هزيد هف االٌتهاـ كاإلثراء، (.6.8%) كبىسبة هئكية بمغتالٌسابع،    ٌك

دس كالٌسابع األساسييف في فمسطيف هف القيـ في هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصفيف الٌساٌذي تضهيف ك 
تىاسب ىتيجة قيهة )االىفتاح كت خبلؿ اىتقاء الهادة العمهية التي تسٍـ في اكتساب الطبلب لٍذي القيـ.

ذا ها يتكافؽ 6.7( حيث حصمت عمى ىسبة ) 2010عمى الثقافات الهختمفة(، كٌدراسة )األغا، (، ٌك
ذي الدِّراسة، كاختمؼ هع )تقدير الكتب(، ك)العهؿ بالعمـ اآلتيتيف حيث لـ يرد ذكر أم هف القيهتيف  ٍاٌك

فادة الىاس(.  كا 

(، في الٌصؼ  2005تحصؿ عمى أم تكرار في ًدراسة )سمكت، لـ كىجد أف قيهة ) تقدير الكتب( 
األكؿ، كحصمت عمى الترتيب الثاىي، في الٌصؼ الثاىي، كالترتيب الخاهس، في الٌصؼ الثالث، أها 
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ذا ها تختمؼ فيً  فادة الىاس( لـ تحصؿ عمى أم تكرار في جهيع الصفكؼ، ٌك قيهة )العهؿ بالعمـ كا 
ذا ها تختمؼ فيً الدِّراسة، أها قيهة )االىفتا ح عمى الثقافات الهختمفة( فمـ ترد ىٍائيان في دِّراستً، ٌك

 الدِّراستيف.

، في (فضؿ العرب عمى العالـ، كتقدير المغة العربية، كتقدير دكر الجاهعات ) بيىها جاءت قيـ 
لٌصؼ ( هرة، حيث لـ تحصؿ أم هف ٌذي القيـ عمى أم تكرار في ا1كبتكرار بمغ ) الترتيب السَّادس،

، إال ( هرة كاحدة فقط لكؿ قيهة في الٌصؼ الٌسابع، بالرغـ هف أٌهية ٌذي القيـ1الٌسادس ، كتكررت )
حيث غابت أىٍا حصمت عمى ىسبة هتدىية، كيرل الباحث أف ٌذي القيـ بحاجة إلى هزيد هف االٌتهاـ. 

القيـ  ٌذي(. فغرس 1.4%ٌذي القيـ عف كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسادس، كبىسبة هئكية بمغت )
، يفتخر بالعمهاء العرب كفضمٍـ عمى العمـ،  بشكؿ أكبر في ىفكس الطبلب، يساٌـ في بىاء جيؿ كاعو

ي  ككذلؾ تقدير المغة العربية لغة القرآف كريـ، كالمغة هقكـ أساسي هف هقكهات حياتىا ككياىىا، ٌك
ي هف أبىية تفكيرىا، كالصمة بيف الحاهمة لثقافتىا كرسالتىا كالرابط الهكجكد بيىىا كالهككف ل جيالىا، ٌك

ا، لذا يرل أفضؿ السبؿ لهعرفة شخصية أهتىا كخصائصٍا كتحهؿ رسالة إىساىية بهفاٌيهٍا كأفكاٌر
الباحث ضركرة االٌتهاـ بٍذي القيهة التربكية هف خبلؿ اىتقاء الهحتكل العمهي الذم يسٍـ في تعزيز 

ثراء ٌذي القيـ بعاهة، كقيهة )تقدير كتقدير الجاهعات العريقة التي ها زالت  المغة العربية( بخاصة. كا 
)تقدير  (، حيث حصمت قيهة2010)األغا،  تخرج أجياالن هف طبلب العمـ. كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة

ذا يتىاسب هع ٌذي الدِّراسة. بيىها لـ يرد ذكر أم هف ا لقيهتيف المغة العربية( عمى الترتيب الٌسادس، ٌك
ذا ها اختالعرب عمى العالـ، )فضؿ  )األغا، مفت فيً ٌذي الدِّراسة كدِّراسة كتقدير دكر الجاهعات(، ٌك
 (، حيث لـ تذكر ٌذي القيـ ىٍائيان في دِّراستً. 2005(. كها اختمؼ ٌذي الدِّراسة دِّراسة )سمكت،2010

 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الرابع 4.1.5

يف كتاب لغتىا الجهيمة لمصفالهتضهىة في  الديىية االجتهاعية ها القينيىص السؤاؿ الرابع عمى: 
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك  السَّادس

(، كيبيف 9 ، 3حؽ رقـ:قاـ الباحث باستخبلص أبعاد القيـ الديىية االجتهاعية هف القيـ الديىية )الهبل
 (، القيـ الديىية االجتهاعية في صكرتٍا الىٍائية.6:4)الجدكؿ رقـ: 

( 63( قيهة، كبتكرار بمغ )14ـ الهجاؿ االجتهاعي تكٌكىت هف )( أف قيٌ 4:6يتضح هف الجدكؿ رقـ )
( هرة عمى التكالي، حيث حصمت 30(، )33هرة، هكزعة عمى الصفيف السَّادس كالسَّابع بتكرار بمغ )

(، 16%غت )( هرات، كبىسبة هئكية بم10قيهة )األهؿ كالعطاء( عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ )
فغرس ٌذي القيهة في ىفكس الطبلب، تربيٍـ عمى عدـ االستسبلـ كالتحمي بقيهة األهؿ كعدـ فقداىً 
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يهة ) األهؿ كالعطاء( في تبعث في ىفكسٍـ هكاجٍة الصعكبات، كتربيٍـ عمى العطاء. كلـ يرد ذكر قك 
 (. 2009ة، (، ك)حهكد 2010(، ك)السقاؼ،2005(، ك)سمكت، 2010)األغا،  دِّراسة كؿ هف

( 8تحهؿ الهسؤكلية، كالهشاركة االجتهاعية( في الترتيب الثاىي، كبتكرار بمغ ) بيىها جاءت قيهتا )
( 3( هرات لكمتا القيهتيف عمى التكالي في الٌصؼ الٌسادس، كتكررت )5هرات لكؿ قيهة، حيث تكررت )

ي ىسبة جيدة، 13%ية بمغت )عمى التكالي، كبىسبة هئك في الصَّؼ السَّابع هرات، لكمتا القيهتيف  (، ٌك
تساٌـ  تحهؿ كؿ فرد لمهسؤكلية الخاصة بًفكؿ فرد في الهجتهع يهارس هجهكعة هف الهسؤكليات، ك 

غرس ٌذي القيهة في ىفكس الطبلب تربيٍـ عمى تحهؿ الهسؤكلية ك في بىاء هجتهع هتهاسؾ كهتعاكف، 
ركة االجتهاعية في ىفكس الطبلب كالحث باإلضافة إلى أٌهية تعزيز الهشا ،اتجاي أىفسٍـ كالهجتهع

عميٍا، فكمتا القيهتيف حث عميٍا اإلسبلـ، كجعؿ لكؿ فرد هسؤكلياتً التي تىاسب قدراتً. كتتفؽ ٌذي 
(، حيث حصمت قيهة تحهؿ الهسؤكلية األسرية عمى الترتيب  2010الدِّراسة ىسبيان كدِّراسة )األغا،

اعية عمى الترتيب الثالث. كاختمفت ٌذي الدِّراسة كدِّراسة          األكؿ، بيىها حصمت قيهة الهشاركة االجته
 (، حيث لـ ترد ٌذي القيهة ضهف الهجاؿ االجتهاعي في دِّراستً.    2005)سمكت، 

( هرة، كبىسبة هئكية 7)هساعدة كهكاساة اآلخريف( في الترتيب الثالث، كبتكرار بمغ ) تابيىها جاءت قيه
ي ىسبة جي11%بمغت) دة، إف قيهة هساعدة كهكاساة اآلخريف تعكد بالسعادة عمى صاحبٍا، (، ٌك

دٌـ عمى تقديـ العكف كالهساعدة لهف ك  ،فالديف اإلسبلهي أهرىا بهساعدة الغير دكف اىتظار هقابؿ تعكِّ
(، حيث حصمت قيهة هكاساة اآلخريف عمى 2005يحتاجٍا. كتتفؽ ٌذي الدِّراسة ىسبيان كدِّراسة )سمكت، 

 لثاىي، في الٌصؼ الثالث.الترتيب ا

( هرة 1( هرات، حيث تكررت )5أها قيهة )التعاكف( فقد جاءت في الترتيب الرابع، كبتكرار بمغ )
كيرل الباحث (، 8%( هرات في الٌصؼ الٌسابع، كبىسبة هئكية بمغت )4كاحدة، في الٌصؼ الٌسادس، ك)

كتتجسد أٌهية ٌذي القيهة في أىٍا  عىد كضع الهىٍج، أف ٌذي القيهة بحاجة إلى هزيد هف االٌتهاـ
َوتَ َعاَونُوا تهىح الطبلب اإلحساس كاالىتهاء لمجهاعة، كتحهي الطبلب هف االىحراؼ، قاؿ تعالى:" 

ْثِم َواْلُعْدَوانِ  ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ كتتىاسب ٌذي الدِّراسة كدِّراسة  (.2 )الهائدة:"َعَلى اْلِبرِّ َوالت َّ
(. بيىها 8.9%ىسبة هئكية بمغت ))التعاكف عمى البر(، عمى  (، حيث حصمت قيهة2010 )األغا،

(، كحصمت عمى الترتيب الثالث في الصؼ 2009حصمت عمى الترتيب العاشر في دِّراسة )حهكدة، 
 (.2005األكؿ، كالترتيب األكؿ في الصؼ الثالث في دِّراسة )سمكت، 

( 4) عمى الترتيب الخاهس، كبتكرار بمغ (،الكـر كالجكدبيىها حصمت قيهتا )أدب الهجمس كالطعاـ، 
ف قيهة إ(، كها أىٍا بحاجة إلى إثراء، حيث 6%هرات لكؿ هىٍها عمى التكالي،  كبىسبة هئكية بمغت )

( هرات في الٌصؼ الٌسادس، كلـ تحصؿ عمى أم تكرار في 4)أدب الهجمس كالطعاـ(، تكررت )
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ب لغتىا الجهيمة في هحتكل كتا أف ٌذي القيـ بحاجة إلى إثراء قةهف الىسب السابالٌصؼ الٌسابع، يتضح 
التأدب في الطعاـ عمى فالديف اإلسبلهي حث  ،األساسييف في فمسطيف لمٌصفيف الٌسادس كالٌسابع

أحدكم فميذكر اسم اهلل تعالى، فإن نسي أن  أكل إذا كالشراب، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ:"
، كها كحثىا عمى التحمي بآداب الهجمس، "وآخره أولو اهلل بسم: فميقل أولو، ى فييذكر اسم اهلل تعال

 "ال يقيهن  أحدكم رجال هن هجمسو ثم يجمس فيو ولكن توسعوا وتفسحوا" قاؿ عميً الصبلة كالسبلـ:ف
ان (. كغرس قيهة الكـر كالجكد في ىفكس الطبلب كعدـ البخؿ. كتتفؽ ٌذي الدِّراسة ىسبي2013) الىككم، 

(، في حيف اختمفت هع 5.6%كالجكد عمى ىسبة ) ـ(. حيث حصمت قيهة الكر 2010كدِّراسة )األغا، 
َـّ ذكر قيهة أدب 2010دِّراسة )األغا،  (، حيث لـ تذكر قيهة أدب الهجمس كالطعاـ في دِّراستً. بيىها ت

ر قيهة الكـر (، لكىٍا لـ تحصؿ عمى أم تكرار. ككذلؾ لـ تذك2005الطعاـ في دِّراسة )سمكت، 
 كالجكد في دِّراستً.

كراـ الضيؼ، كالىصيحة( عمى الترتيب السَّادس، كبتكرار بيىها حصمت  قيـ )االبتعاد عف الخطايا، كا 
ي ىسبة هتدىية جدان؛ ىظران ألٌهية 5%( هرات لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )3بمغ ) (، ٌك

ادؼ يتطمب إعادة الىظر ٌذي القيـ في حياة الطبلب، كالعهؿ عمى غ رس ٌذي القيـ بشكؿ صحيح ٌك
في هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصفيف الٌسادس كالٌسابع األساسييف في فمسطيف. باإلضافة إلى إثراء 

ك)العجرهي،  (،2010كتعزيز ٌذي القيـ في الهىٍاج. اختمفت ٌذي الدِّراسة كدِّراسة كؿ هف )األغا، 
(، 2005هف ٌذي القيـ. بيىها اتفقت ىسبيان ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )سمكت، (، حيث لـ يرد ذكر أم 2012

حيث حصمت قيهة الىصيحة عمى الترتيب الخاهس في الصؼ الثاىي، كحصمت قيهة إكراـ الضيؼ 
ذا يتكافؽ ىسبيان هع ٌذي الدِّراسة. كاتفقت ٌذي الدِّراسة ىسبيان كدِّراسة )حهكدة،  عمى الترتيب السابع ٌك

2009). 

 ، كصحبة األخيار كاالقتداء باآلخريف، كزيارة الهريضقيـ )الهحبة كاإلصبلح بيف اإلخكة، ك أها 
( هرتيف لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة 2الهبادرة بالتحية( فقد جاءت في الترتيب السَّابع، كبتكرار بمغ )

ي ىسبة قميمة كضئيمة ج3%) هئكية بمغت يتضح لمباحث هف  .هجاؿدان هقارىة بباقي قيـ ٌذا ال(. ٌك
خبلؿ اطبلعً عمى الخطكط العريضة لهىٍاج المغة العربية اكتساب الطالب لمقيـ التربكية، إال أىٍا 

(، كدِّراسة  2010)زيارة الهريض( في دِّراسة )األغا، حيث كردت قيهة هزيد هف االٌتهاـ. إلى بحاجة
) صحبة األخيار  تيف. بيىها كردت قيهة(، لكىٍا لـ تحصؿ عمى أم تكرار في الدِّراس 2005)سمكت،

ا في دِّراسة )األغا، 2005راسة )سمكت،دِّ في كاالقتداء باآلخريف(،   (.2010(، في حيف لـ يرد ذكٌر
الهحبة كاإلصبلح بيف اإلخكة (، حيث جاءت قيهة 2005كدِّراسة )سمكت، ىسبيان كتتفؽ ٌذي الدِّراسة 

 . (3.45%ادس، كبىسبة هئكية بمغت ))تبادؿ الهكدة( في الترتيب الستحت هسهى 
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 النتائج الهتعمقة بالسؤال الخاهس 5.1.4 

 يف السَّادسكتاب لغتىا الجهيمة لمصفالهتضهىة في  التعبدية الديىية القيـ هايىص السؤاؿ الثاهف عمى: 
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك 

(، كيبيف  3،9حؽ رقـ:الديىية )الهبل قاـ الباحث باستخبلص أبعاد القيـ الديىية التعبدية هف القيـ
 (، القيـ الديىية التعبدية في صكرتٍا الىٍائية.7)الجدكؿ رقـ: 

( 49( قيـ، كبتكرار بمغ )10(: أف قيـ الهجاؿ الديىي التعبدم تكٌكىت هف )7يتضح هف الجدكؿ رقـ )
التكالي، حيث حصمت ( هرة عمى 24(، )25هرة، هكزعة عمى الصفيف السَّادس كالسَّابع بتكرار بمغ )

( هرات، كبىسبة هئكية بمغت 14قيهة )الهداكهة عمى العبادات( عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ )
ي ىسبة هرتفعة، كسبب ذلؾ أىٍا تبىي جيبلن هف الطبلب همتزهان بالهحافظة عمى %28.6) (، ٌك

، كالحج. ككجكد ٌذي القيهة أهر يج عف تكافر عمىا ىشعر بالرضا العبادات، كالصبلة، كالزكاة، كالصـك
 ٌذي القيهة في الهىٍاج.

( هرات تكررت في كتاب 10) ( هرة،11) )الدُّعاء( في الترتيب الثاىي، كبتكرار بمغ بيىها جاءت قيهة
( هرة كاحدة فقط تكررت في كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسابع، 1لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسادس، ك)

(، فقيهة الدعاء هف أعظـ القيـ حيث أهرىا اهلل سبحاىً كتعالى بالدعاء 22.5%كبىسبة هئكية بمغت )
اِعي ِإَذا :" حيف قاؿ في هحكـ التىزيؿ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

اتفقت ٌذي الدِّراسة كدِّراسة ك (. 186ة: ")البقر ن  َدَعاِني فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُ ْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدو
(، حيث حصمت قيهة الدُّعاء عمى الترتيب الثاىي في الصؼ الثاىي، كالترتيب الثالث 2005)سمكت، 

(، حيث 2012(، ك)العجرهي، 2010في الصؼ األكؿ. كاختمفت ٌذي الدِّراسة كدِّراسة كؿ هف )األغا، 
 لـ يرد ذكر ٌذي القيهة في الٌدًراستيف.

 
( 6بيىها جاءت قيهتا )التككؿ عمى اهلل، كتقدير األهاكف الهقدسة( في الترتيب الثالث، كبتكرار بمغ ) 

( هرات في كتاب الصنؼ الٌسابع، 4( هرتيف في الكتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسادس، ك)2هرات، )
( هرة كاحد في 1ك)( هرات في الٌصؼ الٌسادس، 5بيىها تكزع تكرار قيهة )تقدير األهاكف الهقدسة(، )

(، فغرس ٌذي القيـ في ىفكس الطبلب، تىشئ جيبلن 12.2%) الٌصؼ الٌسابع، كبىسبة هئكية بمغت
الباحث ضركرة  لكير يتككؿ عمى اهلل فيها يفعؿ، كيقدر األهاكف الديىية الهقدسة كالهحافظة عميٍا. 

