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الشواهد األدبية املتضمنة يف مقررات اللغة العربية 
للمرحلة االبتدائية  )دراسة وصفية احصائية(

م.م. عالء عيل حسني

 مديرية تربية الرصافة الثانية

ملخص البحث:
حمتــوى  حتليــل  إىل  البحــث  يرمــي 
مقــررات اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
االبتدائيــة حلــر الشــواهد األدبيــة 
فيهــا ومــن ثــم حتليلهــا احصائيــا، 
ومناقشــتها. وحــدد البحــث بمقــررات 
االبتدائيــة  للمرحلــة  العربيــة  اللغــة 
 2021  –2020 الــدرايس  للعــام 
اعتمــد  وقــد  األدبيــة،  وبالشــواهد 
الوصفــي  البحــث  منهــج  الباحــث 
وتبنــى  البحــث  وهــدف  ملالءمتــه 
الســياق  وحــدة  املحتــوى  حتليــل 
كمنهــج لتحليــل املقــررات، ومثــل 
جمتمــع البحــث مقــررات اللغــة العربية 
للمرحلــة االبتدائيــة، فيــا مثلــت عينــة 

ــذف  ــد ح ــا بع ــررات ذاهت ــث املق البح
املشــمولة  غــر  الصفحــات  بعــض 
الباحــث  واتبــع  منهــا،  بالتحليــل 
األدبيــات  يف  املعتمــدة  اخلطــوات 
وبنــى  املقــررات،  حمتــوى  لتحليــل 
الباحــث قائمــة خاصــة بتفريــغ بيانــات 
املئويــة  النســبة  واعتمــد  املقــررات، 
بيانــات  ملعاجلــة  احصائيــة  كوســيلة 
ــتخراج  ــد اس ــتها، وبع ــث ومناقش البح
متكــن  ومناقشــتها  البحــث  نتائــج 
الباحــث مــن اإلجابــة عــن ســؤايل 
ــة  ــث بجمل ــرج الباح ــا خ ــث ك البح
والتوصيــات  االســتنتاجات  مــن 

واملقرتحــات.     
العربيــة/  اللغــة   : كلــات مفتاحيــة 
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طرائــق تدريــس/ حتليــل حمتــوى
الفصل األول

مشكلة البحث:
ــف  ــباب ضع ــم أس ــن أه ــن ب ــل م لع
ــة  ــة اللغ ــارات الرئيس ــذ يف امله التالمي
فقــر  هــو  التحــدث  ســيا  العربيــة 
الثــروة اللغويــة لــدى التالميــذ ممــا 
ــن  ــال ع ــري، فض ــم التعب ــق أداءه يعي
نــدرة أو انعــدام االستشــهاد بالشــواهد 
التعبريــة،  موضوعاهتــم  يف  األدبيــة 
توظيــف  لضعــف  هــذا  ويرجــع 
موضوعــات كتــاب القــراءة يف درس 
ــد  ــاب القواع ــن كت ــال ع ــر فض التعب
ســيا الشــواهد األدبيــة التــي يمــر 
ــذ مــرور الكــرام  ــم والتلمي عليهــا املعل
دون اإلفــادة منهــا، لــذا وجــد الباحــث 
ــعيا  ــة س ــذه الدراس ــراء ه رضورة إلج
ــواهد  ــذه الش ــراز ه ــد واب ــه يف تفري من
لتكــون حتــت يــد املعلــم فيوظفهــا 
املطلــوب  بالشــكل  التعبــر  يف درس 
فضــال عــن معرفــة كــم هــذه الشــواهد 
ملعرفــة  العربيــة  اللغــة  مقــررات  يف 
هــذه  حجــم  مــع  عددهــا  تناســب 
ــل  ــن مراح ــة م ــكل مرحل ــررات ل املق
االبتدائيــة ومعرفــة تناســب عددهــا 
الــكيل مــع مقــررات اللغــة العربيــة 

