الشواهد األدبية املتضمنة يف مقررات اللغة العربية
للمرحلة االبتدائية (دراسة وصفية احصائية)
م.م .عالء عيل حسني
مديرية تربية الرصافة الثانية
ملخص البحث:

البحــث املقــررات ذاهتــا بعــد حــذف

يرمــي البحــث إىل حتليــل حمتــوى

بعــض الصفحــات غــر املشــمولة

االبتدائيــة حلــر الشــواهد األدبيــة

اخلطــوات املعتمــدة يف األدبيــات

بالتحليــل منهــا ،واتبــع الباحــث

مقــررات اللغــة العربيــة يف املرحلــة

لتحليــل حمتــوى املقــررات ،وبنــى

فيهــا ومــن ثــم حتليلهــا احصائيــا،

الباحــث قائمــة خاصــة بتفريــغ بيانــات

ومناقشــتها .وحــدد البحــث بمقــررات

املقــررات ،واعتمــد النســبة املئويــة

اللغــة العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة

كوســيلة احصائيــة ملعاجلــة بيانــات

للعــام الــدرايس 2021 –2020

البحــث ومناقشــتها ،وبعــد اســتخراج

وبالشــواهد األدبيــة ،وقــد اعتمــد

نتائــج البحــث ومناقشــتها متكــن

الباحــث منهــج البحــث الوصفــي

الباحــث مــن اإلجابــة عــن ســؤايل

ملالءمتــه وهــدف البحــث وتبنــى

البحــث كــا خــرج الباحــث بجملــة

حتليــل املحتــوى وحــدة الســياق

مــن االســتنتاجات والتوصيــات

كمنهــج لتحليــل املقــررات ،ومثــل

واملقرتحــات.

جمتمــع البحــث مقــررات اللغــة العربية

كلــات مفتاحيــة  :اللغــة العربيــة/

للمرحلــة االبتدائيــة ،فيــا مثلــت عينــة
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طرائــق تدريــس /حتليــل حمتــوى

للمراحــل مجيعهــا ،عســى أن تســهم

مشكلة البحث:

املشــكالت املتعلقــة بالتعبــر ،وتتمثــل

الفصل األول

لعــل مــن بــن أهــم أســباب ضعــف

هــذه الدراســة بـــ (الشــواهد األدبيــة

العربيــة ســيام التحــدث هــو فقــر

للمرحلــة االبتدائيــة دراســة وصفيــة

التالميــذ يف املهــارات الرئيســة اللغــة

الثــروة اللغويــة لــدى التالميــذ ممــا
يعيــق أداءهــم التعبــري ،فضــا عــن

نــدرة أو انعــدام االستشــهاد بالشــواهد
األدبيــة يف موضوعاهتــم التعبرييــة،
ويرجــع هــذا لضعــف توظيــف

موضوعــات كتــاب القــراءة يف درس
التعبــر فضــا عــن كتــاب القواعــد

ســيام الشــواهد األدبيــة التــي يمــر
عليهــا املعلــم والتلميــذ مــرور الكــرام
دون اإلفــادة منهــا ،لــذا وجــد الباحــث

رضورة إلجــراء هــذه الدراســة ســعيا

العدد  47 /حزيران 2021م

منــه يف تفريــد وابــراز هــذه الشــواهد

لتكــون حتــت يــد املعلــم فيوظفهــا
يف درس التعبــر بالشــكل املطلــوب
فضــا عــن معرفــة كــم هــذه الشــواهد

يف مقــررات اللغــة العربيــة ملعرفــة

تناســب عددهــا مــع حجــم هــذه
املقــررات لــكل مرحلــة مــن مراحــل
االبتدائيــة ومعرفــة تناســب عددهــا
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هــذه اخلطــوة يف حــل إحــدى أهــم

الــكيل مــع مقــررات اللغــة العربيــة

املتضمنــة يف مقــررات اللغــة العربيــة

احصائيــة) وســيتم مــن طريقهــا

اإلجابــة عــن ســؤايل الدراســة اآلتيــن:

1.1مــا مــدى مالءمــة كــم
الشــواهد مقارنــة بحجــم املقــررات؟

2.2مــا مــدى األمانــة العلميــة
املتبعــة يف نقــل الشــواهد مــن مصادرها

والتــرف فيهــا؟

أمهية البحث واحلاجة إليه:

تنبــع أمهيــة اللغــة مــن كوهنــا العامــل
وراء هنضــة األمــم ،فهــي أداة التفاعــل

بــن أفــراد املجتمــع ،والرابطــة التــي

تصهــر أبنــاءه يف بوتقــة املحبــة،
واللقــاء ،والتفاهــم ،وهــي مســتودع

تــراث األمــة ،وجرسهــا للعبــور
مــن املــايض إىل احلــارض ،ومنــه إىل
املســتقبل ،واخليــط الــذي ينقــل تــراث

اآلبــاء واألجــداد إىل األبنــاء واألحفــاد

(الســيد ،د.ت.)7 :

وللغــة العربيــة كــا لغريهــا مــن
اللغــات مهــارات ،ومهــارات اللغــة

م.م عالء علي حسني

العربيــة هــي:

فالثــروة اللغويــة ذات أمهيــة كــرى

1.1مهارة االستامع.

يف اكتســاب امللكــة اللســانية ،فهــي

3.3مهارة القراءة.

يقــرأ أو يســمع ،ممــا حيفــزه إىل رسعــة

2.2مهارة املحادثة.