فيف الٌسادس كالٌسابع األساسييف تكزيع القيـ في هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمصٌ  إعادة الىظر في طريقة
(، حيث حصمت )قيهة التككؿ عمى اهلل( عمى  2005في فمسطيف، كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )سمكت،

الترتيب الثالث. بيىها لـ تذكر قيهة تقدير األهاكف الهقدسة ىٍائيان. كاختمفت ٌذي الدِّراسة كدِّراسة كؿ هف 
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ٍاتيف القيهتيف في (. حيث لـ يرد ذكر ل2010، ك)السقاؼ، (2010(، ك)األغا، 2012)العجرهي، 
 الدِّراسات السَّابقة الذكر.

 
( هرات 4( هرات، حيث تكررت )4أها قيهة ) تقكل اهلل( فقد جاءت في الترتيب الرابع، كبتكرار بمغ )

في الٌصؼ الٌسابع، بيىها لـ تحصؿ عمى أم تكرار في الٌصؼ الٌسادس، كبىسبة هئكية بمغت 
خشية اهلل )تقكل اهلل(، هف أجؿ أعهاؿ القمكب التي تقكـ عميٍا العبادة كتكؼ الهؤهف  قيهةف (،%8.2)

ِإنَّ الَِّذيَن عف ارتكاب الهعاصي، كها أىٍا تحكؿ بيف اإلىساف الهؤهف كبيف الهعصية، قاؿ تعالى:" 
لدِّراسة كدِّراسة كؿ هف )العجرهي، اختمفت ٌذي اك (.  57" )الهؤهىكف:ُىْم ِمْن َخْشَيِة رَبِِّهْم ُمْشِفُقونَ 

(، لـ تحصؿ قيهة ) خشية اهلل(، عمى أم  2005(. كفي دِّراسة )سمكت،2009(، ك)الهزيف، 2012
 (.2010تكرار، بيىها حصمت عمى الترتيب الثالث في دِّراسة )األغا، 

 
هرات في  (3أها قيهة )السعي في طمب الرزؽ( فقد حصمت عمى الترتيب الخاهس، كبتكرار بمغ )

(، بيىها لـ تحصؿ عمى أم تكرار في 6.2%كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسابع، كبىسبة هئكية بمغت )
الٌصؼ الٌسادس، كحاؿ ٌذي القيهة كحاؿ العديد هف القيـ التي تكررت في أحد الصفكؼ كلـ تتكرر في 

ل كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصفيف بحاجة إلى هزيد هف االٌتهاـ كاإلثراء في هحتك  يـقال إف هثؿ ٌذي األخر.
(، 2010. كلـ ترد ٌذي القيهة في دِّراسة كؿ هف )األغا، هف قبؿ هؤلفي الهىاٌج الٌسادس كالٌسابع

(. كهف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث بتكجيً 2005(، ك)سمكت، 2012(، ك)العجرهي، 2009ك)الهزيف، 
عي في طمب الرزؽ عمى الترتيب السؤاؿ التالي إلى بؤرة الىقاش. بهاذا تفسركف حصكؿ قيهة الس

(، في حيف لـ تذكر في الدِّراسات السَّابقة الذكر؟ كأسفرت ىتائج بؤرة 6.2%الخاهس، كبىسبة هئكية )
الىقاش عف اآلتي: ضركرة االٌتهاـ بٍذي القيهة بشكؿ أكبر، باإلضافة إلى العهؿ عمى اىتقاء الهكاضيع 

المغة العربية كالتكزيع الهتكازف لٍذي القيهة في هىٍاج التي تضهف غرس ٌذي القيهة في ىفكس الطبلب، 
 لجهيع الهراحؿ الدِّراسية.

 
( هرتيف، 2كفي الرتيب السَّادس، جاءت قيهة )األهر بالهعركؼ كالىٍي عف الهىكر(، كبتكرار بمغ )

ي ىسبة4.1%( هرة في الٌصؼ الٌسابع، كبىسبة هئكية بمغت )1( هرة في الٌصؼ الٌسادس، ك)1)  (، ٌك
تتطمب اٌتهاـ أكثر هف قبؿ كاضعي هىٍج لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع األساسييف هتدىية 

، فاألهر بالهعركؼ كالىٍي عف الهىكر هف أٌـ القيـ التي يجب غرسٍا في ىفكس الطبلب، في فمسطيف
ٍة لسمكؾ الطبلب كا لهؤثرة في كتعتبر قيهة األهر بالهعركؼ كالىٍي عف الهىكر هف القيـ الهكجِّ

 شخصياتٍـ.
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بيىها حصمت القيـ )طاعة اهلل كالرسكؿ، كاإلىفاؽ في سبيؿ اهلل، كالشكر عمى الىعهة( عمى الترتيب  
( هرة لكؿ هىٍها عمى التكالي، حيث لـ تحصؿ ٌذي القيـ عمى أم 1السَّابع كاألخير، كبتكرار بمغ )

ي ىسبة قميمة2%ة بمغت )تكرار في كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسادس، كبىسبة هئكي كيتضح  .(، ٌك
لمباحث هف خبلؿ اطبلعً عمى الخطكط العريضة لهىٍاج المغة العربية لمصفكؼ هف الخاهس 
األساسي كحتى الصؼ التاسع األساسي أف الهىٍاج يٍدؼ إلى إكساب الطبلب القيـ التربكية، إال أف 

ا كالىظر ف كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة  ي طريقة تكزيعٍا.هثؿ ٌذي القيـ بحاجة إلى اٌتهاـ أكبر كتعزيٌز
( كاحد فقط، بيىها لـ 1)اإلىفاؽ في سبيؿ اهلل( عمى تكرار(، حيث حصمت قيهة )2010)األغا، 

)اإلىفاؽ في سبيؿ اهلل(، كقيهة )طاعة اهلل كالرسكؿ( عمى أم تكرار في دِّراسة تحصؿ قيهة 
الىعهة(، عمى الترتيب الخاهس، في الصؼ (، في حيف حصمت قيهة )الشكر عمى  2005)سمكت،

 األكؿ، كالترتيب الثاىي، في الصؼ الثالث.
 

 الس ادس النتائج الهتعمقة بالسؤال 6.1.4

 يف السَّادسكتاب لغتىا الجهيمة لمصفالهتضهىة في  السياسيةها القين  :يأتيىص السؤاؿ عمى ها 
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك 
 

( هرة، 42( قيهة، كبتكرار بمغ )9) أف قيـ الهجاؿ السياسي تكٌكىت هف( 8:4) الجدكؿ رقـ يتضح هف
) الصهكد كالتضحية  ( هرة عمى التكالي، كقد احتمت قيهة24(، )18هكزعة عمى الصفيف بتكرار بمغ )

ي ىسبة 33.4%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )14عف الكطف( الترتيب األكؿ، حيث تكررت ) (، ٌك
ا كغرسٍا الهىٍج القائهيف عمى كضع حرص عميًذا ها هرتفعة، كلعؿ ٌ في ىفكس  كالعهؿ عمى تعزيٌز

االحتبلؿ، كيعاىي هف كؿ أشكاؿ ظمـ ٌذا الهحتؿ العدك الغاشـ.  ىير الطبلب، ألىىا شعب يقع تحت
(، حيث حصمت قيهة )التضحية هف أجؿ الكطف(، عمى  2010كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )األغا،

(، حيث حصمت قيهة ) حب الكطف كالدفاع  2005ألكؿ، ككذلؾ تتفؽ كدِّراسة )سمكت،الترتيب ا
 عىً(، عمى الترتيب األكؿ. 

( هرات تكررت في 4( هرات، )6أها قيهة )تقدير القادة(، فقد جاءت في الترتيب الثاىي، كبتكرار بمغ )
ي ىسبة جيدة، 14.3%( هرتيف في الٌصؼ الٌسابع، كبىسبة هئكية بمغت )2الٌصؼ الٌسادس، ك) (، ٌك

إف تكافر ٌذي القيهة في الهىٍج يدؿ عمى حرص هؤلفي الهىاٌج عمى غرس هثؿ ٌذي القيهة في ىفكس 
ف لـ تتكافؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )األغا،  (، حيث لـ يرد ذكر ٌذي 2005(، )سمكت، 2010الطبلب. كا 

 القيهة في دِّراسة كؿ هىٍها.
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بداء الرأم( في الترتيب الثالث، كبتكر بيىها جاءت قيهتا )الحرية   ر بمغ اكاحتراـ القاىكف، كالهشاكرة كا 
قيهة )الحرية  (، حيث تكررت11.9%( هرات لكؿ هىٍها عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )5)

( هرات في الٌصؼ الٌسابع. ككذلؾ قيهة 4( هرة كاحدة في الٌصؼ الٌسادس، ك)1)كاحتراـ القاىكف(، 
ب ( هرات في الٌصؼ 4)تكررت ( هرة كاحدة في الٌصؼ الٌسادس، ك 1) ، تكررتداء الرأم()الهشاكرة كا 

بل بد هف تعزيز ٌذي ف ،القاىكف، كيبدم رأيً في القضايا لكي ىبىي جيبلن يتهتع بالحرية، كيحتـر، الٌسابع
 .السابعفي هحتكل هىٍاج لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس ك  هىظهةالقيـ بشكؿ أكبر، كتكزيعٍا بطريقة 

( هرات في كتاب لغتىا 4) طاعة كلي األهر(، حصمت عمى الترتيب الرابع، فقد تكررت ) أها قيهة
الجهيمة لمٌصؼ الٌسابع، بيىها لـ تحصؿ عمى أم تكرار في الٌصؼ الٌسادس ، كبىسبة هئكية بمغت 

ف دٌؿ ٌذا إىها يدؿ عمى حرص القائهيف عمى الهىٍاج غرس ٌذي القيهة في%9.5) ىفكس  (، كا 
ف لـ تتكافؽ ىتيجة ٌذي الدراسة كدراسة )األغا،  الطبلب، كتربيتٍـ عمى الطاعة في حدكد اهلل. كا 

 (.1.2%(، حيث حصمت قيهة الكالء كالطاعة عمى ىسبة )2010

بيىها جاءت قيهتا )إعطاء الحقكؽ كتأدية الكاجبات، كاالتحاد كالدفاع عف قضايا األهة( في الترتيب 
ي 7.1%، كبىسبة هئكية هتدىية بمغت )هرات (3مى تكرار بمغ )الخاهس، كحصمتا ع ( لكؿ هىٍها. ٌك

هف القيـ الضركرية، كغرس ٌذي القيـ في ىفكس الطبلب، يعِّرفٍـ بحقكقٍـ كالكاجبات التي تقع عميٍـ. 
باإلضافة إلى هعرفة الطبلب بقضايا أهتٍـ كالدفاع عىٍا. كرغـ أٌهية ٌذي القيـ إال أىٍا حصمت عمى 

كضع الهىاٌج،  عىديرل الباحث أف هثؿ ٌذي القيـ بحاجة إلى اٌتهاـ الهختصيف ك لترتيب الخاهس، ا
ثرائٍا بشكؿ أكبر. كتتفؽ ىسبيان ٌذي الدراسة كدراسة )األغا،  (، حيث حصمت قيهة )إعطاء 2010كا 

(، حيث 2005الحقكؽ كتأدية الكاجبات(، عمى الترتيب الرابع. كتختمؼ ٌذي الدراسة كدراسة )سمكت، 
 لـ يرد ذكر أم هف القيهتيف السابقة الذكر في الدراسة.

بيىها جاءت قيهة )الهشاركة في القرارات، كرفض األسمحة الذرية( في الترتيب السادس كاألخير،  
ي ىسبة هتدىية2.4%) ( لكؿ قيهة، كبىسبة هئكية هتدىية بمغت1) كبتكرار بمغ  ،( لكؿ قيهة. ٌك

الهادة العمهية التي تسٍـ في تعزيز اىتقاء ك  هف الهختصيف عىد كضع تهاـكبحاجة إلى هزيد هف االٌ
. بشكؿ هتكازف كتضهيىٍا في هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصفيف الٌسادس كالٌسابع األساسييفٌذي القيـ 

(، حيث لـ تحصؿ قيهة )الهشاركة في القرارات(  2005فقت ٌذي الدِّراسة ىسبيان ك دِّراسة )سمكت،تا
أم تكرار، بيىها تكررت هرة كاحدة في ٌذي الدِّراسة. بيىها لـ يرد ذكر لٍذي القيهة في دِّراسة  عمى

 (.2010 )األغا،

 

 



 

97 

 

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الس ابع 7.1.4

: ها القيـ الديىية العقائدية الهتضهىة في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف يأتيىص ٌذا السؤاؿ عمى ها 
 بع األساسييف في فمسطيف؟السَّادس كالسَّا

(، كيبيف  3،9حؽ رقـ: قاـ الباحث باستخبلص أبعاد القيـ الديىية العقائدية هف القيـ الديىية )الهبل
 في صكرتٍا الىٍائية. عقائدية(، القيـ الديىية ال9:4)الجدكؿ رقـ: 

( تكراران، ككاف 26( قيـ، كبمغ هجهكع تكراراتً )6) ( أف ٌذا الهجاؿ تككف هف9:4يتضح هف الجدكؿ )
 (اإليهاف باهلل)( عمى التكالي، كقد احتمت قيهة 9(، )17القيـ لمصفيف السادس كالسابع ) تكزيع ٌذي

(، فالحياة كٌمٍا ال تكاد تصمح إال 30.8%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )8الهرتبة األكلى بتكرار بمغ )
الفرد كالهجتهع، فتبث الشعكر بالسكيىة  ثار ىفسية كبرل في حياةآباإليهاف، كها أف لئليهاف باهلل 

. في ىفكس الطبلب كالراحة كاالطهئىاف، كيدؿ ٌذا عمى حرص كاضعي الهىٍج عمى غرس ٌذي القيهة
(، حيث حصمت قيهة )اإليهاف باهلل(، الترتيب األكؿ. في 2010كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )األغا، 

(، عمى الترتيب الثالث في الصؼ األكؿ، 2005سمكت، حيف حصمت قيهة اإليهاف باهلل في دِّراسة )
كالترتيب الرابع، في الصؼ الثاىي، كالترتيب الخاهس، في الصؼ الثالث. كها حصمت عمى الترتيب 

 (.2012الخاهس في دِّراسة )العجرهي، 

ي ىسبة19.2%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )5تمتٍا قيهة )اإليهاف بالرسؿ(، كبتكرار بمغ )   (، ٌك
هرتفعة تدؿ عمى أٌهية كضركرة كحرص القائهيف عمى كضع الهىٍج عمى غرس ٌذي القيهة في ىفكس 

ُقوا  الطبلب. كقد أهرىا اهلل سبحاىً كتعالى بذلؾ، قاؿ تعالى:" َفآِمُنوا بِاللَِّو َوُرُسِلِو َوِإن تُ ْؤِمُنوا َوتَ ت َّ
(، حيث جاءت قيهة  2010راسة كدِّراسة )األغا،(. كتتفؽ ٌذي الدِّ 179آؿ عهراف: )"فَ َلُكْم َأْجٌر َعِظيمٌ 

)اإليهاف بالرسؿ( في الترتيب الثاىي. بيىها لـ تحصؿ قيهة )اإليهاف بالرسؿ(، في دِّراسة 
  (، عمى أم تكرار. 2005)سمكت،

، كاإليهاف باليكـ األخر، كاإليهاف بالقضاء كالقدر( الهرتبة كتب السهاكيةبيىها أخذت قيهة )اإليهاف بال
ي ىسبة جيدة، كيدؿ ٌذا عمى 15.5%( هرات لكؿ هىٍا، كبىسبة هئكية بمغت )4ثالثة بتكرار )ال (، ٌك

ذا ها حرص عميً كاضعي الهىٍج. كتتفؽ قيهة   أٌهية كضركرة غرس ٌذي القيـ في ىفكس الطبلب، ٌك
ذا ها (، حيث حصمت عمى الترتيب الثالث، ٌك 2005) اإليهاف بالقضاء كالقدر(، في دِّراسة )سمكت،

يتىاسب هع ٌذي الدِّراسة، بيىها حصمت قيهة )اإليهاف بالكتب السهاكية(، عمى الترتيب الخاهس، بيىها 
(، حيث 2010لـ تحصؿ قيهة )اإليهاف باليكـ األخر(، عمى أم تكرار. كتتفؽ كذلؾ كدِّراسة )األغا، 
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ا )اإليهاف بالقضاء كالقدر، حصمت قيهة )اإليهاف بالكتب السهاكية( عمى الترتيب الثالث، بيىها قيهت
 كاإليهاف باليكـ األخر(، في الترتيب الرابع كالخاهس عمى التكالي.