للمراحــل مجيعهــا، عســى أن تســهم 
هــذه اخلطــوة يف حــل إحــدى أهــم 
ــل  ــر، وتتمث ــة بالتعب ــكالت املتعلق املش
ــة  ــواهد األدبي ــة بـــ )الش ــذه الدراس ه
ــة  ــة العربي ــررات اللغ ــة يف مق املتضمن
ــة  ــة وصفي ــة دراس ــة االبتدائي للمرحل
طريقهــا  مــن  وســيتم  احصائيــة( 
اإلجابــة عــن ســؤايل الدراســة اآلتيــن:

كــم . 1 مالءمــة  مــدى  مــا 
ــررات؟  ــم املق ــة بحج ــواهد مقارن الش

مــا مــدى األمانــة العلميــة . 2
املتبعــة يف نقــل الشــواهد مــن مصادرها 

ــا؟ ــرف فيه والت
أمهية البحث واحلاجة إليه:  

ــل  ــا العام ــن كوهن ــة م ــة اللغ ــع أمهي تنب
وراء هنضــة األمــم، فهــي أداة التفاعــل 
ــي  ــة الت ــع، والرابط ــراد املجتم ــن أف ب
املحبــة،  بوتقــة  يف  أبنــاءه  تصهــر 
ــتودع  ــي مس ــم، وه ــاء، والتفاه واللق
للعبــور  وجرسهــا  األمــة،  تــراث 
املــايض إىل احلــارض، ومنــه إىل  مــن 
املســتقبل، واخليــط الــذي ينقــل تــراث 
اآلبــاء واألجــداد إىل األبنــاء واألحفــاد 

.)7 د.ت:  )الســيد، 
مــن  لغرهــا  كــا  العربيــة  وللغــة 
اللغــات مهــارات، ومهــارات اللغــة 
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هــي:  العربيــة 
مهارة االستاع.. 1
مهارة املحادثة.. 2
مهارة القراءة.. 3
حمفــوظ، . 4 )أبــو  الكتابــة  مهــارة 

)16  :2017
ــب  ــل الرتتي ــل متث ــذا التسلس ــي هب وه
الطبيعــي لــأداء اللغوي عند اإلنســان، 
الذبذبــات  بتلقــي  حياتــه  يبــدأ  إذ 
الصوتيــة مــن خمتلــف املصــادر ويمثــل 
ــم  ــتاع(، ث ــارة )االس ــاط مه ــذا النش ه
تليهــا مهــارة )التحــدث( التــي تعــد من 
أهــم أنــاط النشــاط اللغوي، والوســيلة 
لبنــاء صــالت فعالــة ومنتجــة بــن أفراد 
املجتمــع، فمهــارة )القــراءة( التــي تعــد 
ــارة  ــوب، فمه ــل املكت ــا للتواص مفتاح
اتقــان  بعــد  تــأيت  التــي  )الكتابــة( 
القــراءة وتنبــع قيمــة هــذه املهــارة مــن 
كوهنــا وســيلة االتصــال والتواصــل 
مــع اآلخريــن عــى امتــداد الزمــان 
وتباعــد املــكان )زهــران وآخــرون، 

.)19  :2019
العربيــة  اللغــة  مهــارات  وتتوقــف 
والتمكــن منهــا إىل حــد كبــر عــى 
ــة  ــروة لغوي ــن ث ــرد م ــه الف ــا يملك م
ــارات،  ــذه امله ــته هل ــاء ممارس ــه أثن تعين