تســاعد املــرء عــى فهــم كثــر ممــا

4.4مهــارة الكتابــة (أبــو حمفــوظ،

القــراءة ،وإىل احلديــث بطالقــة،

وهــي هبــذا التسلســل متثــل الرتتيــب

املعنــى الواحــد بطــرق خمتلفــة،

إذ يبــدأ حياتــه بتلقــي الذبذبــات

عــن املوقــف باللفــظ املناســب

:2017

)16

الطبيعــي لــأداء اللغوي عند اإلنســان،
الصوتيــة مــن خمتلــف املصــادر ويمثــل

هــذا النشــاط مهــارة (االســتامع) ،ثــم

تليهــا مهــارة (التحــدث) التــي تعــد من
أهــم أنــاط النشــاط اللغوي ،والوســيلة
لبنــاء صــات فعالــة ومنتجــة بــن أفراد
املجتمــع ،فمهــارة (القــراءة) التــي تعــد

مفتاحــا للتواصــل املكتــوب ،فمهــارة

(الكتابــة) التــي تــأيت بعــد اتقــان
كوهنــا وســيلة االتصــال والتواصــل
مــع اآلخريــن عــى امتــداد الزمــان
وتباعــد املــكان (زهــران وآخــرون،

.)19 :2019

والتنويــع بــن املرتادفــات ليعــر

لــه ،كــا متنحــه الثــروة اللغويــة

قــدرة فائقــة عــى التفكــر ،وعــى
التعبــر عــا يف النفــس مــن مشــاعر
وأحاســيس ورؤى وأفــكار ،ومتــده

بقــدرة عــى التأثــر واإلقنــاع،
فضــ ً
ا عــا يف الثــروة اللغويــة مــن
تنشــيط لإلبــداع ،وحتفيــز عــى

التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن
واســتنطاق آرائهــم وأفكارهــم
واكتســاب خرباهتــم.

( w w w. s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /
)aldeenaleslamy

ولعــل مــن أهــم مــوارد زيــادة الثــروة

وتتوقــف مهــارات اللغــة العربيــة

اللغويــة هــي الشــواهد األدبيــة،

مــا يملكــه الفــرد مــن ثــروة لغويــة

عــى اآليــات الكريمــة ،واألحاديــث

والتمكــن منهــا إىل حــد كبــر عــى

تعينــه أثنــاء ممارســته هلــذه املهــارات،

العدد  47 /حزيران 2021م

القــراءة وتنبــع قيمــة هــذه املهــارة مــن

كــا تســاعده عــى احلديــث عــن

والشــواهد األدبيــة مصطلــح يطلــق

النبويــة الرشيفــة ،واألقــوال ،واحلكــم،
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واألمثــال ،واألبيــات الشــعرية ،وتتميــز

مرمى البحث:

احلفــظ ،موجــودة يف مقــررات اللغــة

األدبيــة املتضمنــة يف مقــررات اللغــة

بكوهنــا ذات معنــى دقيــق وســهلة
العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة ،لكنهــا

مل توظــف بشــكل صحيــح ،ومل يســلط
عليهــا الضــوء بالشــكل الــذي يالئــم

أمهيتهــا ،لــذا وملــا وجــده الباحــث مــن
أمهيــة هلــذه الشــواهد ،وبعــد مــا تقــدم
يمكــن تلخيــص أمهيــة البحــث احلــايل

بـ:

العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة ،وحتليلهــا
احصائيــا.

حدود البحث :

يتحدد البحث احلايل بـ:

 1 .مقــررات اللغــة العربيــة

للمرحلــة

االبتدائيــة

 1 .أمهيــة اللغــة العربيــة كوهنــا لغــة
 2 .أمهيــة الثــروة اللغويــة كوهنــا

حتديد املصطلحات:

عامــل يســهم يف تنميــة املهــارات
اللغويــة للتلميــذ.

 3 .أمهيــة الشــواهد األدبيــة كوهنــا مــن

أهــم مصــادر زيــادة الثــروة اللغويــة
العدد  47 /حزيران 2021م

للتالميــذ.

(القــراءة،

والقواعــد) للعــام الــدرايس – 2020
.2 0 2 1

القــرآن الكريــم وهويتنــا القوميــة.

 2 .الشواهد األدبية.

 .1الشواهد األدبية:

عر َفت بأهنا:
 -اصطالحاِّ :

 -قطــع أو نصــوص ختتــار مــن الرتاث،

قديمــة أو حديثــة ،يتوفــر هلــا حــظ مــن
اجلــال الفنــي ،وتنطــوي عــى فكــرة

 4 .ليــس هنــاك دراســة ســابقة -عــى

متكاملــة أو عــدة أفــكار مرتابطــة

األدبيــة يف مقــررات اللغــة العربيــة

 -التعريــف االجرائــي :هــي اآليــات

حــد علــم الباحــث -جــرد الشــواهد
للمرحلــة االبتدائيــة.

 5 .أمهيــة املرحلــة االبتدائيــة كوهنــا

األســاس الــذي تســتند إليــه املراحــل

الالحقــة.
6.
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يرمــي البحــث إىل حــر الشــواهد

(العــزاوي)2 :1988 ،

القرآنيــة الكريمــة ،واألحاديــث
النبويــة الرشيفــة ،واألقــوال ،واحلكــم،
واألمثــال،

واألبيــات

الشــعرية

املوجــودة يف مقــررات اللغــة العربيــة
للمرحلــة االبتدائيــة للعــام الــدرايس

م.م عالء علي حسني

2021 – 2020م.

 .2مقررات اللغة العربية:

مــن العمــر مــن تطويــر شــخصياهتم

بجوانبهــا اجلســمية والفكريــة واخللقيــة

 -التعريــف االجرائــي :هــي كتــايب

والروحيــة ويمثــل الســادس االبتدائــي

العربيــة املقــرر تعليمهــا لتالمــذة

وبعــد االنتهــاء منــه ينتقــل التلميــذ إىل

القــراءة العربيــة ،وقواعــد اللغــة
املرحلــة االبتدائيــة والبالــغ عددهــا ()9

كتــب.