( هرة في كتاب لغتىا الجهيمة 1كجاءت قيهة )اإليهاف بالهبلئكة(، في الهركز األخير بتكرار بمغ ) 
لغتىا  (، بيىها لـ تحصؿ عمى أم تكرار في كتاب3.5%لمٌصؼ الٌسادس، كبىسبة هئكية بمغت )

ثرائٍاالقيـ ك  كيرل الباحث ضركرة االٌتهاـ بٍذيالجهيمة لمٌصؼ الٌسابع.  في هحتكل كتاب لغتىا  ا 
(، حيث 2010الجهيمة لمٌصفيف الٌسادس كالٌسابع األساسييف. كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة ) األغا، 

ذ ذا ها يتفؽ ٌك ي الدِّراسة. بيىها لـ تحصؿ جاءت قيهة )اإليهاف بالهبلئكة(، في الترتيب األخير، ٌك
 (.2005قيهة )اإليهاف بالهبلئكة(، عمى أم تكرار. في دِّراسة )سمكت، 

 

 لثاهنالنتائج الهتعمقة بالسؤال ا 8.1.4

ابع السَّ ك  يف السَّادسكتاب لغتىا الجهيمة لمصفالهتضهىة في  البيئيةها القين يىص السؤاؿ الثاهف عمى: 
 في فمسطيف؟ يفاألساسي
( هرة، 25( قيـ، كبتكرار بمغ )6( أف قيـ الهجاؿ البيئي تكٌكىت هف )10:4الجدكؿ رقـ ) هف يتضح

( هرة عمى التكالي، حيث حصمت قيهة 12(، )13هكزعة عؿ الٌصفيف السَّادس كالسَّابع بتكرار)
( هرات، كبىسبة هئكية بمغت 10)الهحافظة عمى البيئة كحهايتٍا( عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ )

ي ىسبة هرتفعة جدان، إىها تدؿ عمى أٌهية غرس قيهة الهحافظة عمى البيئة كحهايتٍا في %40) (، ٌك
 ىفكس الطبلب.

أها قيهة )الحد هف التمكث كغرس األشجار(، فقد جاءت في الترتيب الثاىي، كحصمت عمى تكرار 
في كتاب لغتىا  ( هرات في كتاب لغتىا الجهيمة لمٌصؼ الٌسادس، كلـ تحصؿ عمى أم تكرار6بمغ)

ي ىسبة جيدة، إال 24%الجهيمة لمٌصؼ الٌسابع، كبىسبة هئكية بمغت ) ىً بالىظر إلى تكرار ٌذي أ(، ٌك
فغرس هثؿ ٌذي القيـ في ىفكس الطبلب تىشئ جيبلن  القيهة يتضح بأىً لـ تتكرر في الصنؼ الٌسابع،

كيرل الباحث ضركرة اٌتهاـ  .اضيسٍـ في الهحافظة عمى بيئة ىظيفة كسميهة خالية هف األهر كاعيان 
ثرائٍا في هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس  الهختصيف في الهىٍاج بتعزيز ٌذي القيـ كا 

كىجد أف قيهة )هقاكهة التمكث(، ك)غرس األشجار(، حصمت عمى  كالسابع األساسييف في فمسطيف.
قيهة )هقاكهة التمكث(، في دِّراسة )سمكت، (. بيىها لـ تحصؿ 2010الترتيب الثالث في دِّراسة )األغا، 

ذي الدِّراسة، في حيف جاءت قيهة )االٌتهاـ بالىباتات كغرس 2005 ذا ال يتفؽ ٌك ( عمى أم تكرار، ٌك
(، 2012األشجار(، في الترتيب األكؿ في جهيع الصفكؼ. كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )العجرهي، 

 لترتيب الثاىي.حيث حصمت قيهة )هكافحة التمكث(، عمى ا
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( 4الترتيب الثالث، كبتكرار بمغ ) في بيىها جاءت قيهة )الهحافظة عمى صحة اإلىساف كجسهً(،
ي ىسبة جيدة، تدؿ عمى أٌهية كضركرة 16%هرات، كبىسبة هئكية بمغت ) لٍذي  اكتساب الطبلب(. ٌك

ف لـ ، كها كتدؿ عمى حرص القائهيف عمى كضع الهىٍج عمى غرسٍا في ىفكس الطالقيهة بلب. كا 
(، حيث لـ يرد ذكر لٍذي القيهة في   2005(، كدِّراسة )سمكت،2010تتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )األغا،

 الدِّراستيف السابقتيف.

أها قيهتا )تحهؿ الهسؤكلية البيئية، االٌتهاـ بالىباتات كالطيكر(، فقد حصمتا عمى الترتيب الرابع،  
( لكؿ هىٍها. حيث تكررت القيهة األكلى 8%ا، كبىسبة هئكية بمغت )( هرتيف لكؿ هىٍه2كبتكرار بمغ )

( هرتيف في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السادس، كلـ تحصؿ عمى أم تكرار في كتاب لغتىا الجهيمة 2)
لمصؼ السابع، أها قيهة )االٌتهاـ بالىباتات كالطيكر(، فمـ تحصؿ عمى أم تكرار في كتاب لغتىا 

فٍي بحاجة إلى  ( هرتيف في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السابع،2س، كتكررت )الجهيمة لمصؼ الساد
ثراء ٌذي القيـ في هحتكل  ،هزيد هف االٌتهاـ كالتخطيط لغتىا الجهيمة، فغرس ٌذي القيـ في  كتابكا 

ىفكس الطبلب تعكدٌـ عمى تحهؿ الهسؤكلية اتجاي البيئة، كالعىاية بالىباتات كالطيكر كمٍا أهكر تسٍـ 
ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )العجرهي، تختمؼ ك  سر هف يىظر إليٍا.تي ك  تريح الىفس إيجاد بيئة جهيمة في

( حيث لـ يرد ذكر أم هف القيهتيف في دِّراستً. بيىها جاءت قيهة االٌتهاـ بالىباتات في دِّراسة 2012
 ية(، في دِّراستً.(، في الترتيب األكؿ. كلـ يرد ذكر قيهة )تحهؿ الهسؤكلية البيئ2010)األغا، 

( هرة كاحدة في كتاب لغتىا 1كجاءت قيهة ) ىظافة الهمبس( في الترتيب الخاهس، كبتكرار بمغ )
الجهيمة لمصؼ السابع، كلـ تحصؿ عمى أم تكرار في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السادس، كبىسبة 

إذا ها قكرىت بأٌهيتٍا،  يةعالحصؿ عمى ىسبة لـ ت(. رغـ أٌهية ٌذي القيهة إال أىٍا 4%هئكية بمغت )
كجد أف الهىٍاج الفمسطيىي الفمسطيىي كهف خبلؿ إطبلع الباحث عمى الخطكط العريضة لمهىٍاج 

ىها تحتاج إلى اٌتهاـ أكبر هف الهختصيف  يسعى لغرس هثؿ ٌذي القيهة التربكية في ىفكس الطبلب، كا 
لمصفيف السادس كالسابع األساسييف في  أثىاء تكزيع القيـ في هحتكل كتاب لغتىا الجهيمةكالتربكييف 
(، حيث لـ 2005(، ك)سمكت، 2010. كتتفؽ ٌذي الدِّراسة ىسبيان كدِّراسة كؿ هف )األغا، فمسطيف

 تحصؿ ٌذي القيهة عمى أم تكرار، كجاءت في الترتيب األخير.
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 الت اسعالنتائج الهتعمقة بالسؤال  9.1.4

 يف السَّادسكتاب لغتىا الجهيمة لمصفالهتضهىة في  قتصاديةاالها القين : يىص السؤاؿ التاسع عمى
 في فمسطيف؟ يفابع األساسيالسَّ ك 

( أف قيهة )استثهار الكقت كالحرص عميً( حصمت عمى الترتيب 1:41يتضح هف الجدكؿ رقـ ) 
ي ىسبة هرتفعة، تدؿ عمى أٌهية 33.4%( هرات، كبىسبة هئكية بمغت )7األكؿ، كبتكرار بمغ ) (، ٌك

ي القيهة كضركرة غرسٍا في ىفكس الطبلب. فتقدير الكقت كالحرص عميً يىشئ جيبلن همتزهان، ال ٌذ
(، حيث جاءت قيهة  2005يٍدر كؿ كقتً في المعب كالمٍك. كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )سمكت،

)تقدير الكقت كالحرص عميً( ، في الترتيب األكؿ، في الٌصؼ األكؿ. كتتفؽ كذلؾ 
، حيث حصمت قيهة )تقدير الكقت(، عمى الترتيب األكؿ. كفي دِّراسة  2012)لعجرهي،كدِّراسة)ا
 (، حصمت قيهة )تقدير الكقت كعدـ إٌداري(، عمى الترتيب الرابع.2010)األغا، 

أها قيهتا )االدخار ككري التبذير، كاستثهار الهكارد كعهارة األرض( جاءت في الترتيب الثاىي، كبتكرار 
ي ىسبة جيدة، كيعزك الباحث 19%لكؿ قيهة عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )( هرات 4بمغ ) (، ٌك

 ؛ٌذي القيـ في الهرحمة األساسيةهثؿ إلى  الطالب ذلؾ إلى أٌهية تكافر ٌذي القيـ لمطبلب، حيث يحتاج
يهة (، حيث حصمت ق2005تتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )سمكت، لٍا هف آثار ايجابية في سمككً. ك لها 

في حيف لـ تحصؿ قيـ )االدخار، كاستثهار  ( عمى الترتيب الثاىي في الصؼ األكؿ،)عهارة األرض
ذي الدِّراسة. ككذلؾ ال تتفؽ ٌذي الدِّراسة  ذا ها ال يتفؽ ٌك الهكارد، كىبذ اإلسراؼ(، عمى أم تكرار، ٌك

 (.2012كدِّراسة )العجرهي، 

ي، كدعـ االقتصاد الكطىي( في الترتيب الثالث، بيىها جاءت قيهتا )الهحافظة عمى هصادر الهيا
ي ىسبة جيد، 14.3%)( هرات لكؿ هىٍها عمى التكالي، كبىسبة هئكية بمغت )3كبتكرار بمغ ) ، ٌك
أف ذلؾ يعكد إلى أٌهية ٌذي القيـ في زيادة كعي الطبلب بأٌهية دعـ االقتصاد الكطىي، كيرل الباحث 

ا. كتتف (، حيث حصمت قيهة 2010ؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )األغا، كالهحافظة عمى الهياي كهصادٌر
)الهحافظة عمى هصادر الهياي(، عمى الترتيب الثالث. كاختمؼ ٌذي الدِّراسة هع دِّراسة كؿ هف )األغا، 

(. حيث لـ يرد ذكر ٌذي القيهة في أم هف ٌذي  2012(، ك)العجرهي، 2005(، ك)سمكت،2010
 الدِّراسات.
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 العاشرئج الهتعمقة بالسؤال النتا 10.1.4

ابع السَّ ك  يف السَّادسكتاب لغتىا الجهيمة لمصفالهتضهىة في  الكطىيةها القين  :يأتيىص السؤاؿ عمى ها 
 في فمسطيف؟ يفاألساسي

 
( هرة، 16( قيـ، كهجهكع تكراراتٍا بمغ )4( أف القيـ الكطىية تكٌكىت هف )12:4يتبيف هف الجدكؿ رقـ )

ف ( عمى التكالي، حيث حصمت قيهتا )حب 9(، )7يف السَّادس كالسَّابع، كبتكرار بمغ )هكزعة عمى الصَّ
( هرات لكؿ هىٍها، كبىسبة هئكية 5الكطف، كتقدير دكر الشباب( عمى الترتيب األكؿ، كبتكرار بمغ )

ي ىسبة هرتفعة، تدؿ عمى حرص كاضعي الهىٍج عمى غرس ٌذي القيـ في ىفكس 31%بمغت ) (، ٌك
ا  فيًكالدفاع عىً كالتغىي  بًب الكطف كاالعتزاز الطبلب، كح هف القيـ التي يجب الحرص عمى تعزيٌز

غرسٍا في ىفكس الطبلب، باإلضافة إلى تعزيز دكر الشباب كالتهسؾ بالدكر الذم يقكـ بً الشباب  ك
 (، حيث احتمت2013في الكطف في كافة الهجاالت. كتتفؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة كؿ هف )شاكيش، 

(، حيث احتمت قيهة )حب الكطف كالدفاع 2005قيهة )حب الكطف(، عمى الترتيب األكؿ. ك)سمكت، 
 عىً(، عمى الترتيب األكؿ في الصؼ األكؿ.

( هرات، كبىسبة هئكية بمغت 4بيىها حصمت قيهة )تقدير الشٍداء(، عمى الترتيب الثاىي، كبتكرار بمغ ) 
ي ىسبة جيدة ، تدؿ عمى أٌهية %25ٌ) ذي القيهة كضركرتٍا، كالحرص عمى غرسٍا في ىفكس (، ٌك

َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِو الطبلب، فالشٍداء كرهٍـ اهلل سبحاىً كتعالى، قاؿ تعالى :" 
(.  2005)سمكت،فؽ ٌذي الدِّراسة كدِّراسة(. كتت169" )آؿ عهراف:َأْمَواتًا َبْل َأْحَياء ِعنَد رَبِِّهْم يُ ْرزَُقونَ 

حيث حصمت قيهة )تقدير الشٍداء كحب الشٍادة(، عمى الترتيب الثاىي في الصؼ الرابع. كتختمؼ 
    (، حيث لـ يرد ذكر ٌذي القيهة في دِّراستً.2010ٌذي الدِّراسة كدِّراسة )األغا، 

كبىسبة هئكية بمغت  ( هرتيف،2أها قيهة )االعتزاز باألهة( فقد جاءت في الترتيب الثالث، كبتكرار بمغ )
كيدؿ ذلؾ ، ٍاعهؿ هف أجمتىشئ جيبلن يعتز بأهتً، كي غرس ٌذي القيـ في ىفكس الطبلب (. إف%13)

ثراء إيرل الباحث ضركرة ، ك عمى حرص كاضعي الهىٍج عمى غرس ٌذي القيـ في ىفكس الطبلب
في هحتكل  ثؿ ٌذي القيـهكتعزيز  التربكية هف خبلؿ اىتقاء الدركس التي تتضهف إثراءج بالقيـ اهىٍال

. كىجد أف قيهة )االىتهاء لؤلهة  هىٍج لغتىا الجهيمة لمٌصفيف الٌسادس كالٌسابع األساسييف في فمسطيف
 (.2010اإلسبلهية(، حصمت عمى الترتيب السابع في دِّراسة )األغا، 
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 : توصيات الد راسة

 

 :الباحث يكصي بها يأتي في ضكء الىتائج التي تكصمت لٍا الدِّراسة كتفسيراتٍا، فإف
 
فيف الٌسادس كالٌسابع بالقيـ التربكية البلزهة، خاصة القيـ   - ضركرة إثراء هىٍاج لغتىا الجهيمة لمصَّ

 (.5%)التي حصمت عمى ىسبة هئكية أقؿ هف 

 كالحرص عمى غرسٍا في ىفكس الطبلب.ٌذي القيـ،  هعرفةزيادة اٌتهاـ هعمهي المغة العربية ب  -

فيف السَّادس كالسَّابع إعادة ا  - لىظر في طريقة تكزيع القيـ التربكية في هحتكل كتاب لغتىا الجهيمة لمصَّ
 األساسييف في فمسطيف. 

التخطيط الهسبؽ كالهدركس لدل جٍات االختصاص، لتحديد آلية لتكزيع القيـ كتضهيىٍا في   -
فيف الٌسادس كالسَّابع.  هىٍاج لغتىا الجهيمة لمصَّ

 هكاضيع الدِّراسية التي  تتضهف في هحتكاٌا قيـ تربكية يهكف غرسٍا في ىفكس الطبلب.اىتقاء ال  -

ضركرة إجراء دراسات تٍدؼ إلى تحديد اهتبلؾ الهعمهيف كالهعمهات في الهرحمة األساسية لهىظكهة  -
 القيـ التربكية التي تؤكدٌا ٌذي الدراسة.

ا.العهؿ عمى تىكيع أساليب التدريس إلبراز القيـ ا -  لتربكية كتعزيٌز

هف حيث أٌهية  عقد دكرات كهحاضرات لمهعمهيف كالهعمهات التي تختص بهىاقشة القيـ التربكية -
ا.  غرسٍا في ىفكس الطبلب ككيفية تعزيٌز

َـّ إكسابً لمطمبة هف قٌيـ تربكية هف خبلؿ الهقاببلت أك تكزيع  - إجراء عهميات تقكيـ هستهرة لها ت
 استباىات.
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 لهصادر والهراجع قائهة ا

 
 القرآف الكريـ -

 .القاٌرة ،دار الهعارؼ ، الهجمد الخاهس،لسان العرب :ت( ) د. .ابف هىظكر، جهاؿ الديف -

 ، هكتبة آفاؽ، غزة، فمسطيف.هقدهة في التربية اإلسالهية(: 2004أبك دؼ، هحهكد.) -

لتربية اإلسالهية لمصف القيم الوقائية الهتضهنة في هنياج ا :(2006أبك صكاكيف، راشد. ) -
ر، غزة، فمسطيف.، رسالة هاجستير غير هىشكرة ،التاسع األساسي بفمسطين  كمية التربية، جاهعة األٌز

   ، الهديىة الهىكرة، هكتبة إبراٌيـ الحمبي.القيم اإلسالهية والتربية :(1988) .أبك العيىيف، عمي  -

 عدد ،الدراسات اإلسالهيةىفكس الىاشئة،  (. غرس القيـ اإلسبلهية في2002) .أحهد، إسهاعيؿ- 
 .  79- 55(، ص72)

القيم التربوية الهتضهنة في آيات النداء القرآني لمهؤهنين وسبل  .(2007) .األسطؿ، سهاٌر -
، غزة، الجاهعة اإلسبلهية ،كمية التربية ، رسالة هاجستير غير هىشكرة ،توظيفيا في التعميم الهدرسي

 فمسطيف.