ــرى  ــة ك ــة ذات أمهي ــروة اللغوي فالث
ــي  ــانية، فه ــة اللس ــاب امللك يف اكتس
ــا  ــر مم ــم كث ــى فه ــرء ع ــاعد امل تس
يقــرأ أو يســمع، ممــا حيفــزه إىل رسعــة 
بطالقــة،  احلديــث  وإىل  القــراءة، 
عــن  احلديــث  عــى  تســاعده  كــا 
خمتلفــة،  بطــرق  الواحــد  املعنــى 
ليعــر  املرتادفــات  بــن  والتنويــع 
املناســب  باللفــظ  املوقــف  عــن 
اللغويــة  الثــروة  متنحــه  كــا  لــه، 
ــى  ــر، وع ــى التفك ــة ع ــدرة فائق ق
ــاعر  ــن مش ــس م ــا يف النف ــر ع التعب
ــده  ــكار، ومت ــيس ورؤى وأف وأحاس
واإلقنــاع،  التأثــر  عــى  بقــدرة 
ــن  ــة م ــروة اللغوي ــا يف الث ــاًل ع فض
عــى  وحتفيــز  لإلبــداع،  تنشــيط 
ــن  ــع اآلخري ــل م ــل والتفاع التواص
وأفكارهــم  آرائهــم  واســتنطاق 

خراهتــم. واكتســاب 
( w w w. s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /

a l d e e n a l e s l a m y ) 

ــروة  ــادة الث ولعــل مــن أهــم مــوارد زي
األدبيــة،  الشــواهد  هــي  اللغويــة 
والشــواهد األدبيــة مصطلــح يطلــق 
ــث  ــة، واألحادي ــات الكريم ــى اآلي ع
النبويــة الرشيفــة، واألقــوال، واحلكــم، 
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واألمثــال، واألبيــات الشــعرية، وتتميــز 
وســهلة  دقيــق  معنــى  ذات  بكوهنــا 
ــة  ــررات اللغ ــودة يف مق ــظ، موج احلف
ــا  ــة، لكنه ــة االبتدائي ــة للمرحل العربي
ــلط  ــح، ومل يس ــكل صحي ــف بش مل توظ
ــم  ــذي يالئ ــكل ال ــوء بالش ــا الض عليه
أمهيتهــا، لــذا وملــا وجــده الباحــث مــن 
أمهيــة هلــذه الشــواهد، وبعــد مــا تقــدم 
يمكــن تلخيــص أمهيــة البحــث احلــايل 

بـ:
1 ــة 	. ــا لغ ــة كوهن ــة العربي ــة اللغ  أمهي

ــة. ــا القومي ــم وهويتن ــرآن الكري الق
1 كوهنــا 	. اللغويــة  الثــروة  أمهيــة   

املهــارات  تنميــة  يف  يســهم  عامــل 
للتلميــذ.   اللغويــة 

1  أمهيــة الشــواهد األدبيــة كوهنــا مــن 	.
ــة  ــروة اللغوي ــادة الث ــادر زي ــم مص أه

ــذ.   للتالمي
1  ليــس هنــاك دراســة ســابقة -عــى 	.

ــواهد  ــرد الش ــث- ج ــم الباح ــد عل ح
العربيــة  اللغــة  مقــررات  األدبيــة يف 

ــة.  ــة االبتدائي للمرحل
1 ــا 	. ــة كوهن ــة االبتدائي ــة املرحل  أمهي

ــل  ــه املراح ــتند إلي ــذي تس ــاس ال األس
ــة. الالحق

1 .	

مرمى البحث:
يرمــي البحــث إىل  حــر الشــواهد 
ــة  ــررات اللغ ــة يف مق ــة املتضمن األدبي
العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة، وحتليلهــا 

ــا. احصائي
حدود البحث : 

يتحدد البحث احلايل بـ:
1 العربيــة 	. اللغــة  مقــررات   

)القــراءة،  االبتدائيــة  للمرحلــة 
ــدرايس 2020 –  ــام ال ــد( للع والقواع

.2 0 2 1
1  الشواهد األدبية.	.