3.3املرحلة االبتدائية:

 اصطالحــا :هــي املرحلــة اإللزامية يفالتعليــم يف العــراق وتشــمل الصفــوف
(األول ،الثــاين ،الثالــث ،الرابــع،

اخلامــس ،الســادس االبتدائــي) ويعمل

التعليــم االبتدائــي عــى متكــن أطفــال

العــراق ابتــدا ًء مــن إكامهلــم السادســة

الصــف األخــر مــن املرحلــة االبتدائيــة
املرحلــة املتوســطة» (وزارة الرتبيــة،

.)4 :1978

الفصل الثاين
خلفية نظرية ودراسات سابقة

ثانيا :الدراسات السابقة:

يتضمــن هــذا العنــوان عرضـ ًا لقســم

مــن الدراســات ذات العالقــة بموضوع
البحــث احلــايل وفق ـ ًا لرتتيبهــا الزمنــي

كــا مبينــة يف اجلــدول رقــم (: )1
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1

كريم خضير فارس المسعودي

2015

تجريبي

اعدادية الحسينية /كربالء /العراق

أثر استعمال النصوص األدبية االثرائية في تحصيل طلبة الصف الرابع العلمي في مادة قواعد اللغة العربية

المرحلة االعدادية

60

ذكور

قواعد اللغة العربية

تحليل التباين االحادي ،مربع كاي ،معادلة معامل  لصعوبة ،معامل التمييز ،طريقة شيفية ،معادلة كودر.
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ت

اسم الباحث

سنة الدراسة

منهج الدراسة

مكان إجراء الدراسة

عنوان الدراسة

المرحلة الدراسية

حجم العينة

جنس العينة

المادة الدراسية

الوسائل اإلحصائية

أهم النتائج
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تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة

جدول ( )1يوضح عرض ًا للدراسات السابقة

م.م عالء علي حسني

2

سيف طارق حسين وعباس محمود عبيد

2017

وصفي

جامعة بابل /كلية التربية األساسية

3

الجوهر مودر

2017

وصفي

جامعة مولود معمري /الجزائر

دراسة في الرصيد اللغوي لكتب المرحلة  االبتدائية  فردات المدرسة

المرحلة االبتدائية

-

-

القراءة  +القواعد

والتعليم انموذجا)

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة  االبتدائية في ضوء مهارات التفكير
األساسية

المرحلة االبتدائية

-

-

القراءة العربية

معادلة هولستي ،النسبة المئوية

النسبة المئوية

في التدريب ــات اللغوي ــة كت ــب   القـ ـراءة العربي ــة من أعلى مهارة إلى أدنى مه ــارة   متحققة

وجود تف ــاوت في نس ــبة تحق ــق مه ــارات التفكير  االساس ــية الـ ـواردة

عدم كفاية الرصيد اللغوي فيما يخص   مفردات المدرسة والتعليم
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 -اإلفادة من الدراسات السابقة:

كان للدراســات الســابقة فائــدة كبــرة

يقــف عنــد حــدود وصــف الظاهــرة

ملوضــوع البحــث ،واخلــوض فيــه .إذ

ويفــر ،ويقيــم ،ويقــارن ،بقصــد

يف معرفــة املنهــج الصحيــح للدخــول

أفــاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة

ٍ
نــواح متعــددة
يف منهــج البحــث مــن
منهــا:
.1

.2

الوصــول إىل تعميــات ذات معنــى
للتبــر بتلــك الظاهــرة .ويعــد البحث
الوصفــي األكثــر انتشــار ًا مــن بــن

1حتديــد مرمــى البحــث،

2اإلفــادة مــن نتائــج البحــوث

ومــن بــن فنــون املنهــج الوصفــي

حــدوده.

بوصفهــا مــؤرشات تؤيــد مشــكلة
البحــث وأمهيتــ ُه.
.3

بــل يذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك فيحلــل

مناهــج البحــث األخــرى (العــزاوي،

ووضــع

3اســتعامل الوســائل اإلحصائيــة

املناسبة.

الفصل الثالث
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منهج البحث وإجراءاته
أوالً :منهج البحث:

.)97 :2008

اختــار الباحــث حتليــل املحتــوى،

كونــه األنســب مــن بــن فنــون املنهــج

الوصفــي ألنــه ســيعمد لتحليــل
حمتــوى كتــب اللغــة العربيــة يف املرحلــة
االبتدائيــة.

ويقــوم هــذا األســلوب عــى وصــف

منظــم ودقيــق ملحتــوى نصــوص
مكتوبــة ،أو مســموعة مــن خــال

اعتمــد الباحــث منهــج البحــث

حتديــد موضــوع الدراســة وهدفهــا،

ملالءمتــه ومتطلبــات البحــث احلــايل.

ســيتم اختيــار احلــاالت اخلاصــة منــه

الوصفــي ،يف بحثــه احلــايل ،وذلــك
واملنهــج الوصفــي هــو اســتقصاء

ينصــب عــى ظاهــرة مــن الظواهــر

كــا هــي قائمــة يف احلــارض بقصــد
تشــخيصها ،وكشــف جوانبهــا،
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بينهــا وبــن ظواهــر أخــرى .وهــو ال

وحتديــد العالقــات بــن عنارصهــا ،أو

وتعريــف جمتمــع الدراســة ،الــذي
لتحليلها ،ودراســة مضموهنا .ويشــرط

يف حتليــل املحتــوى عــدم حتيــز الباحــث
عنــد اختيــار عينــة النصــوص ،أو املــواد

الســمعية املــراد دراســتها وحتليــل

مضموهنــا ،بحيــث تكــون ممثلــة بشــكل

م.م عالء علي حسني

موضوعــي ملجتمــع الدراســة الــذي

لغويــة و تتأكــد هاتــن األخريتــن

وحتليــل املحتــوى يعــرف بأنــه :عبــارة

أمهيــة يف ضبــط ،و حــر املصطلحــات

أجــل الوصــول إىل وصــف كمــي

و الســات املعــرة بحــق عــن اجتــاه

متثلــه (عليــان)54 : 2001 ،

عــن طريقــة بحــث يتــم تطبيقهــا مــن
هـــادف ومنظــم ملحتــوى أســلوب
االتصــال)

كوحــدات للتســجيل ،ملــا هلــا مــن
و الكلــات والعبــارات الوصفيــة،

كاتــب النــص و باألخــص وحــدات
التحليــل اخلاصــة باملضمــون.