القيم الهتضهنة في هناج الهطالعة والنصوص لمصف التاسع في  .(2010) .باألغا، إيٍا -
 .غزة ،كمية التربية، الجاهعة اإلسبلهية، رسالة هاجستير غير هىشكرة ،هحافظات غزة

اـ بادكيبلف، -  رسالة ،لصحابة هن كتاب البداية والنيايةالقيم التربوية في قصص ا .(2010) .ٌر
جاهعة أـ  ،كة الغربية السعكدية، كمية التربية كالعمـك اإلدارية بهكة الهكرهةالههم، هاجستير غير هىشكرة

 القرل.

 .4، هكتبة الدليؿ، الههمكة العربية السعكدية، ط األدب الهفرد(. 1997) .البخارم، هحهد -

القيم الهتضهنة في كتابي القراءة لمصفين العاشر والحادي عشر (. 2000) .بربخ، أشرؼ -
 ، كمية التربية، جاهعة عيف شهس.رسالة هاجستير غير هىشكرة ،ة فمسطينبهحافظات غز 
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، أحهد-  ـك دور الهعمم في تعزيز القيم اإليهانية لدى طمبة الهرحمة الثانوية بهديريتي  .(2009) .بٌر
كمية التربية، الجاهعة ، رسالة هاجستير غير هىشكرة، خان يونس وغرب غزة هن وجية نظر الطمبة

 ، فمسطيف.زةغ،اإلسبلهية

 .، عهاف، األردف، دار الهسيرة لمطبع كالىشر كالتكزيعتعمم القيم وتعميهيا(. 2010الجبلد، هاجد ) -

 األردف ، ، إربد،رسالة هاجستير غير هىشكرة ،القيم في قصص األطفال (.1990) آهىة الحايؾ، -
 جاهعة اليرهكؾ.

كيؿ الكعي االجتهاعي لدل الشباب (. دكر كسائؿ اإلعبلـ في تش2010حمس، ـ، كهٍدم، ف.) -
ر -الفمسطيىي هجمة جاهعة األزىر ، -دراسة هيداىية عمى عيىة هف طبلب كمية اآلداب جاهعة األٌز

 .180-135(، ص2(، العدد )12، سمسمة العمـك اإلىساىية، الهجمد )بغزة

ية لمهرحمة قيم االنتهاء والوالء الهتضهنة في هنياج التربية الوطن(. 2009) .حهتك، ىبيؿ -
 ، غزة، الجاهعة اإلسبلهية، كمية التربية.رسالة هاجستير غير هىشكرة ،األساسية الدنيا في فمسطين

القيم التربوية الهتضهنة في قصص الهنياج الفمسطيني في الهرحمة  .(2009) .هحهكد حهكدة، -
أصكؿ التربية، قسـ ، ةرسالة هاجستير غير هىشكر  ،في ضوء الفكر التربوي اإلسالهي األساسية العميا

 ، غزة.الجاهعة اإلسبلهية

القيـ اإلسبلهية الهتضهىة في الىتاجات التربكية الكاردة في الهىٍاج  .(2010) .خزعمي،  قاسـ -
كمية  األردف، ،هجمة العموم التربوية الكطىي التفاعمي لهرحمة رياض األطفاؿ الحككهية في األردف،

 .4 ، العدد11إربد الجاهعية، الهجمد 

هجمة (. القيـ التربكية في ضكء الرؤية القرآىية كالحديث الىبكم الشريؼ، 2011) .خزعمي، قاسـ -
 .100- 55(، ص25، العدد )جاهعة القدس الهفتوحة لألبحاث والدراسات

قيم الييود في القصص القرآني ودورىا في توجيو فكرىم التربوي (. 1999) .خمؼ، طبلؿ -
 ، غزة، الجاهعة اإلسبلهية، كمية التربية.غير هىشكرة رسالة هاجستيرالهعاصر، 

الهجمس الكطىي لمثقافة كالفىكف ، دراسة نفسية -ارتقاء القيم :(1992). خميفة، عبد المطيؼ -
 كاألدب، سمسمة عالـ الهعرفة، الككيت، هطابع السياسة.
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، في العهمية التعميهية أسس وهيارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتيا :(2007) .الديب، إبراٌيـ -
 الهىصكرة، هؤسسة أـ القرل لمترجهة كالتكزيع.

رسالة هاجستير غير ، المباس عند الشباب الجاهعيبظاىرة االىتهام  (:2007رشيد، بكتقر. )  -
 ، جاهعة الجزائر.كمية العمـك االجتهاعية كاإلىساىية، هىشكرة

 ، األردف.دار الفرقاف، 2، طتربويةالقيم في العهمية ال :(1996) .زاٌر، ضياء الديف -

 ، األردف.، دار الشركؽ لمىشر كالتكزيعالشباب والقيم في عالم هتغير :(2005). الزيكد، هاجد  -

 دار الكتاب الهصرم، هصر . ، اإلسالم وثقافة اإلنسان :(2000) .الزيف، سهيح -

 ي، القاٌرة.، دار الفكر العربفي فمسفة التربية :(2003). السحهاكم، ابتساـ -

القيم األخالقي الهتضهنة في هقررات العموم الشرعية لمهرحمة  :(2010) .السقاؼ، يكسؼ -
جاهعة أـ  كمية التربية، ، رسالة هاجستير غير هىشكرة ،الهتوسطة بنين في الههمكة العربية السعودية

 القرل.

لطمبة الهرحمة األساسية  هفاىيم القيم الهتضهنة في األناشيد الهقدهة :(2005) .سمكت، ىكر  -
 ، غزة، كمية التربية، الجاهعة اإلسبلهية.رسالة هاجستير غير هىشكرة، الدنيا في هدارس فمسطين

رسالة هاجستير  ،القيم التربوية الهتضهنة في شعر عمي بن أبي طالب :(2000) .ساهي سهارة، -
 ، غزة.هيةالجاهعة اإلسبل كمية التربية،، غير هىشكرة

دراسة هيدانية بثانوية  -واقع القيم لدى الهراىقين في الهؤسسة التربوية(: 2009ٍاـ.)صككك، س -
 جاهعة هىتكرم، الجزائر. -بوحنة هسعود

 ، دار صادر، بيركت.القيم والهجتهع :(1997) .سىك، غساف -

برناهج هقترح لتنهية القيم البيئية لدى تمهيذات الصف السادس  :(2005) .السكيداف، شذا -
 مية التربية،ك ،رسالة هاجستير غير هىشكرة ،بتدائي في هادة العموم بالههمكة العربية السعوديةاال

 ، السعكدية.جاهعة الهمؾ سعكد
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القيـ الهتضهىة في كتب المغة العربية لمصفيف الرابع كالخاهس هف التعميـ  :(2013) .شاكيش، رىا -
، الدكرة التاسعة الشارقة لمتفوق والتهيز التربويجائزة األساسي في دكلة اإلهارات العربية الهتحدة، 

 عشر.

األساليب النبوية لتنهية القيم اإليهانية لدى الشباب الهسمم في  :(2007) .الشىقيطي، الطيب -
 ، كمية التربية، جاهعة أـ القرل.رسالة هاجستير غير هىشكرة، ضوء التحديات الهعاصرة

عمم في تنهية القيم الخمقية لدى طالب الهرحمة الثانوية، دور اله :(2006) .الصائغ، عبد الرحهف -
 ، جاهعة الهمؾ سعكد، كمية التربية.رسالة هاجستير غير هىشكرة

 ، هكتبة فبلح، الككيت.دراسات في الفكر التربوي :(1999) .الصاكم، هحهد -

طين إثراء كتاب الهطالعة والنصوص لمصف التاسع األساسي بفمس :(2006) .طباسي، طبلؿ -
، غزة، كمية التربية، رسالة هاجستير غير هىشكرة، بالقيم الدينية الواردة في سورة يوسف عميو السالم

 الجاهعة اإلسبلهية.

 دار الفكر العربي، القاٌرة ،تحميل الهحتوى في العموم اإلنسانية :(1987) .طعيهة، رشدم -

 .، القاٌرةدار الفكر العربي، القيم التربية في القصص القرآني :(1996) .طٍطاكم، سيد -

دراسة هيدانية  -واقع القيم لدى الهراىقين في الهؤسسة التربوية(: 2009صككك، سٍاـ. ) -
، رسالة هاجستير غير هىشكرة، كمية العمـك اإلىساىية كالدراسات فرجيوة هيمة -بثانوية بوحنة هسعود
 االجتهاعية، الجزائر.

تضهىة في كتاب القراءة لمصفكؼ األربعة األكؿ هف التعميـ القيـ اله :(2004). العبادم، هحهد -
 . 116-65(، ص91) ، عددرسالة الخميج العربياألساسي في سمطىة عهاف، 

هستوى القيم التربوية لدى طمبة الصف الثاني عشر في الهدارس   :(2001) .طالب عصيدة، -
 جاهعة الىجاح الكطىية. ،ىابمس ،رسالة هاجستير غير هىشكرة، الثانوية في هحافظة نابمس

، 2، الرياض، هكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، ط،القيم السموكية :(2006) .عقؿ، هحهكد -
 68.ص
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ههارسة القيم اإلدارية اإلسالهية لدى هديري هدارس التعميم العام  :(2008سعيد ) ،العمياىي -
، كمية التربية، جاهعة أـ شكرةرسالة هاجستير غير هى ،بهحافظة بمقرن هن وجية نظر الهعمهين

 القرل.

 ، القاٌرة، عالـ الكتب.رؤى هعاصرة في تدريس الد راسات االجتهاعية :(2008) .عمي، صفاء -

تىهية القيـ األخبلقية لدل طبلب الهرحمة الهتكسطة هف كجٍة ىظر   :(2008) .العيسي ،عمي -
جاهعة أـ  كمية التربية، ،ير غير هنشورةرسالة هاجست ،هعمهي التربية اإلسبلهية بهحافظة القىفذة

 القرل.

، دار الكفاء لدىيا هعجم هصطمحات التربية لفظًا واصطالحاً  :(2004) .فمية، ؼ، كالزكي، أ -
 الطباعة كالىشر، جهٍكرية هصر العربية.

اف فٍهي، - الهكتب الجاهعي  القيم الدينية لمشباب هن هنظور الخدهة االجتهاعية، :(1999) .ىكٌر
 لحديث،اإلسكىدرية.ا

القيم التربوية الهتضهنة في النصوص الهقررة في أدب الهرحمة  :(2004) .القرىي، حسف -
 ، كمية التربية، جاهعة أـ القرل.رسالة هاجستير غير هىشكرة، الثانوية

 ردف، هعٍد التربية،، عهاف، األالتقويم التربوي واختبارات التحصيل: (1988) .الكيبلىي، عبدا هلل -
 اليكىسكك . 

، دار الهسيرة األردف، عهاف ، القياس والتقويم في التعمم والتعميم :(1991) .الكيبلىي، عبدا هلل -
 لمطبع كالىشر كالتكزيع . 

، الهكتبة االتجاىات النظرية والهنيجية الحديثة في األنساق القيهية :(2004) .هحركس، هحهد -
 الهصرية لمطباعة كالىشر كالتكزيع، هصر.

هدى ههارسة طمبة الهرحمة الثانوية لمقيم األخالقية هن وجية نظر  :(2004) .رتجى، عاٌده -
ر، كمية التربية.رسالة هاجستير غير هىشكرة، هعمهييم  ، جاهعة األٌز

القيم األخالقية الهتضهنة في هحتوى كتب لغتنا الجهيمة لمهرحمة  :(2009) .الهزيف، خالد -
، كمية رسالة هاجستير غير هىشكرة، اب تالهيذ الصف الرابع األساسي لواألساسية الدنيا وهدى اكتس
 التربية، الجاهعة اإلسبلهية.
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أثر استخدام لعب األدوار في اكتساب القيم االجتهاعية الهتضهنة في  :(2010) .الهصرم، ديىا -
تير غير رسالة هاجس، هحتوى كتاب لغتنا الجهيمة لطمبة الصف الرابع األساسي في هحافظة غزة

 ، الجاهعة اإلسبلهية، كمية التربية.هىشكرة

، دور القيم في الترابط والتكافل الهجتهعي والنيوض الوطني :(2009). الهؤتهر التربكم الكطىي -
  فمسطيف. -راـ اهلل -البيرة

 ، عهاف دار الهسيرة لمىشر كالتكزيع.األسرة وتربية الطفل :(2006) .الىاشؼ، ٌدل -

، شركة أبىاء شريؼ األىصارم لمطباعة شرح رياض الصالحين :(2013) .الديفالىككم، هحي  -
 كالىشر كالتكزيع، بيركت، لبىاف.

دار صفاء لمىشر  ،تحميل هحتوى هناىج المغة العربية :(2010) .كعطية، ـ ،الٍاشهي، ع -
 ، األردف.كالتكزيع

لدى طمبة الصف الثاني عشر دور الهعمم في تنهية القيم االجتهاعية  :(2001) .الٍىدم، سٍيؿ-
 ، الجاهعة اإلسبلهية، كمية التربية.رسالة هاجستير غير هىشكر، بهحافظات غزة هن وجية نظرىم

 دار الفكر لمىشر كالتكزيع. ، عهاف،أسس التربية :(1990) .صالح ٌىدم، -

 .ة كالىشر، األردف، عهاف ، دار كائؿ لمطباع2، طأسس التربية :(2011). اليهاىي، عبد الكريـ -
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 . قائهة بأسهاء الهحكهين (  1 همحق رقم )  

 

 

 الوظيفة االسم

 جاهعة الخميؿ/ هىاٌج كطرؽ تدريس د. هيسكف التهيهي

 جاهعة القدس الهفتكحة/ هىاٌج كطرؽ تدريس د. هحهد شاٌيف

 جاهعة الخميؿ/ هىاٌج كطرؽ تدريس د. عطا أبك جبيف

 أساليب لغة عربية أ. عبد الهىعـ قباجة

 أساليب لغة عربية أ. هحهكد أبك رضكاف

 تربية الجىكب/  هشرؼ لغة عربية أ.فتحي إبراٌيـ الذيبة

 غة عربية / تربية كتعميـ  جىكب الخميؿ هعمـ ل أ.فايؽ ىايؼ شاٌيف 
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 : يوضح الفرق بين التحميل األول والتحميل الثاني ال ذي قام بو الباحث.( 2همحق رقم )

 التحميل الثاني التحميل األول الهجال

 116 109 األخالقي

 74 67 الجهالي

 73 69 العمهي

 63 58 االجتهاعي

 49 44 التعبدي

 42 37 السياسي

 26 23 العقائدي

 25 22 البيئي

 21 18 االقتصادي

 16 12 الوطني

 505 459 الهجهوع
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( القيم الدينية)األخالقية، االجتهاعية، التعبدية، العقائدية، الوطنية( الهتضهنة في كتاب الصف السادس3الهمحق )  

 

 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

 قٌمةفئة ال التعدٌل ال تنتمً تنتمً القٌمة

اإلٌمان الكتب  وأذكر فً الكتاب
 السماوٌة

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    اإلٌمان بالرسل إنً رسول ربك ألهب لك ؼالما زكٌا

أنى ٌكون لً ؼالم ولم ٌمسسنً بشر 
 ولم أكن بؽٌا

 دٌنٌة    العفة

لنجعله آٌة للناس ورحمة منا وكان 
 أمرا مقضٌا

اإلٌمان بالقضاء 
 والقدر

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    اإلٌمان باهلل ربك تحتك سرٌاقد جعل 

ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك 
 بؽٌا

 دٌنٌة    العفة

 دٌنٌة    اإلٌمان بالرسل إنً عبد هللا آتانً الكتاب وجعلنً نبٌا

المداومة على  أوصانً بالصالة والزكاة ما دمت حٌا
 العبادات

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    بر الوالدٌن وبرا بوالدتً ولم ٌجعلنً جبارا شقٌا

السالم علً ٌوم ولدت وٌوم أموت 
 وٌوم أبعث حٌا

 دٌنٌة    اإلٌمان بالٌوم اآلخر

استطاعت بما أوتٌت من حزم وتدبٌر 
 أن تربٌنا

االهتمام بتربٌة 
 األبناء

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    تحمل المسإولٌة تجنبنا المشكالت

 ةدٌنٌ    تحمل المسإولٌة تحتفظ بكرامة البٌت

 دٌنٌة    بر الوالدٌن ال ألبث أن أسترضٌها

 دٌنٌة    بر الوالدٌن أقبل ٌدٌها ورأسها

ما كنت أطٌق أن أدعها عاتبة أو 
 ساخطة أو متؤلمة

 دٌنٌة    بر الوالدٌن

 دٌنٌة    التسامح فتعفو عنً

 دٌنٌة    الدعاء وتدعو لً

لما نجحت فً امتحان الشهادة 
 مهنئٌن االبتدائٌة، جاء أقاربً

 دٌنٌة    المشاركة االجتماعٌة

 دٌنٌة    اإلٌمان باهلل إن هللا معً
 دٌنٌة    التىكل على هللا وتىكل على هللا

فقد كنت أنا مستعدة أن أعمل بيدي فً 

 سبيل تربيتك

االهتمام بتربيت 

 األبناء

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    الدعاء فإنً داعيت لك، راضيت عنك
 دٌنٌة    الصبر ةإنً لصبىر فً العاد
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