حتديد املصطلحات:
1. الشواهد األدبية:  

َفت بأهنا: - اصطالحا: عرِّ
- قطــع أو نصــوص ختتــار مــن الرتاث، 
قديمــة أو حديثــة، يتوفــر هلــا حــظ مــن 
ــرة  ــى فك ــوي ع ــي، وتنط ــال الفن اجل
مرتابطــة  أفــكار  عــدة  أو  متكاملــة 

)2 )العــزاوي، 1988: 
ــات  ــي اآلي ــي: ه ــف االجرائ - التعري
واألحاديــث  الكريمــة،  القرآنيــة 
النبويــة الرشيفــة، واألقــوال، واحلكــم، 
الشــعرية  واألبيــات  واألمثــال، 
ــة  ــة العربي ــررات اللغ ــودة يف مق املوج
ــدرايس  ــام ال ــة للع ــة االبتدائي للمرحل
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2021م.   –  2020
2. مقررات اللغة العربية: 

هــي كتــايب  - التعريــف االجرائــي: 
اللغــة  وقواعــد  العربيــة،  القــراءة 
لتالمــذة  تعليمهــا  املقــرر  العربيــة 
املرحلــة االبتدائيــة والبالــغ عددهــا )9( 

كتــب.
املرحلة االبتدائية: . 3

- اصطالحــا: هــي املرحلــة اإللزامية يف 
التعليــم يف العــراق وتشــمل الصفــوف 
الرابــع،  الثالــث،  الثــاين،  )األول، 
اخلامــس، الســادس االبتدائــي( ويعمل 
التعليــم االبتدائــي عــى متكــن أطفــال 
ــة  ــم السادس ــن إكاهل ــداًء م ــراق ابت الع

ــخصياهتم  ــر ش ــن تطوي ــر م ــن العم م
بجوانبهــا اجلســمية والفكريــة واخللقيــة 
والروحيــة ويمثــل الســادس االبتدائــي 
الصــف األخــر مــن املرحلــة االبتدائيــة 
ــذ إىل  ــه ينتقــل التلمي وبعــد االنتهــاء من
الرتبيــة،  )وزارة  املتوســطة«  املرحلــة 

.)4  :1978
الفصل الثاين

خلفية نظرية ودراسات سابقة
ثانيا: الدراسات السابقة:

    يتضمــن هــذا العنــوان عرضــًا لقســم 
مــن الدراســات ذات العالقــة بموضوع 
ــي  ــا الزمن ــًا لرتتيبه ــايل وفق ــث احل البح

كــا مبينــة يف اجلــدول رقــم )1( : 
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جدول )1(  يوضح عرضًا للدراسات السابقة
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- اإلفادة من الدراسات السابقة:
ــرة  ــدة كب ــابقة فائ ــات الس كان للدراس
ــول  ــح للدخ ــج الصحي ــة املنه يف معرف
ــه. إذ  ــوض في ــث، واخل ــوع البح ملوض
أفــاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة 
ــددة  ــواٍح متع ــن ن ــث م ــج البح يف منه

منهــا:
البحــث، . 1 مرمــى  حتديــد 

حــدوده. ووضــع 
ــوث . 2 ــج البح ــن نتائ ــادة م اإلف

مشــكلة  تؤيــد  مــؤرشات  بوصفهــا 
البحــث وأمهيتــُه.

اســتعال الوســائل اإلحصائيــة . 3
. سبة ملنا ا

الفصل الثالث
منهج البحث وإجراءاته

أوالً: منهج البحث: 
البحــث  منهــج  الباحــث  اعتمــد 
الوصفــي، يف بحثــه احلــايل، وذلــك 
ــايل. ــث احل ــات البح ــه ومتطلب ملالءمت

اســتقصاء  هــو  الوصفــي  واملنهــج 
ينصــب عــى ظاهــرة مــن الظواهــر 
كــا هــي قائمــة يف احلــارض بقصــد 
جوانبهــا،  وكشــف  تشــخيصها، 
ــا، أو  ــن عنارصه ــات ب ــد العالق وحتدي