وهــو هبــذا التعريــف يؤكــد عــى

 2.2الفكــرة :وهــي عبــارة عــن مجلــة

1.1حتليــل املحتــوى ال جيــري بغــرض

حوهلــا موضــوع للتحليــل ،وتكــون

فقــط ،وإنــا يتعــداه ملحاولــة حتقيــق

جمموعــة مــن األفــكار التــي حيتــوي

اخلصائــص التاليــة :

احلــر الكمــي لوحــدة التحليــل

هــدف معــن.

2.2إنــه يقتــر عــى وصــف الظاهــر
ومــا قالــه اإلنســان أو كتبــه رصاحــة

فقــط دون اللجــوء إىل تأويلــه.

أو عبــارة تتضمــن الفكــرة التــي يــدور

عــادة مجلــة خمتــرة حمــددة تتضمــن
عليهــا موضــوع التحليــل.

 3.املوضــوع :وهــو مــن أهــم

وحــدات التحليــل ،وأبرزهــا يف الداللة

عــى مــؤرش االجتــاه ،حيــث تظهــر

3.3إنــه مل حيــدد أســلوب اتصــال

نتائــج اإلحصــاء الكمــي ،وترتيبهــا،

يطبقــه عــى أي مــادة اتصــال مكتوبــة

العنايــة ،و اجتاهــه.

أو مصــورة..

 4.وحــدات الســياق :وهــي وحــدات

4.4إنــه يعتمــد عــى الرصــد التكــراري

لغويــة داخــل املحتــوى قــد تكــون إمــا

(العســاف)235 :1989 ،

التحديــد الدقيــق ملعــاين وحــدات

املنظــم لوحــدة التحليــل املختــارة.

مجلــة أو فقــرة أو موضوعــا تفيــد يف

ولتحليــل املحتــوى وحــدات يتعامــل

التســجيل التــي يتــم عليهــا العــد

 1.الكلمــة و الفقــرة :كوحــدات

لوحــدات التســجيل التــي يتــم عليهــا

هبــا وهــي:
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دون غــره ولكــن يمكــن للباحــث أن

قيمتــه يف اإلشــارة إىل حقيقــة مســتوى

والقيــاس ،فهــي الوحــدات األكــر
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العــد والقيــاس (بــن طبــة:2015 ،

األنســب مــن بــن الوحــدات األخرى.

وبعــد مــا تقــدم مــن عــرض لوحــدات

أجمتمــع البحــث :يمثــل جمتمــع

)325

التحليــل املعتمــدة يف حتليــل املحتــوى،

اعتمــد الباحــث وحــدة الســياق كأداة

لتحليــل حمتــوى مقــررات اللغــة
العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة كوهنــا

ثاني ًا :جمتمع البحث وعينته:
.

البحــث مقــررات اللغــة العربيــة يف
املرحلــة االبتدائيــة للعــام الــدرايس

 2021 - 2020وكــا موضــح يف
اجلــدول ()2

جدول ()2

مقررات اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية للعام الدرايس 2021 – 2020

الصف
األول

1

/

الثاني

1

/

الثالث

1

/

الرابع

1

1

الخامس

1

1

السادس

1

1

المجموع

6

3
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المجمــوع الكلــي
9

.

بعينــة البحــث :مثلــت عينــة

البحــث عــدد الصفحــات التــي

ســيحلل الباحــث حمتواهــا مــن كل
كتــاب مــن الكتــب التســعة بعــد
اســتبعاد اآليت:

 1.صفحة العنوان.

248

عدد كتب القراءة

عدد كتب القواعد

 2.املقدمة.

 3.دروس التهيئة واالعداد.
 4.فهرس الكتاب.

واجلــدول ( )3يوضــح عــدد

الصفحــات لــكل كتــاب قبــل
االســتبعاد وبعــده ،وعــدد الصفحــات

الــكيل للكتــب التســعة.

م.م عالء علي حسني

جدول ()3

عدد الصفحات لكل كتاب قبل االستبعاد وبعده وعدد الصفحات الكيل للكتب
التسعة

الصف

الكتاب

عدد الصفحات
قبل االستبعاد

عدد الصفحات
بعد االستبعاد

عدد الصفحات
المستبعدة

األول

القراءة

112

92

20

الثاني

القراءة

120

105

15

الثالث

القراءة

144

138

6

القراءة

148

141

7

القواعد

80

76

4

القراءة

162

154

8

القواعد

84

80

4

الرابع
الخامس

السادس

135

القراءة

7

142
القواعد

1100

1024

76

ثالثا :إجراءات البحث:

2.2اختيــار عينــة الكتــب الدراســية

متــر عمليــة حتليــل املحتــوى بخطــوات

التــي يــراد حتليلهــا.

الدراســة

القوائــم اخلاصــة بــه.

عــدة هــي:

1.1حتديــد

و أ ســئلتها .