 أٌا أم األسٌر سقاك ؼٌث  
 بكره منك ما لقً األسٌر

 دٌنٌة    الدعاء

 إذا ابنك سار فً بر وبحر
 فمن ٌدعو له أو ٌستجٌر

 دٌنٌة    الدعاء

 وخاب حبٌب قلبك عن مكان
 حضورمالئكة السماء به  

 دٌنٌة    اإلٌمان بالمالئكة

 بؤي دعاء داعٌة أوقى
 بؤي ضٌاء وجه أستنٌر

 دٌنٌة    الدعاء

رائحتها من ورق الزٌتون وطٌن 
 األرض

 دٌنٌة    حب الوطن

 دٌنٌة    بر الوالدٌن وٌنشؽل الجمٌع بالبحث إلرضاء الجدة

لن تتمكن أي قوة فً األرض من محو 
 ذاكرتنا على األقل

ة على  المحافظ
 تراث اآلباء

 دٌنٌة   

رجل من الرجال الذٌن صدقوا ما 
 عاهدوا هللا علٌه

 دٌنٌة    الصدق

من الذٌن أبلوا بالء حسنا لنشر راٌة 
 الحق

 دٌنٌة    الشجاعة

قد عرؾ بٌن أترابه بشدة البؤس، وقوة 
 الشكٌمة

 دٌنٌة    الشجاعة

 دٌنٌة    اإلٌمان بالرسل كان ٌحب محمدا وٌقدره وٌعظمه

لما ٌعرؾ عنه من الصدق واألمانة 
 والشجاعة

حسن الخلق والتؤدب 
 فً الحدٌث

 دٌنٌة   

كان ٌدافع عنه وال ٌرضى ألحد أن 
 ٌهٌنه وٌشتمه

 دٌنٌة    الدفاع عن الرسل

 دٌنٌة    الصبر لم ٌكلمه محمد ولم ٌرد علٌه إٌذاءه

منذ إسالمه نذر كل عافٌته وبؤسه 
 وحٌاته هلل

 دٌنٌة    اهللاإلٌمان ب

خلؾ على أرض المعركة جثث سادة 
 قرٌش

 دٌنٌة    الشجاعة

ولم ٌجد الرسول تحٌة ٌودعه فٌها 
خٌرا من أن ٌصلً علٌه بعدد شهداء 

 ؼزوة أحد

 دٌنٌة    تقدٌر الشهداء

 دٌنٌة    العفة فاتخذت من دونهم حجابا

 دٌنٌة    الحٌاء فشعرت بالخجل من نفسها 

دٌنه ،أقول ما أقول  اتشتمه وانا على
 فرد علٌه إن استطعت

 دٌنٌة    الدفاع عن الرسل
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

بالكتب اإلٌمان  "وجعلنا من الماء كل شًء حً"
 السماوٌة

 دٌنٌة   

 ٌنٌةد    تحمل المسإولٌة المحافظة على الماء واجباً وطنٌاً ودٌنٌاً 

 دٌنٌة    حب الوطن صرؾ أؼلب اهتمامه إلى موطنه فلسطٌن

رؼم قلة عددهم وهزال أسلحتهم ٌقامون 
 بشجاعة فائقة

 دٌنٌة    الشجاعة

 دٌنٌة    الصبر قطع النور والماء ونفذ ما لدي من الخبز

أخذ صوت الربان ٌرتفع آمراً بتخفٌؾ 
 الحمل وإال فالؽرق أمر محقق

 دٌنٌة    األخذ باألسباب

 دٌنٌة    الدعاء أسؤله تعالى أن ٌمدنً بعونه وتوفٌقه

 دٌنٌة    الصدق كٌؾ أعطٌه شٌئاً ال أملكه فً ذات اللحظة

حاولت أن أشجعه بابتسامة بالستٌكٌة 
 مرسومة

مساعدة ومواساة 
 اآلخرٌن

 دٌنٌة   

مساعدة ومواساة  قلت وٌدي تربت خفٌفة على كتفه
 اآلخرٌن

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    األمل كن أشك لحظة أن هناك حلماً لم أ

 دٌنٌة    األمل هناك مسرباً له عبر طٌات الزمن اآلتً

االرتجاج والدوار انؽراس القٌد فً ٌدٌك 
 ورجلٌك

 دٌنٌة    الصبر

ٌا لها من امرأة قوٌة بكل الصفات تحتمل 
 ما ال ٌحتمل

 دٌنٌة    الصبر

 دٌنٌة    العطاء تثمر رؼم الجفاؾ

 دٌنٌة    الصبر رأة ال تعرؾ الكلل أو المللام

 دٌنٌة    تحمل المسإولٌة تنوب عن األب واألخ فً ؼٌابهما

 دٌنٌة    العطاء تقدم الفداء تلو الفداء دون توقؾ

من المعاناة شربت ومضت تتكٌؾ مع 
 الزمن الصعب

 دٌنٌة    الصبر

مساعدة ومواساة  هً تدرأ هموم الجرحى
 اآلخرٌن

 ةدٌنٌ   

لو جمعنا أنات أمهاتنا لطافت على الدنٌا 
 وؼطتها 

 دٌنٌة    الصبر

 دٌنٌة    تقدٌر الشهداء لن أصاب بمثلك أبدا

كما أن عرضها على الناشئة من العوامل 
 التً توجد فٌهم االعتزاز بؤمتهم

 دٌنٌة    االعتزاز باألمة

كتمان السر  ال ٌعلمه أحد ؼٌري 
 وحفظ األمانة

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    التوكل على هللا ق انك لن تخٌبث

 دٌنٌة    األمل من الحماقة أن ٌفقد  المرء األمل 
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

لو جمعنا ما عانت وقاست من الظلم 
 الفتدٌناها بكل ما لدٌنا من ؼال ونفٌس

 دٌنٌة    بر الوالدٌن

أن ٌعلمه ثالث وصاٌا  جعل أجره
 نافعة

 دٌنٌة    النصٌحة

 دٌنٌة    حب الوطن إن قلبً لبالدي    ال لحزب أو زعٌم

 دٌنٌة    الصدق ولسانً كفإادي  نٌط منه بالصمٌم

 دٌنٌة    الصدق وؼدي ٌشبه ٌومً   وحدٌثً كقدٌمً

 دٌنٌة    الشجاعة لم أهب ؼٌظ كرٌم   ال وال كٌد لئٌم

لقطؾ تعاون الفالحٌن تكشؾ مواسم ا
 والتصاقهم بؤرضهم 

 دٌنٌة    التعاون

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من 
 ثالث

 دٌنٌة    اإلٌمان بالٌوم األخر

المداومة على  صدقة جارٌة
 العبادات

 دٌنٌة   

االهتمام بتربٌة  ولد صالح ٌدعو له
 األبناء

 دٌنٌة   

ى المداومة عل من أصبح منكم الٌوم صائما
 العبادات

 دٌنٌة   

المداومة على  من منكم اتبع الٌوم جنازة
 العبادات

 دٌنٌة   

المداومة على  من منكم أطعم الٌوم مسكٌنا
 العبادات

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    زٌارة المرضى من عاد منكم الٌوم مرٌضا

عندما أحضر لها تالمٌذها هداٌا عٌد 
 المٌالد

المشاركة 
 االجتماعٌة

 دٌنٌة   

اومنا من مواضعنا الجدٌدة بجانب ق
 السور المقدس 

 دٌنٌة    الشجاعة

 دٌنٌة    اإلٌمان بالٌوم األخر ٌإمن باهلل والٌوم األخر

 دٌنٌة    إكرام الضٌؾ فلٌكرم ضٌفه

حسن الخلق والتؤدب  فلٌقل خٌراً أو لٌصمت
 فً الحدٌث

 دٌنٌة   
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

 ال تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

أشهر معالمها المسجد األقصى 
 المبارك

 دٌنٌة    تقدٌر األماكن لمقدسة

سبحان الذي أسرى بعبده لٌالً من 
المسجد الحرام إلى المسجد األقصى 

 الذي باركنا حوله

 دٌنٌة    تقدٌر األماكن المقدسة

 دٌنٌة    ب السماوٌةاإلٌمان بالكت لنرٌه من آٌاتنا إنه هو السمٌع البصٌر

 دٌنٌة    تقدٌر األماكن المقدسة فً القدس أٌضاً كنٌسة القٌامة

 دٌنٌة    حب الوطن عاصمة فلسطٌن األبدٌة وقلبها النابض

 دٌنٌة    الصبر ما زالت تقبع تحت نٌر االحتالل

 دٌنٌة    الجود والكرم عرٌق المجد واألنساب

 دٌنٌة    الكرامة ورفض الذل ال أرضى لها ذالً لمحتل أو مندس

 دٌنٌة    أدب المجلس والطعام نهى أن ٌتبع الرجل بصره لقمة أخٌه

إذا أكلت فضم شفتٌك ،وال تلتفتن ٌمٌنا 
 وال شماال 

     أدب المجلس والطعام

 دٌنٌة    الصدق نجا الصادق بصدقه

حسن الخلق والتؤدب فً  سما المإمن بؤخالقه
 الحدٌث

 دٌنٌة   

نها سٌدنا إبراهٌم الخلٌل علٌه مر م
 السالم

 دٌنٌة    اإلٌمان بالرسل

جمعت القدس من اآلثار المقدسة 
 الكثٌر

 دٌنٌة    تقدٌر األماكن المقدسة

فرٌدة بما ٌرقد فً ترابها من الشهداء 
 والمإمنٌن والقدٌسٌن

 دٌنٌة    تقدٌر األماكن المقدسة

ى ذاق أبناإها العذاب أشكاالً وألواناً عل
 الرؼم مما أصابها

 دٌنٌة    الصبر

 دٌنٌة    الصدق لقد اعترؾ واضعها

لقد ؼدا أبً مصلٌاً مواظباً منذ ذلك 
 الصباح

 دٌنٌة    المداومة على العبادات

كان تعاملهم مع اآلخرٌن محققاً 
 لالنسجام

 دٌنٌة    المشاركة االجتماعٌة

تلك الحاكورة التً ورثناها عن 
 األجداد

على تراث  المحافظة
 اآلباء

 دٌنٌة   

ما زالت تتردد فً أذنً أصداء تالوة 
 القرآن فً األقصى

 دٌنٌة    المداومة على العبادات

 دٌنٌة    الشجاعة ٌومها استبسلت مع رفاقً
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

فئة  التعدٌل
 القٌمة

 إنً ال أخزى إذا قٌل مملق
 أن ٌقال بخٌلسخً وأخزى 

 دٌنٌة    الكرم والجود

 وكم قد رأٌنا من فروع طوٌلة
 تموت إذا لم تحٌهن أصول

 دٌنٌة    الحكمة

 دٌنٌة    فعل الخٌر له بالفعال الصالحات وصول

 وال خٌر فً حسن الجسوم وطولها
 إذا لم ٌزن حسن الجسوم عقول

 دٌنٌة    الحكمة

 إذا كنت فً القوم الطوال علوتهم
 فة حتى ٌقال طوٌلبعار

 دٌنٌة    فعل الخٌر

ولم أر كالمعروؾ أمل مذاقه فحلو 
 وأمل وجهه فجمٌل

األمر بالمعروؾ 
 والنهً عن المنكر

 دٌنٌة   

ثالث نصائح خٌر لك من لقٌمات 
  ستضٌع فً معدتك الواسعة

 دٌنٌة    النصٌحة

الحكٌم ٌؤخذ الحكمة من أضعؾ خلق 
 هللا

 دٌنٌة    الحكمة

 دٌنٌة    التواضع ٌك لو تتواضع قلٌالماذا عل

 دٌنٌة    اإلٌمان بالقضاء والقدر فكل شًء عند هللا بمقدار

إذا جلست فؤقبل على جلسائك بالبشر 
 والطالقة

 دٌنٌة    أدب المجلس والطعام

 دٌنٌة    أدب المجلس و الطعام إذا أكل أحدكم فلٌذكر اسم هللا..

 دٌنٌة    المبادرة بالتحٌة رد السالم

 دٌنٌة    زٌارة المرضى عٌادة المرٌض

 دٌنٌة    المشاركة االجتماعٌة اتباع الجنائز

 دٌنٌة    الدعاء أسال هللا

مساعدة ومواساة  استحباب جلوس العائد عند رأسه
 اآلخرٌن

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    الدعاء تطٌب نفسه بالشفاء والعمر الطوٌل

 دٌنٌة    الدعاء فمره، فلٌدع لك

 دٌنٌة    اإلٌمان باهلل لما أنعم هللا علٌها من الحكمة

 دٌنٌة    الدعاء سهل هللا دربك

دعا األمراء ورجال الدولة لٌشهدوا 
 االحتفال

 دٌنٌة    المشاركة االجتماعٌة

 دٌنٌة    األمل رسم ابتسامة على شفتٌه

 دٌنٌة    هنتقاإحب العمل و وأعمل مع رفاق الكدح فً محجر

ض األمة بالواجب علٌها نحو لتنه
 نفسها

 دٌنٌة    تحمل المسإولٌة
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 المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السادس األساسً . لعلمٌة( القٌم ا4ملحق رقم )

 القٌم العلمٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

لو أنً أصبحت أخدم فً سبٌل تعلٌم 
 ولدي ما ترددت

لعلم والحث حب ا
 على طلبه

 علمٌة   

حب العلم والحث  رفعوا راٌة العلم عالٌة خفاقة
 على طلبه

 علمٌة   

العمل بالعلم  كرسوا جل جهدهم لخدمة ثقافة أمتهم
 وإفادة الناس

 علمٌة   

العمل بالعلم  نذر حٌاته لخدمة العلم والعلماء
 وإفادة الناس

 علمٌة   

العمل بالعلم  ؤلٌؾكان ٌقضً وقته بالكتابة والت
 وإفادة الناس

 علمٌة   

الحث على  منقباً فً بطون الكتب
 االكتشاؾ

 علمٌة   

سؤواصل البحث والتنقٌب عن بقٌة 
 تارٌخ الوطن

الحث على 
 االكتشاؾ

 علمٌة   

تقدٌر العلماء و  إنها أفضل معلمة قابلها فً حٌاته
 المتعلمٌن

 علمٌة   

ل دعوة لتجلس مكان والدته فً حف
 زواجه

تقدٌر العلماء و 
 المتعلمٌن

 علمٌة   

الذكاء وإعمال  تٌدي طفل ذكً ٌتمتع بروح مرحة 
 العقل

 علمٌة   

حب العلم والحث  علم ٌنتفع به
 على طلبه

 علمٌة   

من سلك طرٌقا ٌبتؽً فٌه علما سهل 
 هللا له طرٌقا إلى الجنة

حب العلم والحث 
 على طلبه

 علمٌة   

حب العلم والحث  نحتها لطالب العلمالمالئكة تضع أج
 على طلبه

 علمٌة   

حب العلم والحث  العالم ٌستؽفر لطالب العلم
 على طلبه

 علمٌة   

ٌتعٌن علً أن أفكر؛ ألن التفكٌر هو 
 كل ما تبقى لً

الذكاء و إعمال 
 العقل

 علمٌة   

تنوعت كتاباته وتآلٌفه وأخذت طابع 
 الموسوعات

 علمٌة    تقدٌر الكتب

أنجز بذلك سفرا عظٌما سماه )بالدنا 
 فلسطٌن( 

 علمٌة    تقدٌر الكتب
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 القيم العمهية
 العبارة 

 
ال  تنتهي القيهة

 تنتهي
فئة  التعديل

 القيهة
الذكاء ك إعهاؿ  فكر في شيء يكقع البٍجة في فؤادؾ

 العقؿ
 عمهية   

 عمهية    الحث عمى القراءة هقببل عمى كتبؾ كأكراقؾ
ٍا الهتهرديف كها يجب أف يىظر إلي

 تككف
الذكاء ك إعهاؿ 

 العقؿ
 عمهية   

 كهف ال يحب صعكد الجباؿ
 يعش أبد الدٌر بيف الحفر

حب العمـ كالحث 
 عمى طمبً

 عمهية   

هف ألهع عمهاء الفيزياء في تاريخ 
 الحضارة العربية اإلسبلهية

تقدير العمهاء 
 كالهتعمهيف

 عمهية   

تقدير العمهاء  بف الٍيثـلقد عرؼ األقدهكف فضؿ ا
 كالهتعمهيف

 عمهية   

دائـ االشتغاؿ، كثير التصىيؼ، كافر 
د  التٌز

تقدير العمهاء ك 
 الهتعمهيف

 عمهية   

رافديف بذلؾ ىٍر الهعرفة بهدد هف 
 العهؿ الدؤكب

فادة  العهؿ بالعمـ كا 
 الىاس

 عمهية   

حيىها بدأت التركيز عميً بدأ يستعيد 
 ىشاطً 

 عمهية    إعهاؿ العقؿ
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 المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السادس األساسً .الجمالٌة ( القٌم 5ملحق رقم )