ــو ال  ــرى. وه ــر أخ ــن ظواه ــا وب بينه
ــرة  ــف الظاه ــدود وص ــد ح ــف عن يق
بــل يذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك فيحلــل 
بقصــد  ويقــارن،  ويقيــم،  ويفــرس، 
معنــى  ذات  تعميــات  إىل  الوصــول 
للتبــر بتلــك الظاهــرة. ويعــد البحث 
الوصفــي األكثــر انتشــارًا مــن بــن 
ــزاوي،  ــرى )الع ــث األخ ــج البح مناه

 .)97  :2008
ومــن بــن فنــون املنهــج الوصفــي 
املحتــوى،  حتليــل  الباحــث  اختــار 
كونــه األنســب مــن بــن فنــون املنهــج 
لتحليــل  ســيعمد  ألنــه  الوصفــي 
حمتــوى كتــب اللغــة العربيــة يف املرحلــة 

االبتدائيــة.
ــف  ــى وص ــلوب ع ــذا األس ــوم ه ويق
نصــوص  ملحتــوى  ودقيــق  منظــم 
خــالل  مــن  مســموعة  أو  مكتوبــة، 
حتديــد موضــوع الدراســة وهدفهــا، 
الــذي  الدراســة،  جمتمــع  وتعريــف 
ــه  ــة من ــاالت اخلاص ــار احل ــيتم اختي س
لتحليلها، ودراســة مضموهنا. ويشــرتط 
يف حتليــل املحتــوى عــدم حتيــز الباحــث 
عنــد اختيــار عينــة النصــوص، أو املــواد 
وحتليــل  دراســتها  املــراد  الســمعية 
مضموهنــا، بحيــث تكــون ممثلــة بشــكل 
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موضوعــي ملجتمــع الدراســة الــذي 
متثلــه )عليــان، 2001 : 54(      

ــارة  ــه: عب ــوى يعــرف بأن ــل املحت وحتلي
ــن  ــا م ــم تطبيقه ــث يت ــة بح ــن طريق ع
كمــي  وصــف  إىل  الوصــول  أجــل 
أســلوب  ملحتــوى  ومنظــم  هـــادف 

االتصــال( 
عــى  يؤكــد  التعريــف  هبــذا  وهــو 

: التاليــة   اخلصائــص 
حتليــل املحتــوى ال جيــري بغــرض . 1

التحليــل  لوحــدة  الكمــي  احلــر 
ــق  ــة حتقي ــداه ملحاول ــا يتع ــط، وإن فق

ــن. ــدف مع ه
ــر . 2 ــف الظاه ــى وص ــر ع ــه يقت إن

ــة  ــه رصاح ــان أو كتب ــه اإلنس ــا قال وم
ــه. ــوء إىل تأويل ــط دون اللج فق

اتصــال . 3 أســلوب  حيــدد  مل  إنــه 
ــث أن  ــن للباح ــن يمك ــره ولك دون غ
ــة  ــال مكتوب ــادة اتص ــى أي م ــه ع يطبق

مصــورة.. أو 
إنــه يعتمــد عــى الرصــد التكــراري . 4

املختــارة.  التحليــل  لوحــدة  املنظــم 
 )235  :1989 )العســاف، 

   ولتحليــل املحتــوى وحــدات يتعامــل 
هبــا وهــي:

كوحــدات 1.  الفقــرة:  و  الكلمــة   

األخرتــن  هاتــن  تتأكــد  و  لغويــة 
كوحــدات للتســجيل، ملــا هلــا مــن 
أمهيــة يف ضبــط، و حــر املصطلحــات 
الوصفيــة،  والعبــارات  الكلــات  و 
و الســات املعــرة بحــق عــن اجتــاه 
ــدات  ــص وح ــص و باألخ ــب الن كات