أهــداف
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     المجموع

108

103

5

3.3حتديــد وحــدات التحليــل وعمــل
4.4فحص املحتوى وحتليله.
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5.5حتويــل االســتجابات الكيفيــة إىل

القوائــم اخلاصــة بــه :تــم اختيــار وحدة

6.6تفســر النتائــج (طعيمــة:2004 ،

اللغــة العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة

ويف ضــوء مــا تقــدم ســار الباحــث يف

(حــر الشــواهد األدبيــة يف مقــررات

اخلطــوات واإلجــراءات اآلتيــة:

اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة) ،فيــا

صــورة كميــة ومعاجلتهــا احصائيــا.
.)139 –138

عمليــة حتليــل املحتــوى وكــا مبــن يف

ملالءمتهــا وهــدف الدراســة املتمثــل بـــ
اللغــة العربيــة ومناقشــتها مــن أجــل

أوال :حتديــد أهــداف الدراســة

بنــى الباحــث قائمــة خاصــة لغــرض

الدراســة بـ (الشــواهد األدبيــة املتضمنة

رابعــا :فحــص املحتــوى وحتليلــه:

وأســئلتها :حــدد الباحــث هــدف
يف مقــررات اللغــة العربيــة للمرحلــة
االبتدائيــة دراســة وصفيــة احصائيــة)

وســيتم مــن طريقهــا اإلجابــة عــن
أســئلة الدراســة اآلتيــة:

تفريــغ البيانــات فيهــا (ملحــق.)1/

فحــص الباحــث حمتــوى مقــررات
اللغــة العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة،
وقــام بتحليلهــا وقــد مــرت عمليــة

حتليــل املحتــوى واســتخراج الشــواهد

1.1مــا مــدى مالءمــة كــم

بثالثــة مراحــل هــي:

2.2مــا مــدى األمانــة العلميــة

بالقائمــة التــي صممهــا الباحــث.

الشــواهد مقارنــة بحجــم املقــررات؟
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املتبعــة يف نقــل الشــواهد مــن مصادرها

والتــرف فيهــا؟

1.1اســتخراج الشــواهد باالســتعانة

2.2حــذف الشــواهد املتكــررة يف

الصفــوف الالحقــة.

ثانيــا :اختيــار عينــة الكتــب الدراســية

خامســا :حتويــل االســتجابات الكيفيــة

مقــررات اللغــة العربيــة يف املرحلــة

صمــم الباحــث جــدوال خاصــا

التــي يــراد حتليلهــا :اختــار الباحــث
االبتدائيــة مجيعهــا ،والبالــغ عددهــا ()9

كتــب )6( ،منهــا هــي كتــب القــراءة
العربيــة ،و( )3هــي كتــب القواعــد.
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الســياق يف حتليــل حمتــوى مقــررات

ثالثــا :حتديــد وحــدات التحليــل وعمل

إىل صــورة كميــة ومعاجلتهــا احصائيــا:

لتحويــل البيانــات الكيفيــة إىل صــورة
رقميــة لغــرض معاجلتهــا احصائيــا وبام
يســهم يف االجابــة عــن أســئلة الدراســة

وحتقيــق هدفهــا (اجلــدول)4/

م.م عالء علي حسني

سادســا :تفســر النتائــج :عمــد
الباحــث إىل تفســر النتائــج يف الفصــل
الرابــع باالعتــاد عــى البيانــات املفرغــة

يف (اجلــدول)4/
رابع ًا  :الوســائل االحصائية:

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسريها

أوال :عرض النتائج:

يعــرض الباحــث يف هــذا الفصــل
النتائــج التــي توصــل إليهــا يف ضــوء

اســتعمل الباحــث قانــون النســبة

اإلجــراءات املشــار إليهــا يف الفصــل

وحتليلهــا احصائيــا.

مقــررات اللغــة العربيــة وحتويلهــا

املئويــة يف معاجلــة بيانــات البحــث
النســبة املئويــة = العــدد الجزيئ × 100
العــدد الــكيل

(عــودة وامللكاوي)226 :1992 ،

الثالــث .فبعــد حتليــل الباحــث ملحتوى
إىل صــورة رقميــة توصــل إىل النتائــج
املبينــة يف (اجلــدول)4 /
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جدول ()4

تكرارات الشــواهد األدبية بحســب النــوع واملرحلة والكتاب
الق ـرآن الكريــم

الصــف

الكتــاب

عدد
عدد
النصــوص اآليات

الشــعر

الحد يــث
الشــريف

األقوال

الحكــم

األمثــال

األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

القراءة

1

7

2

/

1

/

/

/

4

القراءة

2

6

3

/

2

/

/

/

7

القراءة

2

5

1

1

3

/

1

1

8

القراءة

10

18

14

5

2

/

2

2

33

القواعد

1

1

1

1

/

/

/

/

3

القراءة

6

9

4

14

2

/

1

1

27

القواعد

2

2

1

/

2

/

1

1

6

القراءة

3

3

2

5

/

2

4

8

16

القواعد

14

18

4

/

/

/

/

/

18

41

69

32

26

12

2

9

13

122

مجمــوع
الشــواهد

العدد  47 /حزيران 2021م

وهــذا يعنــي أن املوضوعــات

مــع مناقشــتها بحســب عــدد

القــرآن الكريــم وهــو العــدد األعــى

ا آل يت :

تراوحــت بــن ( )41نصــا مــن
بــن الشــواهد ،ونصــن فقــط مــن
األمثــال وهــو العــدد األدنــى بــن

الشــواهد  .وسيســتعرض الباحــث
النتائــج الــواردة يف اجلــدول ()3
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عدد
عدد
النصــوص األبيــات

مجمــوع
شــواهد
الكتــاب

النصــوص تنازليــا عــى النحــو

1.1شــواهد القــرآن الكريــم:
حصلــت شــواهد القــرآن الكريــم

عــى الرتتيــب األول بواقــع ()41

نصــا تضمنــت ( )69آيــة وبنســبة

م.م عالء علي حسني

مئويــة بلغــت ( )%33,6مــن العــدد

الــكيل للشــواهد ،وهــي نســبة

النســبة مكانــة القــرآن الكريــم

األديب اهلائــل مــن أقــوال األئمــة،

الــكيل للشــواهد .ومتثــل هــذه

مــن اللغــة العربيــة ،ودوره يف

تنميــة الثــروة اللغويــة للتالميــذ
واالرتقــاء

بفصاحــة

لســاهنم

ومتثلهــم العربيــة لفصحــى نطقــا
وكتابــة.

قليلــة إذا مــا عرفنــا كــم املــوروث
والصحابــة ،والصاحلــن ،والعلــاء،

واخللفــاء ،والكتاب...،الــخ.