 القٌم الجمالٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

التروٌح عن  جلسة سمر ورحلة مع ذهن الجدة
 النفس

 جمالٌة   

 جمالٌة    مال التعبٌرج قد شكته بزنارها المطرز كقالدة

كل شًء ٌوحً أن دؾء الجدة قد 
 رحل من المكان والزمان

 جمالٌة    جمال التعبٌر

العٌون المائٌة المتفجرة فً قلب 
الصحراء التً حولتها إلى واحات 

 ؼناء

االستمتاع 
والتؽنً بجمال 

 األرض

 جمالٌة   

تطٌح بؤهله وتنثرهم كما تنثر 
 العواصؾ الرمال

 جمالٌة    بٌرجمال التع

كان البحر هائجاً تتالطم أمواجه 
 وتتسع لججه

 جمالٌة    جمال التعبٌر

تنشق بوابة هائلة تبتلع نفسها إلى 
جهتها الٌمنى لتدخل فً طرٌق مستقٌم 

 بٌن سورٌن

 جمالٌة    جمال التعبٌر

تحس إؼالق البوابة وقد قطعتك عن 
حبل الدنٌا وشمس الشارع وارتعاشة 

تقال التً كانت تشعل فٌك بٌارات البر
 موسم الحصاد

 جمالٌة    جمال التعبٌر

التروٌح عن  ؼارقة فً التؤمل
 النفس

 جمالٌة   

هً زٌتونة فلسطٌن التً تضًء زٌتها 
 لو لم تمسسه نار

 جمالٌة    جمال التعبٌر

هً شمعة تضًء ، منارة تخلد، قمر 
ٌضًء لٌل أٌامنا، وهً فً األحشاء 

لمكرس للعذابات أؼنٌة من األمس ا
 القدٌمة

 جمالٌة    جمال التعبٌر

عندما أظهرت السٌدة تومسون 
إعجابها الشدٌد بجمال ذلك العقد، ثم 

 لبسته

 جمالٌة    التزٌن والتطٌب

وضعت القٌل من العطر على 
 معصمٌها

 جمالٌة    التزٌن والتطٌب

ٌتشابهون فً شعورهم ومالبسهم 
 الثمٌنة وقمصانهم البٌضاء 

 جمالٌة    تمام بالمظهرااله

كان ٌخٌل لً دائما أننً حجر قدٌم فً 
 أسوارها 

 جمالٌة    جمال التعبٌر
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 القٌم الجمالٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

فئة  التعدٌل
 القٌمة

قبة الصخرة...من أجمل المبانً؛ بشكلها 
 المثمن، وبطالئها المذهب

تقدٌر األماكن األثرٌة 
 والسٌاحٌة

 جمالٌة   

تمثال السٌدة العذراء المرصع بالجواهر 
 الثمٌنة

االستمتاع والتؽنً 
 بجمال األرض

 جمالٌة   

تقدٌر األماكن األثرٌة  ٌحٌط بمدٌنة القدس سور أثري قدٌم
 والسٌاحٌة

 جمالٌة   

االستمتاع والتؽنً  سبسطٌة من أقدم مدن فلسطٌن
 بجمال األرض

 جمالٌة   

االستمتاع والتؽنً  رٌحان واألرض الندٌةحلم الرعاة ورقصة ال
 بجمال األرض

 جمالٌة   

 جمالٌة    جمال التعبٌر وسنابل القمح الخجولة فً مالءتها البهٌة

 جمالٌة    جمال التعبٌر ٌا حلوة البسمات ٌا عكا روٌدك ٌا طهورة

 جمالٌة    جمال التعبٌر البحر قبل راحتٌك وجاء ٌسؤلك المشورة

االستمتاع والتؽنً  علٌالً  كان النسٌم
 بجمال األرض

 جمالٌة   

 جمالٌة    جمال التعبٌر تبدو مثل لون الفضة

ٌا عروس المجد تٌهً واسحبً فً مؽانٌنا 
 ذٌول الشهب

 جمالٌة    جمال التعبٌر

لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدمى حر 
 أبً

 جمالٌة    جمال التعبٌر

ٌن الناب كلٌل وارتمى كبر اللٌالً دونها ل
 المخلب

 جمالٌة    جمال التعبٌر

 جمالٌة    الخٌال الجمٌل أنام وأنا أفكر فٌك...وأنت ماثل أمامً

 جمالٌة    االهتمام بالمظهر أتذكر شعرك الذهبً ووجهك الجمٌل

 جمالٌة    االهتمام بالمظهر فتى نظٌفاً حسن الهندام

 جمالٌة    مال التعبٌرج أراك فً كل معنى لطٌؾ فً كل فكرة عالٌة

أراك فً ندى الصباح فً لمعان الكواكب فً 
 روعة اللٌل فً جمال الربٌع

االستمتاع والتؽنً 
 بجمال األرض

 جمالٌة   

 كذلك قالت لً الكائنات
 وحدثنً روحها المستتر

 جمالٌة    جمال التعبٌر

 ودمدمت الرٌح بٌن الفجاج
 وفوق الجبال وتحت الشجر

 جمالٌة    جمال التعبٌر

 جمالٌة    االهتمام بالمظهر عدل ربطة عنقه

 جمالٌة    جمال التعبٌر نملإها ضحكات تزٌن زهورها

ال أرى فتى فً التاسعة عشرة من عمره 
ٌكتنز العضل واسع الصدر عرٌض المنكبٌن 

 إال طار بً الفكر إلٌه 

 جمالٌة    الخٌال الجمٌل

 الٌةجم    الخٌال الجمٌل خٌالك فً عٌنً 
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 المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السادس األساسً .البٌئٌة ( القٌم 6ملحق رقم )

 القٌم البٌئٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

حرص المختصون على خلو مٌاه 
 الشرب مما ٌلوثها

 بٌئٌة    الحد من التلوث

ر تمنع رمً النفاٌات السامة فً البحا
 واألنهار

 بٌئٌة    الحد من التلوث

العٌش فً بٌئة صحٌة نظٌفة أصبح 
 مطلبا أساسٌا

المحافظة على البٌئة 
 وحماٌتها

 بٌئٌة   

إن استمرار الحٌاة الطبٌعٌة ٌتطلب 
 تضافر جهود المجتمع الدولً

تحمل المسإولٌة 
 البٌئٌة

 بٌئٌة   

تحمل المسإولٌة  تلوث البٌئة ٌعد مسإولٌة دولٌة
 لبٌئٌةا

 بٌئٌة   

على الجمٌع توحٌد الجهود للحفاظ 
على نظافة المسطحات المائٌة 

 واألنهار

المحافظة على البٌئة 
 وحماٌتها

 بٌئٌة   

سالمة البٌئة واجب وطنً وإنسانً 
 عظٌم

المحافظة على البٌئة 
 وحماٌتها

 بٌئٌة   

المحافظة على البٌئة  العٌش فً بٌئة صحٌة سلٌمة
 وحماٌتها

 ٌئٌةب   

 بٌئٌة    الحد من التلوث لنصن مدننا وقرانا من آفات األمراض

المحافظة على  درهم وقاٌة خٌر من قطار عالج
صحة اإلنسان 

 وجسمه

 بٌئٌة   

قبل قلٌل زرعت الشجرة وؼمرتنً 
 برائحتها

 بٌئٌة    ؼرس األشجار

 بٌئٌة    ؼرس األشجار شجرة الزٌتون دائمة الخضرة

ٌتون مكانه مهمة فً احتلت شجرة الز
 حٌاة الشعوب التً عاشت فً فلسطٌن

 بٌئٌة    ؼرس األشجار
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 ( القٌم االقتصادٌة المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السادس األساسً .7ملحق رقم )

 

 القٌم االقتصادٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

ارد التً ٌعتمد علٌها الماء من أهم المو
 اإلنسان فً عٌشه

المحافظة على 
 المٌاه

 اقتصادٌة   

نقصه أو فقده ٌهدد الحٌاة وٌسلمها إلى 
 الهالك

المحافظة على 
 المٌاه

 اقتصادٌة   

 اقتصادٌة    كره التبذٌر ٌسرؾ فً استعماله بؽٌر حساب

" ال تسرؾ فً الماء ولو كنت على 
 نهر جاٍر"

 قتصادٌةا    كره التبذٌر

تقنٌن كمٌات المٌاه المستهلكة لكل فرد 
 أو أسرة

 اقتصادٌة    كره التبذٌر

تتجلى األهمٌة االقتصادٌة فً زٌت 
الزٌتون الذي ٌشكل احد مصادر 

 الدخل الرئٌس

 اقتصادٌة    استثمار الموارد

الحرص على  كل دقٌقة تقربك خطوات للبٌت
 الوقت

 اقتصادٌة   
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 ( القٌم السٌاسٌة المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السادس األساسً .8ملحق رقم )

 

 القٌم السٌاسٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

أشاروا على أمً أن تكتفً من تعلٌمً 
 بهذا القدر

 سٌاسٌة    إبداء الرأي

 سٌاسٌة    الحرٌة ٌةعلى باب محكمة قساة ترفع شعار الحر

الصمود والدفاع عن  النص كل ) قصٌدة االنتفاضة (
 الوطن

 سٌاسٌة   

الصمود والدفاع عن  النص كامال ) نشٌد االنتفاضة (
 الوطن

 سٌاسٌة   

الصمود والدفاع عن  النص كامال )  الزٌتون ( 
 الوطن

 سٌاسٌة   

المشاركة فً  شاركت فً صنع التارٌخ اإلسالمً
 راتالقرا

 سٌاسٌة   

الصمود والدفاع عن  أجل إنً من القدس وفٌها قد نما ؼرسً
 الوطن

 سٌاسٌة   

الصمود والدفاع عن  أنا منها وإن حطت علٌها راٌة البإس
 الوطن

 سٌاسٌة   

لدى كل منهم رصاصة أخٌرة أطلقها 
 وسقط شهٌداً 

الصمود و التضحٌة 
 من أجل الوطن

 سٌاسٌة   

الصمود و التضحٌة  هوٌة (النص كامل ) بطاقة 
 من أجل الوطن

 سٌاسٌة   

أعطى أهلها األمان بالوثٌقة المعروفة 
 بالعهدة العمرٌة

إعطاء الحقوق 
 وتؤدٌة الواجبات

 سٌاسٌة   

قد عرفنا مهرك الؽالً فلم نرخص المهر 
 ولم نحتسب 

التضحٌة الصمود و
 من أجل الوطن

 سٌاسٌة   

نة فتحها الخلٌفة عمر بن الخطاب س
 خمس عشرة للهجرة

 سٌاسٌة    تقدٌر القادة

خلصها القائد صالح الدٌن األٌوبً من 
 براثن الصلٌبٌٌن 

 سٌاسٌة    تقدٌر القادة

كان أمٌر أول سرٌة خرج فٌها المسلمون 
 للقاء العدو 

 سٌاسٌة    تقدٌر القادة

صاحب أول راٌة عقدها الرسول )ص( 
 ألحد المسلمٌن

 سٌةسٌا    تقدٌر القادة

شعورا ٌدفعهم إلى السٌر على نهج 
 األجداد فً رفع مستوى المدٌنة

إعطاء الحقوق 
 وتؤدٌة الواجبات

 سٌاسٌة   
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 ( القٌم الدٌنٌة المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السابع9ملحق رقم )

 

 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

إنما المإمنون الذٌن إذا ذكر 
 هللا وجلت قلوبهم

 دٌنٌة    تقوى هللا

ٌاته زادتهم وإذا تلٌت علٌهم آ
 إٌمانا وعلى ربهم ٌتوكلون

 دٌنٌة    التوكل على هللا

المداومة على  الذٌن ٌقٌمون الصالة
 العبادات

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    اإلنفاق فً سبٌل هللا ومما رزقناهم ٌنفقون

أولئك هم المإمنون حقا لهم 
درجات عند ربهم ومؽفرة 

 ورزق كرٌم

 دٌنٌة    األٌمان باهلل

رحمن الذٌن ٌمشون وعباد ال
على األرض هونا وإذا 

 خاطبهم الجاهلون قالوا سالما

 دٌنٌة    التواضع

الذٌن ٌبٌتون لربهم سجداً 
 وقٌاماً 

المداومة على 
 العبادات

 دٌنٌة   

أنما المإمنون إخوة فؤصلحوا 
 بٌن أخوٌكم

المحبة واإلصالح 
 بٌن اإلخوة

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    تقوى هللا واتقوا هللا لعلكم ترحمون

ٌؤمرون بالمعروؾ والنهً 
 عن المنكر

األمر بالمعروؾ 
 والنهً عن المنكر

 دٌنٌة   

المداومة على  ٌقٌمون الصالة
 العبادات

 دٌنٌة   

المداومة على  ٌإتون الزكاة

 العبادات

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    أطاعة هللا ورسوله ٌطٌعون هللا ورسوله

ومة على المدا الذٌن هم فً صالتهم خاشعون

 العبادات

 دٌنٌة   

 والذٌن هم للزكاة فاعلون

 

المداومة على 

 العبادات

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    االبتعاد عن الخطاٌا والذٌن هم لفروجهم حافظون
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

 فئة القٌمة التعدٌل ال تنتمً تنتمً القٌمة

والذٌن هم ألماناتهم وعهدهم 

 راعون

كتمان السر 

 وحفظ األمانة

 دٌنٌة   

والذٌن هم على صلواتهم 

 ٌحافظون 

المداومة على 

 العبادات

 دٌنٌة   

أطفؤ المحرك، وترك السٌارة 

تنزلق قلٌالً، ثم أوقفها، وقفز 

 من الباب إلى ظهر الخزان

تحمل 

 المسإولٌة

 

 دٌنٌة   

مساعدة  ترك أبو الخٌزران ٌساعده

ومواساة 

 اآلخرٌن

 دٌنٌة   

لماذا ال نضرب فً بالد هللا 

 بحثاً عن الخبز

السعً فً طلب 

 الرزق

 دٌنٌة   

ألم ٌؤن لك أن تعلم أنه ال إله إال 

 هللا

 دٌنٌة    اإلٌمان باهلل

من دخل دار أبً سفٌان فهو 

أمن، ومن أؼلق علٌه بابه فهو 

ل المسجد فهو آمن، ومن دخ

 آمن.

 دٌنٌة    التسامح

 دٌنٌة    الجود والكرم إنك وهللا لكرٌم

وٌلكم ال تؽرنكم من أنفسكم، 

 فإنه قد جاءكم ما ال قبل به.

 دٌنٌة    النصٌحة

ٌخفض رأسه وٌسٌر فً طرٌق 

 الكعبة

 دٌنٌة    التواضع

ال إله إال هللا، وحدة ال شرٌك 

له، صدق وعده، ونصر عبده، 

 األحزاب وحدة. وهزم

 دٌنٌة    اإلٌمان باهلل
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

إنه ٌضع رأسه تواضعاً هلل، 

 لما أكرمه به من الفتح.

 دٌنٌة    التواضع

الحمد هلل، فتحت مكة بؽٌر 

 قتال.

الشكر على 

 النعمة

 دٌنٌة   

حسن الخلق  صه، إنه ٌتكلم

والتؤدب فً 

 الحدٌث

 دٌنٌة   

جاء الحق وزهق الباطل، إن 

 الباطل كان زهوقاً.

العدل ونصرة 

 المظلوم

 دٌنٌة   

وتشترك فً فعالٌاتها معظم 

 دول العالم

المشاركة 

 االجتماعٌة

 دٌنٌة   

حرصت األسر الٌونانٌة على 

 دعم أبنائها 

االهتمام بتربٌة 

 األبناء

 دٌنٌة   

ولمبٌة أصبحت األلعاب األ

مفتوحة لجمٌع دول العالم 

 للمشاركة فٌها.