باملضمــون. اخلاصــة  التحليــل 
ــة . 2 ــن مجل ــارة ع ــي عب ــرة: وه  الفك

أو عبــارة تتضمــن الفكــرة التــي يــدور 
حوهلــا موضــوع للتحليــل، وتكــون 
ــن  ــددة تتضم ــرة حم ــة خمت ــادة مجل ع
ــوي  ــي حيت ــكار الت ــن األف ــة م جمموع

ــل. ــوع التحلي ــا موض عليه
أهــم 3.  مــن  وهــو  املوضــوع:   

وحــدات التحليــل، وأبرزهــا يف الداللة 
عــى مــؤرش االجتــاه، حيــث تظهــر 
ــا،  ــي، وترتيبه ــاء الكم ــج اإلحص نتائ
ــتوى  ــة مس ــارة إىل حقيق ــه يف اإلش قيمت

العنايــة، و اجتاهــه. 
 وحــدات الســياق: وهــي وحــدات 4. 

لغويــة داخــل املحتــوى قــد تكــون إمــا 
مجلــة أو فقــرة أو موضوعــا تفيــد يف 
وحــدات  ملعــاين  الدقيــق  التحديــد 
العــد  عليهــا  يتــم  التــي  التســجيل 
والقيــاس، فهــي الوحــدات األكــر 
ــا  ــم عليه ــي يت ــجيل الت ــدات التس لوح
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العــد والقيــاس )بــن طبــة، 2015: 
 )3 2 5

وبعــد مــا تقــدم مــن عــرض لوحــدات 
التحليــل املعتمــدة يف حتليــل املحتــوى، 
ــياق كأداة  ــدة الس ــث وح ــد الباح اعتم
اللغــة  مقــررات  حمتــوى  لتحليــل 
العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة كوهنــا 

األنســب مــن بــن الوحــدات األخرى.
ثانيًا: جمتمع البحث وعينته: 

أ جمتمــع البحــث: يمثــل جمتمــع 	.
البحــث مقــررات اللغــة العربيــة يف 
املرحلــة االبتدائيــة للعــام الــدرايس 
يف  موضــح  وكــا   2021  -  2020

 )2( اجلــدول 

جدول )2(
مقررات اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية للعام الدرايس 2020 – 2021 

       عدد كتب القواعد   عدد كتب القراءةالصف

/1األول

/1الثاني

/1الثالث

11الرابع

11الخامس

11السادس

63المجموع

                                   
الكلــي    المجمــوع 

9

أ ــة 	. ــت عين ــث: مثل ــة البح عين
التــي  الصفحــات  عــدد  البحــث 
ســيحلل الباحــث حمتواهــا مــن كل 
بعــد  التســعة  الكتــب  مــن  كتــاب 

اآليت: اســتبعاد 
 صفحة العنوان.1. 
 املقدمة.2. 

 دروس التهيئة واالعداد.3. 
 فهرس الكتاب. 4. 

عــدد  يوضــح   )3( واجلــدول 
قبــل  كتــاب  لــكل  الصفحــات 
االســتبعاد وبعــده، وعــدد الصفحــات 

التســعة.  للكتــب  الــكيل 
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جدول )3(
عدد الصفحات لكل كتاب قبل االستبعاد وبعده وعدد الصفحات الكيل للكتب 

التسعة

عدد الصفحات الكتابالصف
قبل االستبعاد

عدد الصفحات 
 بعد االستبعاد

عدد الصفحات
  المستبعدة

      0	       	9      			القراءةاألول

      5	       05	     0		القراءةالثاني

       6       38	      44	القراءةالثالث

الرابع
       7       	4	      48	القراءة

       4        76      80القواعد

الخامس
       8       54	      	6	القراءة

       4        80       84القواعد

السادس

القراءة

	4	      

       
	35

       
7

       القواعد
	08

       
	03

       
5

      11111المجموع
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ثالثا: إجراءات البحث: 
متــر عمليــة حتليــل املحتــوى بخطــوات 