4.4شــواهد احلكــم :حصلــت

شــواهد احلكــم عــى الرتتيــب
الرابــع بواقــع ( )12حكمــة

2.2شــواهد احلديــث الرشيــف:

وبنســبة مئويــة بلغــت (  )%9, 8مــن

عــى الرتتيــب الثــاين بواقــع ()32

مكانتهــا املتميــزة يف األدب العــريب،

حصلــت شــواهد احلديــث الرشيــف

حديثــا نبويــا رشيفــا وبنســبة مئويــة

بلغــت (  )%26, 2مــن العــدد الــكيل

للشــواهد ،وهــذه النســبة متثــل
أمهيــة احلديــث الرشيــف ومكانتــه

مــن الشــواهد بعــده النــص املقــدس
الثــاين بعــد كالم اهلل ســبحانه

مــن عــر ومعــان ســامية ،فضــا

لغتهــا الفصيحــة الســليمة التــي
تســهم يف تقويــم لســان التالميــذ
ونــاء ثروهتــم اللغويــة.

وهــي فــن فريــد مــن فنــون األدب

يتميــز بجزالــة األلفــاظ وقــوة
الســبك واملعــاين العميقــة ،لــذا

تعــد نســبة احلكــم قليلــة جــدا
مقارنــة بأمهيتهــا األدبيــة واللغويــة.

5.5شــواهد الشــعر :حصلــت

شــواهد الشــعر عــى الرتتيــب
اخلامــس بواقــع ( )9نصــوص

شــعرية ،تضمنــت ( )13بيتــا
شــعريا ونســبة مئويــة بلغــت ()%7,3
مــن العــدد الــكيل للشــواهد،

3.3شــواهد األقــوال :حصلــت

والشــعر ديــوان العــرب ،ولــه اليــد

الثالــث بواقــع ( )26قــوال وبنســبة

البــارزة التــي جتعلــه يســمو فــوق

شــواهد األقــوال عــى الرتتيــب
مئويــة بلغــت ( )%21,3مــن العــدد
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وتعــاىل ،وملــا تتضمنــه األحاديــث

العــدد الكــي للشــواهد ،وللحكــم

الطــوىل يف األدب العــريب املكانــة
كل أدب ،ملــا حيملــه مــن معــان
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وموســيقى وجزالــة الفــاظ ،فضــا

املفــردات ،واســعة الــدالالت،

الشــواهد األدبيــة التــي تكتســب

اللغــة العربيــة بحاجــة إىل الثــر مــن

عــن ســهولة حفظــه لــذا يعــد مــن
برسعــة ،وهــو مظهــر مــن مظاهــر
الــذوق الرفيــع والثقافــة العاليــة،
وجيــب أن تتضمــن املقــررات أكــر

مــن هــذا العــدد بأضعــاف.

األمثــال التــي تعــد مــن الرصيــد

اللغــوي املكتســب برسعــة ،فضــا

عــن إمكانيــة تطبيقهــا يف خمتلــف
دروس اللغــة العربيــة.

6.6شــواهد األمثــال :حصلــت

كــا اســتخرج الباحــث نســبة

واألخــر بواقــع مثلــن فقــط

بعــدد موضوعــات الكتــاب تــارة

األمثــال عــى الرتتيــب الســادس
وبنســبة مئويــة بلغــت (  )%1, 6مــن
العــدد الــكيل للشــواهد ،واألمثــال

فــن مجيــل مــن فنــون األدب العــريب

غزيــرة املعــاين ،سلســة البنــاء ،قليلــة
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ســهلة احلفــظ ،لــذا فمقــررات

الشــواهد يف كل مقــرر مقارنــة
وعــدد صفحــات الكتــاب تــارة
أخــرى واجلــدول رقــم ( )5يوضــح

ذلــك.

م.م عالء علي حسني

جدول ()5

جمموع الشــواهد لــكل مقرر ونســبتها إىل عدد موضوعــات الكتاب وعدد
صفحا ته

الصــف

مجمــوع
شــواهد
الكتــاب

مجمــوع
موضوعــات
الكتــاب

مجمــوع
صفحــات
الكتــاب

نســبة الشــواهد
إ لــى عــدد
الموضوعــات

نسبة الشواهد إلى
عدد الصفحات

القراءة

4

68

92

5,8

4,3

القراءة

7

43

105

16,2

6,6

القراءة

8

56

138

14,2

5,7

القراءة

33

45

141

73,3

23,4

القواعد

3

16

76

18,7

3,94

القراءة

27

57

154

47,3

17,5

القواعد

6

11

80

54,5

7,5

القراءة

16

48

135

33,3

11,8

القواعد

18

24

103

75

17,4

122

368

1024

الكتــاب

األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

مجمــوع
الشــواهد

ويتبــن لنــا مــن اجلــدول ( )5مــا

2.2الصــف

1.1الصــف األول :إن نســبة الشــواهد

للصــف الثــاين هــي ضعيفــة نســبة

هــي ضعيفــة جــدا نســبة إىل عــدد

فيــا تعــد ضعيفــة جــدا نســبة إىل

يــأيت:

يف كتــاب القــراءة للصــف األول
موضوعــات الكتــاب ،فضــا عــن

الثــاين:

إن

نســبة

الشــواهد يف كتــاب القــراءة
إىل عــدد موضوعــات الكتــاب،
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عــدد صفحاتــه.

عــدد صفحاتــه.
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3.3الصــف الثالــث :إن نســبة

6.6الصــف الســادس :إن نســبة

للصــف الثالــث هــي ضعيفــة نســبة

الســادس تعــد ضعيفــة نســبة إىل

الشــواهد يف كتــاب القــراءة
إىل عــدد موضوعــات الكتــاب،

فيــا تعــد ضعيفــة جــدا نســبة إىل

عــدد صفحاتــه.