المشاركة 

 االجتماعٌة

 دٌنٌة   

إذا جارٌت فً خلق دنٌئا  

 فؤنت ومن تجارٌه سواء

صحبة األخٌار 

واالقتداء 

 باآلخرٌن

 دٌنٌة   

لقد جارٌت هذا الدهر حتى   

 أفادتنً التجارب والعناء

 دٌنٌة    الحكمة

  إذا لم تخش عاقبة اللٌالً 

 ولم تستحً فاصنع ما تشاء

 دٌنٌة    الحٌاء
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

 فئة القٌمة التعدٌل ال تنتمً تنتمً القٌمة

أن تعبر الشارع بسرعة؛ لتتجنب 

الوقوع بٌن عربتٌن كادتا 

 تتصادمان 

المحافظة على 

 النفس

 دٌنٌة   

وطارتا معاً عالٌاً فً السماء، 

 وال عناءحٌث ال رجوع وال برد 

 دٌنٌة    اإلٌمان بالٌوم األخر

لما عرؾ عن هذا الحاكم من 

 العدل

العدل ونصرة 

 المظلوم

 دٌنٌة   

كان بالػ الجرأة مقداماً، ٌمزج 

 جرأته بدهائه فً بعض المواطن

 دٌنٌة    الشجاع

لقد رمٌنا أرطبون الروم 

بؤرطبون العرب فلننظر عم 

 تنفرج األمور

 دٌنٌة    الحكمة

ع عمرو أول مسجد فً جام

مصر ذكر فٌه اسم هللا الواحد 

 األحد

تقدٌر األماكن 

 المقدسة

 دٌنٌة   

 فإما حٌاة تسر الصدٌق 

 وإما ممات ٌغٌظ  العدا

الكرامة ورفض 

 الذل

 دٌنٌة   

تارٌخ امرأة فً وطنً  جلدت 

مقصلة الجالد  امرأة دوخت 

 الشمس جرحت أبعاد األبعاد 

 دٌنٌة    الشجاعة

هٌر اتئد متى كانت األلوان ٌا ز

 تبنً وتهدم األحرارا

لم ٌحط السواد من أسد القفر   

 ولم ٌرفع البٌاض الحمارا

 دٌنٌة    الحكمة

العدل ونصرة  أبً عنترة لٌس بزنجً وال عبد

 المظلوم

 دٌنٌة   
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

 فئة القٌمة التعدٌل ال تنتمً تنتمً القٌمة

 شت إن لم أكنوما العٌش ال ع

 مخوؾ الجناب حرام الحمى

الكرامة ورفض 

 الذل

 دٌنٌة   

 لعمرك إنً أرى مصرعً

 ولكن أؼذ إلٌه الخطى

اإلٌمان بالقضاء 

 والقدر

 دٌنٌة   

 كان للوالد رفاق وسفٌنة

 صنعوها باألٌادي السمر شماء متٌنة

رفعوا فٌها شراع الحب ال شرع 

 الضؽٌنة

 دٌنٌة    التسامح

واج ثارت ولها صارت فإذا األم

 رهٌنة

 برز اإلٌثار فٌهم وبطوالت دفٌنة

 دٌنٌة    اإلٌثار وفعل الخٌر

 دٌنٌة    الشجاعة قهروها بثبات وإرادات مكٌنة

وعلى الشاطئ كان األهل فً أحلى 

 اجتماع

 ٌرقبون األفق النائً فؤن الح الشراع

ضج بالترحٌب أطفال وصاحوا 

 باندفاع

 القلب وجاع مرحبا ٌا من إلٌكم ظمئ

 مرحبا ٌا خٌر آباء لقد طال الوداع

 عدتم الٌوم بكسب خٌره عم وشاع

المشاركة 

 االجتماعٌة

 دٌنٌة   
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

فئة  التعدٌل ال تنتمً تنتمً القٌمة
 القٌمة

المإمن من أمنه الناس على 

 أموالهم

كتمان السر حفظ 

 األمانة

 دٌنٌة   

الخطاٌا  والمهاجر من هجر

 والذنوب

 دٌنٌة    االبتعاد عن الخطاٌا

حسن الخلق والتؤدب  أكمل المإمنٌن إٌمانا أحسنهم خلقا

 فً الحدٌث

 دٌنٌة   

ال ٌدخل النار أحد فً قلبه مثقال 

 حبة خردل من إٌمان 

 دٌنٌة    اإلٌمان باهلل

ال ٌدخل الجنة أحد فً قلبه مثقال 

 حبة خردل من كبرٌاء

 ٌنٌةد    التواضع

ووقع فً نفسً أنها النخلة، 

 فاستحٌٌت

 دٌنٌة    الحٌاء

انت تؽمرٌن كلومنا بالزٌت 

 والبلسم

 دٌنٌة    العطاء

 دٌنٌة    العطاء أنت تستنبتٌنها حورا وصفصافا

 دٌنٌة    العطاء أنت تملئٌن بٌادرنا باألعمار

 دٌنٌة    العطاء أنت تؽسلٌن وجوهنا بالكوثر

حسن الخلق والتؤدب  لى شارع ؼرٌنلأرجوك أن تعود إ

 فً الحدٌث

 دٌنٌة   

ٌّانً ًَّ حتى ح  دٌنٌة    المبادرة بالتحٌة ما إن وقع نظره عل

 دٌنٌة    حب العمل وإتقانه اإلخالص فً العمل 

ضل طرٌقة للتنبإ بالمستقبل أن فأ

 نصنعه بؤنفسنا

 دٌنٌة    الحكمة
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

ال  ًتنتم القٌمة
 تنتمً

فئة  التعدٌل
 القٌمة

مساعدة ومواساة  هل من خدمة أإدٌها لك

 اآلخرٌن

 دٌنٌة   

اتجه نحوي بؤدب جم وطلب منً ان 

 أقول ما لدي

حسن الخلق والتؤدب 

 فً الحدٌث

 دٌنٌة   

الصدق والوفاء  عرضت القضٌة بالتفصٌل

 بالعهد

 دٌنٌة   

وفاء الصدق وال كانت إجابته ال تتناقض وأقوالً

 بالعهد

 دٌنٌة   

ال أعتقد أن سٌدي نسً وعده لً 

 ببقشٌش 

الصدق والوفاء 

 بالعهد

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    حب العمل وإتقانه وٌشوقها إلى العمل

 دٌنٌة    حب العمل وإتقانه أتقنوا ٌحببكم هللا وٌرقعكم جنابا

السعً فً طلب  أٌها الؽادون كالنحل ارتٌاداً وطالبا

 الرزق

 ٌةدٌن   

اطلبوا الحق برفق واجعلوا الواجب 

 دابا

حسن الخلق والتؤدب 

 فً الحدٌث

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    التواضع لم ٌشؽلنً الثراء

دعوة نساء مصر للتبرع من أجل 

 إنشاء جمعٌة لرعاٌة الطفل

 دٌنٌة    التعاون

اإلخالص وحب  مخلصة للحقٌقة والخٌر العام

 الخٌر

 دٌنٌة   

به من أجل األرض  محتسبة كل ما قمت

 وتعالى واإلنسان عند هللا سبحانه
 دٌنٌة    التوكل على هللا

مثال ٌحتذى به الشباب فٌسٌرون على 

 دربه

 دٌنٌة    االقتداء باآلخرٌن
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 لقٌم الدٌنٌةا

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

وجثوت فً محرابها متهجداً  

 اتعذب الدعاء مطهر الصلو

 دٌنٌة    الدعاء

إن العاقل ال ٌعدل باإلخوان 

 شٌئاً 

 دٌنٌة    الحكمة

الصٌاد نصب شبكته ونثر 

 علٌها الحب وكمن قرٌبا منها

 دٌنٌة    األخذ باألسباب

ال تكن نفس إحداكن أهم إلٌها 

 من نفس صاحبتها

 دٌنٌة    اإلٌثار

أنه لٌس من الخٌر والشر إال 

 وهو مقدر على من تصٌبه

ٌمان بالقضاء اإل

 والقدر

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    اإلٌثار ابدأ بقطع عقد سائر الحمام

وهللا مد لكم ٌداً تعلو على 

 أقوى ٌد

 دٌنٌة    التوكل على هللا

"فمن ابتؽى وراء ذلك فؤولئك 

 هم العادون "

 دٌنٌة    تقوى هللا

 دٌنٌة    تقوى هللا استقٌموا ٌفتح هللا لكم بابا فبابا 

اس بنبض اإلنسان اإلحس

 المصري

مساعدة ومواساة 

 باآلخرٌن

 دٌنٌة   

التمرد على الوضع المتردي 

الذي كانت تعٌشه المرأة 

 المصرٌة

الكرامة ورفض 

 الذل

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    الصبر لكننً لم استسلم 

أخلصت لقضاٌا المصٌر 

 المصري والعربً

 دٌنٌة    االخالص
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 القٌم الدٌنٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً لقٌمةا
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

كنت أعبر عن روح مصر 

 واألمة العربٌة

 دٌنٌة    االعتزاز باألمة

 دٌنٌة    الصبر إبرٌق للماء وسجان 

اإلٌمان بالكتب  وٌد تنضم على القرآن

 السماوٌة

 دٌنٌة   

االسم: جمٌلة بو حٌرد 

تارٌخ ٌروٌه بالدي ٌحفظه 

 بعدي أوالدي

 دٌنٌة    شهداءتقدٌر ال

ثائرة من جبل األطلس 

ٌذكرها اللٌلك والنرجس 

 ٌذكرها... زهر الكباد

 دٌنٌة    تقدٌر الشهداء

فً أرض نجد شباب   

 أطلعوا فً سمائها أقمارا

تقدٌر دور 

 الشباب

 دٌنٌة   

كنت العقل المفكر والمدبر 

لألمٌرة عٌن الحٌاة فً 

 إنشاء مبرة محمد علً

تحمل 

 المسإولٌة

 دٌنٌة   

لن نرضى بكم وبالهوان 

 أٌها الفرسان

الكرامة 

 ورفض  الذل

 دٌنٌة   

أٌها العمال أفنوا العمر كداً 

 واكتسابا

السعً فً 

 طلب الرزق

 دٌنٌة   

فً بكور الطٌر للرزق 

 مجٌئاً وذهابا

 دٌنٌة    التوكل على هللا

وطنً وإن القلب ٌا وطنً 

 بحبك مرتهن

 دٌنٌة    حب الوطن
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 قٌم الدٌنٌةال

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

منهم األسد جرأة وثباتا   

 والقوارٌن نعمة وٌسارا

 دٌنٌة    الشجاعة

أو تعنً الذي حمى حوض 

عبس   وكسا البٌد سإددا 

 وفخارا

 دٌنٌة    الشجاعة

أصػ عمرو واستمع  وٌا عبل 

 آن لنا أن نجد

حسن الخلق و 

فً  التؤدب

 الحدٌث

 دٌنٌة   

العدل ونصرة  وا لعنترة المضطهد

 المظلوم

 دٌنٌة   

 دٌنٌة    الشجاعة ألٌس الشجاع؟ ألٌس األسد

 دٌنٌة    الشجاعة شجاع ذائع الصٌت

 دٌنً    الجود والكرم جواد واسع الرفد

قدم أعرابً من أهل البادٌة 

على رجل من أهل الحضر 

 فؤنزله

 

 إكرام  الضٌؾ

    

 ٌنٌةد

وٌنزل على رجل من أهل 

 العراق فٌكرمه وٌكفٌه مونته

 

 إكرام الضٌؾ

    

 دٌنٌة

العالم العربً ٌحتاج إلى 

 صناعة المستقبل.

تحمل 

 المسإولٌة

 دٌنٌة   

الصدق والوفاء  عبر نزاهة الكلمة

 بالعهد

 دٌنٌة   

مسلحٌن باإلرادة والتصمٌم 

 والتحدي

 دٌنٌة    الصبر
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 القٌم العلمٌة المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السابع ( 01ملحق رقم )

 القٌم العلمٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

فئة  التعدٌل
 القٌمة

أٌ استخداو انًعجى انهغوي أير ضروري نكم إَساٌ 

 بوجه عاو

حب انعهى وانحث 

 عهيه

 علمٌة   

أول يٍ وضع يعجًاً في انهغة انعربية: هو انخهيم 

 ٍ أحًد انفراهيدي.ب

 تقدير انعهًاء

 وانًتعهًيٍ

 علمٌة   

تقدٌر اللغة  النص كامل على أنه فقرة

 العربٌة

 علمٌة   

بل ألن كل واحد منهم غاص فً أفكاره عمٌقاً 

 عمٌقاً 

الذكاء وإعمال 

 العقل

 علمٌة   

الذكاء وإعمال  انزلقت الفكرة من رأسه، ثم تدحرجت على لسانه

 العقل

 علمٌة   

مما أشعل الفكرة عند الرٌاضً الفرنسً)بٌٌر 

 كوبٌرتن(

الذكاء وإعمال 

 العقل

 علمٌة   

كان عمرو رضً هللا عنه حاد الذكاء، وقوي 

 البدٌهة

الذكاء وإعمال 

 العقل

 علمٌة   

جهود فرد أو جماعة فً مٌادٌن المعرفة تمهد 

السبل لظهور جهود جدٌدة من أفراد أو جماعات 

 أخرى

لم العمل بالع

 وإفادة الناس

 علمٌة   

الفكر البشري ٌجب أن ٌنظر إلٌه على أنه كائن 

 ٌنمو وٌتطور

الذكاء وإعمال 

 العقل

 علمٌة   

فلوال جهود العرب لبدأت النهضة األوربٌة فً 

القرن الرابع عشر من النقطة التً بدأ العرب منها 

 نهضتهم العلمٌة فً القرن الثامن للمٌالد

االنفتاح على 

افات الثق

 المختلفة

 علمٌة   
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 القٌم العلمٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

فئة  التعدٌل
 القٌمة

اطلع العرب على حساب الهنود، وأخذوا 

 عنهم نظام الترقٌم، بعد أن هذبوه.

االنفتاح على 

 الثقافات المختلفة

 علمٌة   

ثبت أن )كبلر(أخذ معلوماته، فً علم 

 ثمالضوء عن ابن الهٌ

تقدٌر العلماء 

 والمتعلمٌن

 علمٌة   

للعرب فضل كبٌر فً إنقاذ الطب من 

 الضٌاع

فضل العرب على 

 العالم

 علمٌة   

 قم للمعلم وفه التبجٌال

 كاد المعلم أن ٌكون رسوال

تقدٌر العلماء 

 والمتعلمٌن

 علمٌة   

أعلمت أشرؾ أو أجل من الذي ٌبنً 

 وٌنشئ أنفساً وعقوال

تقدٌر العلماء 

 والمتعلمٌن

 علمٌة   

ربوا على اإلنصاؾ فتٌان الحمى تجدوهم 

 كهؾ الحقوق كهوال

تقدٌر العلماء 

 والمتعلمٌن

 علمٌة   

 فهو الذي ٌبنً الطباع قوٌمة

 وهو الذي ٌبنً النفوس عدوال 

تقدٌر العلماء 

 والمتعلمٌن

 علمٌة   

الحث على حب  القاهرة بلد العلم والعلماء

 العلم

 علمٌة   

ا جامعات مشهورة تمتاز بعراقتها به

 وقدمها

تقدٌر دور 

 الجامعات

 علمٌة   
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 القٌم العلمٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

فمن ال ٌعرؾ كٌؾ ٌلهو، ال ٌعرؾ 

 كٌؾ ٌجد

 علمٌة    الذكاء وإعمال العقل

 علمٌة    تقدٌر الكتب الكتاب نعم الجلٌس المفٌد

 علمٌة    الذكاء وإعمال العقل أن نعمل الفكر فً اختٌار الكتاب

التفكٌر فٌما نقرأ هو الذي ٌجعل ما 

 نقرأ جزءاً من أنفساً 

 علمٌة    الذكاء وإعمال العقل

 علمٌة    الذكاء وإعمال العقل إن من طبٌعتنا أن ننعم النظر ونفكر

فهً معرض األفكار والحوادث 

 لومنبهة الشعور والعقو

الحث على القراءة 

 واالكتشاؾ

 علمٌة   

 علمٌة    الذكاء وإعمال العقل أنما العاقل من ٌجعل للدهر حسابا

حب العلم والحث  ٌحب العلم

 على طلبه

 علمٌة   

تقدٌر العلماء  ومجالس العلماء

 والمتعلمٌن

 علمٌة   

 علمٌة    تقدٌر الكتب كانت له مكتبة ؼنٌة بالكتب

حب العلم والحث  م نفسً بنفسًفشرعت فً تعلٌ

 على طلبه

 علمٌة   

مستفٌدة من ثراء مكتبة والدي العامرة 

 بالكتب القٌمة

الحث على القراءة 

 واالكتشاؾ

 علمٌة   

أطالع الكتب المختلفة باللؽة العربٌة 

 واللؽات األجنبٌة

االنفتاح على الثقافات 

 المختلفة

 علمٌة   

على الثقافات االنفتاح  ذهبت لحضور المإتمر

 المختلفة

 علمٌة   
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 القٌم العلمٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

طالما عدت من تلك المؤتمرات ظافرة 

 منتصرة

االنفتاح على الثقافات 

 المختلفة

 علمٌة   

أول عالم عربً ٌفوز بجائزة)نوبل( 

 للكٌمٌاء

تقدٌر العلماء 

 والمتعلمٌن

 مٌةعل   

تابع تحصٌله العلمً بإصرار لٌنال أعلى 

 الدرجات

حب العلم والحث على 

 طلبه

 علمٌة   

ٌذهل العالم بما توصل إلٌه من 

 اكتشافات

الحث على القراءة   

 االكتشاف

 علمٌة   

لٌس غرٌبا أن ٌطلق علٌه )العالم الذي 

 أوقف الزمن(

تقدٌر العلماء 

 والمتعلمٌن

 علمٌة   

الجوائز الهامة على  نال العدٌد من

 مستوى العالم العربً والغربً

تقدٌر العلماء 

 والمتعلمٌن

 علمٌة   

)رحلة عبر   قام زوٌل بتألٌف كتابٌن هما

 الزمن، الطرٌق إلى نوبل(

 علمٌة    تقدٌر الكتب

 علمٌة    تقدٌر العلماء عالمة مضٌئة فً تارٌخ علماء العرب

ٌه إن نحن أخذنا فً الفضاء لم ٌخف عل

 أمرنا.