عــدد موضوعــات الكتــاب ،كــا

تعــد ضعيفــة أيضــا نســبة إىل عــدد
صفحاتــه .أمــا كتــاب القواعــد

4.4الصــف الرابــع :إن نســبة

فعــدد الشــواهد فيــه جيــد نســبة

للصــف الرابــع تعــد جيــدة نســبة

ضعيــف نســبة إىل عــدد صفحاتــه.

الشــواهد يف كتــاب القــراءة
إىل عــدد موضوعــات الكتــاب،

فيــا تعــد ضعيفــة نســبة إىل عــدد

صفحاتــه .أمــا كتــاب القواعــد
فعــدد

الشــواهد فيــه مقبــول

نســبة إىل عــدد موضوعاتــه ،فيــا

يعــد ضعيــف جــدا نســبة إىل عــدد
صفحا تــه .

إىل عــدد موضوعاتــه ،فيــا يعــد

ثانيــا :تفســر النتائــج :مــن خــال

اجلدولــن ( )4و ( )5يفــر
الباحــث النتائــج وبــا يمكنــه
مــن اإلجابــة عــن الســؤال األول

للدراســة واملتمثــل بـــ (مــا مــدى
مالءمــة كــم الشــواهد مقارنــة بحجــم
املقــررات؟) بالشــكل اآليت:
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5.5الصــف اخلامــس :إن نســبة

1.1عــدد الشــواهد يف مقــررات

اخلامــس تعــد ضعيفــة نســبة إىل

إىل عــدد املوضوعــات قليــل

الشــواهد يف كتــاب القــراءة للصــف

عــدد موضوعــات الكتــاب ،فيــا

تعــد ضعيفــة جــدا نســبة إىل عــدد
صفحاتــه .أمــا كتــاب القواعــد
فعــدد

الشــواهد فيــه مقبــول

نســبة إىل عــدد موضوعاتــه ،فيــا

يعــد ضعيــف جــدا نســبة إىل عــدد
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الشــواهد يف كتــاب القــراءة للصــف

صفحا تــه .

الصفــوف الثالثــة الدنيــا نســبة

نســبيا ،ويرقــى إىل العــدم نســبة
إىل عــدد صفحــات مقــررات هــذه

ا لصفــو ف .

2.2عــدد الشــواهد يف الصفــوف
الثالثــة العليــا نســبة إىل عــدد

املوضوعــات

يــراوح

بــن

الضعيــف واجليــد ،وهــو قليــل

م.م عالء علي حسني

نســبة إىل عــدد صفحــات مقــررات

املعلــم الرجــوع إليــه إذا مــا أراد

أمــا فيــا خيــص الســؤال الثــاين (مــا

ا لكا مــل .

هــذه الصفــوف.

مــدى األمانــة العلميــة املتبعــة يف نقــل
الشــواهد مــن مصادرهــا والتــرف

فيهــا؟) فمــن خــال ملحوظــات
الباحــث عــن الشــواهد أثنــاء

عمليــة حتليــل املقــررات يمكنــه
اإلجابــة بالشــكل اآليت:

اإلفــادة مــن النــص األصــي

الفصل اخلامس
االســتنتاجات والتوصيات
واملقرتحات

أوال :االستنتاجات:

1.1للشــواهد األدبيــة أثرهــا الكبــر
يف تنميــة مهــارات التعبــر بشــكليه

1.1وجــود عــدد غــر قليــل مــن

الشــفهي والكتــايب عنــد التلميــذ.

الضعيــف وممــا مل يــرد يف كتــب

يف تنميــة األداء التعبــري بشــكليه

األحاديــث النبويــة الرشيفــة مــن
الصحــاح املعتمــدة.
بعــض

2.2وجــود

األحاديــث

النبويــة مــن املشــكوك يف صحتهــا
وممــا مل يــرد يف أي كتــاب مــن كتــب
األحاديــث.

2.2للشــواهد األدبيــة أثرهــا الكبــر
االبداعــي
ا لتلميــذ .

والوظيفــي

عنــد

3.3تســهم الشــواهد األدبيــة يف

زيــادة الثــروة اللغويــة للتلميــذ ممــا
ينعكــس إجيابــا عــى ثقتــه يف نفســه،

كتــاب أو مصــدر.

أكثــر للنهــوض بالثــروة اللغويــة

املصــدر والقائــل وممــا مل يــرد يف أي

4.4املقــررات بحاجــة إىل شــواهد

4.4عــدم الدقــة يف نقــل الشــواهد

للتال ميــذ .

يغــر مــن معناهــا.

يف املقــررات ال مــرر لــه وال فائــدة

بنصهــا والتــرف فيهــا بشــكل

5.5وجــود تكــرار للشــواهد األدبيــة

5.5تفتقــر املقــررات إىل الشــواهد

منــه.

املصــدر والقائــل وممــا يســتطيع

واملصــدر وهــذا ممــا يؤثــر ســلبا

املشــهورة

واألصيلــة

معروفــة

العدد  47 /حزيران 2021م

3.3وجــود بعــض الشــواهد جمهولــة

وتطويــر قدراتــه اللغويــة.

6.6وجــود شــواهد جمهولــة القائــل
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عــى بنيــة التلميــذ الثقافيــة.

7.7عــدم الرجــوع إىل كتــاب

األدب العريقــة ،لــذا جيــب اعارهتــا

النبويــة وإيــراد أحاديــث ضعيفــة

املنهــج وزيــادة اعدادهــا بــا

الصحــاح يف ختريــج األحاديــث

أو مشــكوك يف أصــل وجودهــا.

8.8التــرف يف النصــوص األصليــة

غــر موفــق ويــيء للنصــوص يف
بعضهــا.

ثانيــا :التوصيات:

1.1مراجعــة

الشــواهد

األدبيــة

املوجــودة يف املقــررات وإعــادة

صياغتهــا وتوزيعهــا عــى املراحــل

بشــكل علمــي مــدروس.

2.2زيــادة عــدد الشــواهد األدبيــة
ليتناســب مــع عــدد موضوعــات
املقــررات وعــدد صفحاهتــا.