 علمٌة    الذكاء وإعمال العقل

إن نحن توجهنا إلى العمران خفً علٌه 

 أمرنا وانصرف

 علمٌة    الذكاء وإعمال العقل

حب العلم والحث على  إال إذا اتخذوا من العلم سالحاً 

 طلبه

 علمٌة   

لٌكافحوا للوصول إلى انتصارات علمٌة 

 ترفع من شان أمتهم

حب العلم والحث على 

 لبهط

 علمٌة   

حب العلم والحث على  رٌحانة العلم الصحٌح

 طلبه
 علمٌة   

 علمٌة    الذكاء وإعمال العقل أنشأ علما جدٌدا هو علم الضوء الحدٌث 
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 ( القٌم الجمالٌة المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السابع 00ملحق رقم )

 القٌم الجمالٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

فئة  التعدٌل
 القٌمة

كانت السٌارة تنطلق كالسهم تاركة وراءها 

 خطا من ؼٌوم الؽبار

 جمالٌة    جمال التعبٌر

مضت السٌارة الكبٌرة ترسم فً الصحراء 

 خطا من الضباب ٌتعالى

 جمال التعبٌر

 

 جمالٌة   

 جمالٌة    جمال التعبٌر ٌهدر محركها مثل فم جبار ٌزدرد الطرٌق

لمٌت من أهم المظاهر ٌعد البحر ا

 الجؽرافٌة الطبٌعٌة فً فلسطٌن

االستمتاع والتؽنً  

 بجمال الطبٌعة

 جمالٌة   

ٌعد البحر المٌت من المناطق السٌاحٌة 

 العالجٌة األكثر نشاطاً فً المنطقة

تقدٌر األماكن 

 األثرٌة  والسٌاحٌة

 جمالٌة   

أن مٌاهه عندما تلتقً بصخور الشاطئ 

 ون الثلجفإنها تصبؽها بل

 جمالٌة    جمال التعبٌر

باستطاعة المستجم أن ٌستلقً بؤمان فوق 

مٌاهه وٌطالع فً أثناء ذلك كتاباً أو 

 صحٌفة

 جمالٌة    التروٌح عن النفس

حٌث تجري األلعاب بمصاحبة العروض 

 الموسٌقٌة والمسرحٌة

 جمالٌة    التروٌح عن النفس

الرٌاضة من أكثر النشاطات شٌوعا، لما 

 تحققه من متعة وحٌوٌة لحٌاة البشر

 جمالٌة    التروٌح عن النفس

أرأٌت السواد قد عبد اللٌل   كما عبد 

 البٌاض النهارا

 جمالٌة    جمال التعبٌر

 جمالٌة    جمال التعبٌر وطنً أزؾ لك الشباب كؤنه الزهر الندي

 جمالٌة    جمال التعبٌر ال بد من ثمر له ٌوماً وإن لم ٌعقد

مل أؼنٌة فً المؽرب أطول نخلة أج

 لمحتها واحات المؽرب

 جمالٌة    جمال التعبٌر
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 القٌم الجمالٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

فئة  التعدٌل
 القٌمة

أخذ الثلج ٌتساقط على شعرها 

األشقر الطوٌل الذي تناثر على 

 عنقها خصالً جمٌلة

 جمالٌة    جمال التعبٌر

ء تلمع بٌن كانت ألوؾ األضوا

 األؼصان الخضراء

االستمتاع والتؽنً  

 بجمال الطبٌعة

 جمالٌة   

وأشكال ودمى عدٌدة ملونة 

 كانت كؤنها تنظر إلى الطفلة

 جمالٌة    جمال التعبٌر

طلع الصباح البارد على هذا 

 الركن من الشارع

االستمتاع والتؽنً  

 بجمال الطبٌعة

 جمالٌة   

 على ضفاؾ نهر النٌل، وإلى

الجنوب من دلتاه بسفح جبل 

 المقطم، تتربع مدٌنة القاهرة

 جمالٌة    جمال التعبٌر

تعد مدٌنة القاهرة مركزاً 

مرموقا فً العالم إذ تجثم 

 بجانبها األهرام

تقدٌر  األماكن 

 األثرٌة والسٌاحٌة

 جمالٌة   

من ٌزور القاهرة الٌوم ٌعجب 

بجمال المدٌنة وشوارعها 

لعالمٌة الواسعة وفنادقها ا

 وجسورها المترامٌة هنا وهناك

االستمتاع والتؽنً  

 بجمال الطبٌعة

 جمالٌة   

عرفت حلمك فً السهل وأنفتك 

 فً الجبل وهدوءك فً الوادي 

االستمتاع والتؽنً  

 بجمال الطبٌعة

 جمالٌة    

عٌنان كقندٌلً معبد والشعر 

العربً األسود كالصٌؾ 

 كشالل األحزان

 مالٌةج    جمال التعبٌر

فً ضوء الصبح    وامرأة

تسترجع فً مثل البوح آٌات 

محزنة األرنان   من سورة 

 مرٌم والفتح

 جمالٌة    جمال التعبٌر
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 القٌم الجمالٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

فئة  التعدٌل
 القٌمة

االستمتاع والتؽنً   ما أجملك اٌتها األرض 

 بجمال الطبٌعة

 جمالٌة   

ة الصافٌة قد فتحت فً اللٌل

 نوافذ نفسً وأبوابها

 جمالٌة    التروٌح عن النفس

فالفٌتك شاخصة بالكواكب وهً 

 تبتسم

 جمالٌة    جمال التعبٌر

أنت بصري وبصٌرتً أنت 

 عاقلتً وخٌالً وأحالمً

االستمتاع والتؽنً  

 بجمال الطبٌعة

 جمالٌة   

أرض مزجت صفاتها بصفاتً   

 تًوتركت فوق أدٌمها بصما

االستمتاع والتؽنً  

 بجمال الطبٌعة

 جمالٌة   

أرض إذا ٌوما تساءلت  فً 

 قلبً الذرات عن ذراتً 

االستمتاع والتؽنً  

 بجمال الطبٌعة

 جمالٌة   

ٌا ما جسست ربٌعها فتشبثت 

 أعشابها بؤصابعً الفرحات

 جمالٌة    جمال التعبٌر

وأذعت سري فً معابد حسنها   

 تًوتوضؤت بعبٌرها كلما

 جمالٌة    جمال التعبٌر

أرض كؤن ترابها من عنبر 

 وفتٌت مسك أذفر النفحات

 جمالٌة    جمال التعبٌر

االستمتاع والتؽنً   أشتم صعترها ونرجس برها

 بجمال الطبٌعة

 جمالٌة   

استعراض اآلثار فً العصور 

 المختلفة

تقدٌر األماكن 

 األثرٌة والسٌاحٌة

 جمالٌة   

ة العقلٌة كنت أشعر بالمتع

 والنفسٌة

 جمالٌة    التروٌح عن النفس
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 ( القٌم البٌئٌة المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السابع 05ملحق رقم )              

 القٌم البٌئٌة

 العبارة
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

 بٌئٌة    نظافة الملبس نفض عن بنطاله الرمل

تركً آخر بعد فترة  أمامكم حمام

 وجٌزة

المحافظة على 

 البٌئة وحماٌتها

 بٌئٌة   

لماذا لم تتحرك بنا مساء أمس، فتوفر 

 علٌنا برودة اللٌل كل هذه المشقة

المحافظة على 

 الصحة

 بٌئٌة   

العلماء والخبراء ٌقولون أن ماءه 

وهواءه هما العالج الطبٌعً 

لألمراض الجلدٌة، وآالم المفاصل، 

 الوردة الدموٌة. وتنشٌط

المحافظة على 

 البٌئة وحماٌتها

 بٌئٌة   

المحافظة على  تم اعتبار النص كله فقرة

صحة اإلنسان 

 وجسمه

 بٌئٌة   

جلست الطفلة، وثنت ساقٌها تحتها 

 لتدفئهما

المحافظة على 

صحة اإلنسان 

 وجسمه

 بٌئٌة   

االهتمام بالنباتات  ٌكون له هوى فً تربٌة الطٌور

 والطٌور

 بٌئٌة   

االهتمام بالنباتات  او الزهور

 والطٌور

 بٌئٌة   

عدم مواكبة التقدم العلمً 

 والتكنولوجً فً عملٌة الصٌد 

المحافظة على 

 البٌئة وحماٌتها

 بٌئٌة   

لما تتصؾ به مٌاهه من صفات ٌندر 

 وجودها فً سواه 

المحافظة على 

 البٌئة وحماٌتها

 بٌئٌة    
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 القٌم البٌئٌة

 لعبارة ا
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

المحافظة على  الصٌد بطرٌقة ؼٌر صحٌحة 

 البٌئة وحماٌتها

 بٌئٌة   

وجود المسطحات المائٌة التً هً 

األماكن الطبٌعٌة لحٌاة األحٌاء 

 البحرٌة 

المحافظة على 

 البٌئة وحماٌتها

 بٌئٌة   
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 لقٌم االقتصادٌة المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السابع ( ا03ملحق رقم )

 القٌم االقتصادٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

استثمار الوقت  ٌجب أال نضٌع وقتاً أكثر

 والحرص علٌه

 اقتصادٌة   

احسبوا سبع دقائق على 

 األكثر، وأفتح لكم الباب

استثمار الوقت 

 رص علٌهوالح

 اقتصادٌة   

ٌتؤثر هذا الحجم بكمٌة المٌاه 

 التً تؽذٌه من أنهار وأودٌة

المحافظة على 

 مصادر المٌاه

 اقتصادٌة   

ازدٌاد استؽالل مٌاه نهر 

 األردن وروافده

استثمار الموارد  

 وعمارة األرض

 اقتصادٌة   

ما ٌحتوٌه من أمالح تقدر 

 كمٌتها بمالٌٌن األطنان 

موارد  استثمار ال

 وعمارة األرض

 اقتصادٌة   

إن استعمال أوقات الفراغ 

استعماالً حسنا من أهم مسائل 

 الحٌاة التً ٌجب العناٌة بها

استثمار الوقت 

 والحرص علٌه

 اقتصادٌة   

أول ما تقضى فٌه أوقات 

 الفراغ األلعاب الرٌاضٌة

استثمار أوقات 

 والحرص علٌه

 اقتصادٌة   

راغ ٌصرؾ جزء من زمن الف

 فً قراءة الجرائد

استثمار الوقت 

 والحرص علٌه

 اقتصادٌة   

ومن خٌر ما ٌصرؾ فٌه 

وقت الفراغ، أن ٌكون 

 لإلنسان هواٌة

استثمار الوقت 

 والحرص علٌه

 اقتصادٌة   

اعمروا األرض فلوال سعٌكم 

 أمست ٌبابا 

استثمار الموارد  

 وعمارة األرض

 اقتصادٌة   

فاجعلوا من مالكم للشٌب 

 والضعؾ نصابا

االدخار وكره 

 التبذٌر

 اقتصادٌة   
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 القٌم االقتصادٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

ٌؤتً السٌاح من مختلؾ أنحاء 

 العالم لالستشفاء 

دعم االقتصاد 

 الوطنً

 اقتصادٌة   

اشتهرت ؼزة وسواحلها 

 باإلنتاج السمكً عبر التارٌخ

د دعم االقتصا

 الوطنً

 اقتصادٌة   

الثروة السمكٌة فً قطاع ؼزة 

 تعد موردا اقتصادٌا مهما

دعم االقتصاد 

 الوطنً

 اقتصادٌة    
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 ( القٌم السٌاسٌة المتضمنة فً كتاب لغتنا الجمٌلة للصف السابع 14ملحق رقم )

 القٌم السٌاسٌة   

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

لنسترح قلٌالً قبل أن نبدأ 

 بالتمثٌلٌة مرة أخرى

إبداء الرأي 

 والمشاورة

 سٌاسٌة   

قال أبو الخٌزران الطرٌق بٌن 

صفوان والمطالع تمتلئ 

 بالدورٌات فً اللٌل

إبداء الرأي  

 والمشاورة

 سٌاسٌة   

 

  النص كامل ) الشهيد ( 

الصمود 

والتضحٌة من 

 اجل الوطن

    

 سٌاسٌة

لقد أمر رسول هللا، إذا دخلتهم 

 مكة، أال تقاتلوا إال من قاتلكم.

 سٌاسٌة    طاعة ولً األمر

عمر لرجاله حطموا هذه 

 األحجار

 سٌاسٌة    طاعة ولً األمر

ال ٌقطع أمٌر المإمنٌن أمراً 

 دون مشورتهم

إبداء الرأي 

 والمشاورة

 سٌاسٌة   

 والضفتان ترددان حرٌتً

 ضوبومعابر الرٌح الؽ

والرعد واإلعصار واألمطار 
 فً وكنً ترددها معً.

 سٌاسٌة    الحرٌة

هم لن ٌستطٌعوا أن ٌإدوا 
واجبهم نحو وطنهم كامال 

 رؼم سمو مشاعرهم 

إعطاء حقوق 

 وتؤدٌة واجبات

 سٌاسٌة    

لعل احق النعوت بعمرو أن 
 ندعوه محرر مصر

 سٌاسٌة     تقدٌر القادة

عمرو بن العاص بن وائل 
سهمً قائدا عظٌما تمتع ال

 بعقلٌة قٌادٌة ممٌزة

 سٌاسٌة     تقدٌر القادة
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 القٌم السٌاسٌة

 العبارة 
 

ال  تنتمً القٌمة
 تنتمً

 فئة القٌمة التعدٌل

ٌطلب القانون الفرنسً من 

 الؽرباء إبراز بطاقة الهوٌة

 سٌاسٌة    احترام القانون

مع اعتقادي بوجوب حمل 

 البطاقة

 سٌاسٌة    احترام القانون

 سٌاسٌة    التشاور نسترشد بذوي الرأي

التمرد على أؼالل االستعمار 

 البرٌطانً 

الصمود والتضحٌة من 

 أجل الوطن

 سٌاسٌة   

قدت أول مظاهرة نسوٌة فً 

 مصر  ضد االحتالل البرٌطانً

الصمود والتضحٌة من 

 أجل الوطن

 سٌاسٌة   

 سٌاسٌة    الحرٌة إننا نرٌد الحرٌة

ت عن حقوق الفلسطٌنٌٌن دافع

 فً وطنهم

 سٌاسٌة    الدفاع عن قضاٌا األمة

لن أنسى أخر مإتمر نسوي 

حضرته وفٌه حذرت من 

 استعمال األسلحة الذرٌة

رفض استخدام األسلحة 

 الذرٌة

 سٌاسٌة   

عشت ثمانٌة وستٌن عاما قضٌتها 

مكافحة من اجل الوطن ومن 

 اجل اإلنسان

 سٌاسٌة    الدفاع عن قضاٌا األمة

 سٌاسٌة    طاعة ولً األمر فمر ٌكن ما شئت أن ٌكونا

الصمود والتضحٌة من  ٌقدمون لوطنهم ما ٌملكون

 أجل الوطن

 سٌاسٌة   

 سٌاسٌة    طاعة ولً األمر أمرت الحمام أن ٌسقطن

ٌشهد على النضال الذي قمت به 

 خالل رحلة عمري 

الصمود والتضحٌة من 

 أجل الوطن

 سٌاسٌة    

ضربونً كما ضربتم حمٌدة ا

 برصاصكم الؽادر 

الصمود والتضحٌة من 

 أجل الوطن

 سٌاسٌة   
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 فيرس الهالحق

رقـ 
 الهمحؽ

رقـ  الهكضكع
 الصفحة

 111 قائهة بأسهاء الهحكهيف 1

 112 الثباتيبيف ىسبة  2

القيـ الديىية) األخبلقية، االجتهاعية، التعبدية، العقائدية، الكطىية( في الصؼ  3
 سادسال

113 

 119 القيـ العمهية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السادس 4

 121 القيـ الجهالية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السادس 5

 123 القيـ البيئية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السادس 6

 124 القيـ االقتصادية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السادس 7

 125 اب لغتىا الجهيمة لمصؼ السادسالقيـ السياسية في كت 8

القيـ الديىية) األخبلقية، االجتهاعية، التعبدية، العقائدية، الكطىية( في الصؼ  9
 السابع

126 

 136 القيـ العمهية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السابع 12

 140 القيـ الجهالية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السابع 11

 143 كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السابع القيـ البيئية في 12

 145 القيـ االقتصادية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السابع 13

 147 القيـ السياسية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصؼ السابع 14
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 فيرس الجداول

رقـ 
 الصفحة

رقـ  هحتكل الجدكؿ
 الصفحة

 62 هجاالت القيـ كعددٌا 1

 63 الىسب الهئكية كالرتبالقيـ كعددٌا كالتكرارات ك  2

 65 القيـ الديىية األخبلقية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع 3

 67 القيـ الجهالية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع 4

 68 القيـ العمهية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع 5

 70 ي كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابعالقيـ الديىية االجتهاعية ف 6

 71 القيـ الديىية التعبدية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع 7

 73 القيـ السياسية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع 8

 74 القيـ الديىية العقائدية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع 9

 75 القيـ البيئية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع 12

 76 القيـ االقتصادية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع 11

 77 القيـ الديىية الكطىية في كتاب لغتىا الجهيمة لمصفيف السادس كالسابع 12
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 فيرس الهحتويات

 رقـ الصفحة الهكضكع 

 أ اإلقرار

 ب شكر كعرفاف

 ج همخص الدراسة بالمغة العربية

 ق همخص الدراسة بالمغة اإلىجميزية

  : هشكمة الدراسة كأٌهيتٍاالفصؿ األكؿ

 2 الهقدهة

 4 هشكمة الدراسة

 4 أسئمة الدراسة

 5 أٌداؼ الدراسة

 5 أٌهية الدراسة

 5 حدكد الدراسة

 5 هصطمحات الدراسة

  الىظرم كالدراسات السابقةالفصؿ الثاىي: اإلطار 

 8 اإلطار الىظرم

 36 الدراسات السابقة العربية

 49 الدراسات السابقة اإلىجميزية
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 54 الدراسات السابقةعمى   تعقيب

  الفصؿ الثالث: الطريقة كاإلجراءات

 56 هىٍج الدراسة

 56 هجتهع الدراسة

 56 عيىة الدراسة

 57 أداة الدراسة

 57 ةكصؼ أداة الدراس

 57 صدؽ أداة الدراسة

 58 ثبات أداة الدراسة

 58 إجراءات تطبيؽ الدراسة

 60 الهعالجة اإلحصائية

  ىتائج الدراسةالفصؿ الرابع: 

 62 الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الرئيس

 64 الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ األكؿ

 66 لثاىيالىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ا

 68 ثالثؤاؿ الالىتائج الهتعمقة بالس

 69 رابعالىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ال

 



 

153 

 

 71       الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الخاهس

 72 الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ السادس

 74 الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ السابع

 75 الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثاهف

 76 الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ التاسع

 77 السؤاؿ العاشرالىتائج الهتعمقة ب

  الفصل الخاهس: هناقشة النتائج

 80 رئيسهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ال

 82 كؿهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ األ

 86 ىيهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثا

 88       ثالثهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ال

 90 رابعؿ الهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤا

 93 خاهسهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ال

 95 دسهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ السا

 97 سابعهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ال

 98 ثاهفهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ال

 100 تاسعهىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ ال

 101 سؤاؿ العاشرالىتائج الهتعمقة بالهىاقشة 
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 102 التٌكصيات

  الهراجع

 103 الهراجع العربية

 109 الهراجع األجىبية

  الهبلحؽ

 149 فٍرس الهبلحؽ

 150 فٍرس الجداكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 