3.3حــذف املكــرر مــن الشــواهد
العدد  47 /حزيران 2021م

األدبيــة.

4.4حــذف الشــواهد جمهولــة املصــدر
أو القائــل واســتبداهلا بشــواهد مــن

مصــادر األدب العريقــة.

5.5التعامــل مــع األحاديــث النبويــة
بحــذر شــديد وحــذف األحاديــث

الضعيفــة أو املشــكوك يف صحتهــا
واســتبداهلا
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6.6تعــد احلكــم واألمثــال مــن فنــون

بأحاديــث

نبويــة

صحيحــة الروايــة ومتفــق عليهــا.

عنايــة أكــر مــن قبــل واضعــي
يتناســب مــع أمهيتهــا ومجاليتهــا.

ثالثــا :املقرتحات:

 1.إجــراء دراســة حتليــل حمتــوى

ملقــررات اللغــة العربيــة يف املرحلــة
املتوســطة حلــر الشــواهد األدبيــة

وحتليلهــا إحصائيــا.

 2.إجــراء دراســة حتليــل حمتــوى

ملقــررات اللغــة العربيــة يف املرحلــة
اإلعداديــة حلــر الشــواهد األدبيــة

وحتليلهــا إحصائيــا.

م.م عالء علي حسني

املصادر:

بــن طنبــة ،حممــد البشــر2015 ،م،

أبــو حمفــوظ ،ابتســام حمفــوظ2017 ،م،

حتليــل املحتــوى يف بحــوث االتصــال _

اململكــة العربيــة الســعودية.

الدراســات والبحــوث االجتامعيــة ،جامعــة

املهــارات اللغويــة ،دار التدمريــة ،الريــاض،

مقاربــة يف اإلشــكاليات والصعوبــات_ ،جملــة

حســن ،ســيف طــارق ،وعبــاس حممــود

الشــهيد محــة خلــر – الــوادي ،العــدد 13

كتــب القــراءة العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة

اللغــة الرتبويــة ،وكالــة املطبوعــات ،الكويت،

عبيــد2017 ،م ،حتليــل حمتــوى تدريبــات

يف ضــوء مهــارات التفكــر األساســية (بحــث
منشــور) ،جملــة العميــد ،الســنة السادســة،
املجلــد الســادس ،العــدد الثــاين والعــرون،

الســيد ،حممــود أمحــد ،د.ت ،يف قضايــا
توزيــع دار القلــم ،بــروت ،لبنــان.

زهــران ،حامــد عبــد الســام ،وآخــرون،

2019م ،املفاهيــم اللغويــة عنــد األطفــال

حزيــران ،ديــوان الوقــف الشــيعي ،العــراق.

أسســها ،مهاراهتــا ،تدريســها ،تقويمهــا ،ط ،5دار

نظــام املــدارس االبتدائيــة ،العــراق.

العســاف ،صالــح بــن محــد1989 ،م،

وزارة الرتبيــة1978 ،م ،املــادة الثانيــة مــن

املســرة للنــر التوزيــع والطباعــة ،عـ ّـان ،األردن.

املســعودي ،كريــم خضــر فــارس،

املدخــل إىل البحــث يف العلــوم الســلوكية،

االثرائيــة يف حتصيــل طلبــة الصــف الرابــع

العــزاوي ،رحيــم يونــس كــرو2008 ،م،

2015م ،أثــر اســتعامل النصــوص األدبيــة
العلمــي يف مــادة قواعــد اللغــة العربيــة
(بحــث منشــور) ،جملــة أهــل البيــت (عليهــم
الســام) ،العــدد  ،19جامعــة أهــل البيــت.
تدريــس النصــوص االدبيــة ،مكتبــة املنتــر

للطباعــة ،بغــداد. ،

مقدمــة يف منهــج البحــث العلمــي ،دار دجلــة،

عــان.

عليــان ،ربحــي مصطفــى2001 ،م،
البحــث العلمــي أسســه .مناهجــه وأســاليبه.
إجراءاتــه ،بيــت األفــكار الدوليــة للطباعــة

والنــر والتوزيــع ،عــان ،األردن.

مــودر ،اجلوهــر2017 ،م ،دراســة يف

عــودة ،أمحــد اســاعيل ســليامن ،وفتحــي

(مفــردات املدرســة والتعليــم انموذجــا)،

البحــث العلمــي يف الرتبيــة والعلــوم

الرصيــد اللغــوي لكتــب املرحلــة االبتدائيــة
جملــة املامرســات اللغويــة ،املجلــد الثامــن،

العــدد  ،42وزارة التعليــم العــايل والبحــث

العلمــي ،اجلزائــر.

حســن ملــكاوي1992 ،م ،أساســيات

العدد  47 /حزيران 2021م

العــزاوي ،نعمــة رحيــم1988 ،م ،أصــول

مطبعــة العبيــكان للطباعــة والنــر ،الريــاض.

اإلنســانية ،مكتبــة الكنــاين ،أربــد ،األردن.

/s i t e /c o m .g o o g l e .s i t e s .w w w (
)a l d e e n a l e s l a m y
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Abstract

followed the steps adopted in the

The research aims to analyze the content

literature to analyze the content of the

of Arabic courses at the primary level

courses, the researcher built a list for

to limit literary evidence to them and

the discharge of decision data, and

then to analyze them statistically, and

adopted the percentage as a statistical

to discuss them. The research identified

means of processing and discussing

the courses of the Arabic language for

research data, and after extracting

the primary level for the academic year

results The research and discussion

2020-2021 and literary evidence, and

enable the researcher to answer my

the researcher adopted the method of

question research as the researcher

descriptive research to suit it and the

came up with a number of conclusions,

goal of research and adopted content

recommendations and suggestions

analysis context unit as an approach
to analysis of courses, and represented

Keywords: Arabic language/ methods

the research community courses

of teaching/ Content analysis

Arabic language for the primary stage
While the research sample represented
the same courses after deleting some of
the pages not analysed, the researcher
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