عــدة هــي:
الدراســة . 1 أهــداف  حتديــد 

. ســئلتها أ و

اختيــار عينــة الكتــب الدراســية . 2
ــا. ــراد حتليله ــي ي الت

ــل . 3 ــل وعم ــدات التحلي ــد وح حتدي
ــه. ــم اخلاصــة ب القوائ

فحص املحتوى وحتليله.. 4
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حتويــل االســتجابات الكيفيــة إىل . 5
ــا. ــا احصائي ــة ومعاجلته ــورة كمي ص

ــة، 2004: . 6 ــج )طعيم ــر النتائ تفس
 .)139  –138

ــث يف  ــار الباح ــدم س ــا تق ــوء م ويف ض
ــن يف  ــوى وكــا مب ــل املحت ــة حتلي عملي

ــة: ــراءات اآلتي ــوات واإلج اخلط
الدراســة  أهــداف  حتديــد  أوال: 
هــدف  الباحــث  حــدد  وأســئلتها: 
الدراســة بـ )الشــواهد األدبيــة املتضمنة 
ــة  ــة للمرحل ــة العربي ــررات اللغ يف مق
ــة(  ــة احصائي ــة وصفي ــة دراس االبتدائي
وســيتم مــن طريقهــا اإلجابــة عــن 

أســئلة الدراســة اآلتيــة:
كــم . 1 مالءمــة  مــدى  مــا 

ــررات؟  ــم املق ــة بحج ــواهد مقارن الش
مــا مــدى األمانــة العلميــة . 2

املتبعــة يف نقــل الشــواهد مــن مصادرها 
ــا؟ ــرف فيه والت

ــية  ــب الدراس ــة الكت ــار عين ــا: اختي ثاني
ــث  ــار الباح ــا: اخت ــراد حتليله ــي ي الت
مقــررات اللغــة العربيــة  يف املرحلــة 
االبتدائيــة مجيعهــا، والبالــغ عددهــا )9( 
ــراءة  ــب الق ــي كت ــا ه ــب، )6( منه كت
ــد.  ــب القواع ــي كت ــة، و)3( ه العربي

ثالثــا: حتديــد وحــدات التحليــل وعمل 

القوائــم اخلاصــة بــه: تــم اختيــار وحدة 
الســياق يف حتليــل حمتــوى مقــررات 
االبتدائيــة  للمرحلــة  العربيــة  اللغــة 
ملالءمتهــا وهــدف الدراســة املتمثــل بـــ 
ــررات  ــة يف مق ــواهد األدبي ــر الش )ح
ــل  ــن أج ــتها م ــة ومناقش ــة العربي اللغ
ــا  ــة(، في ــئلة الدراس ــن أس ــة ع اإلجاب
ــرض  ــة لغ ــة خاص ــث قائم ــى الباح بن

ــق/1(.     ــا )ملح ــات فيه ــغ البيان تفري
وحتليلــه:  املحتــوى  فحــص  رابعــا: 
مقــررات  حمتــوى  الباحــث  فحــص 
اللغــة العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة، 
وقــام بتحليلهــا وقــد مــرت عمليــة 
حتليــل املحتــوى واســتخراج الشــواهد 

ــي: ــل ه ــة مراح بثالث
ــتعانة . 1 ــواهد باالس ــتخراج الش اس

ــث. ــا الباح ــي صممه ــة الت بالقائم
يف . 2 املتكــررة  الشــواهد  حــذف 

الالحقــة. الصفــوف 
ــة  خامســا: حتويــل االســتجابات الكيفي
إىل صــورة كميــة ومعاجلتهــا احصائيــا: 
خاصــا  جــدوال  الباحــث  صمــم 
ــورة  ــة إىل ص ــات الكيفي ــل البيان لتحوي
رقميــة لغــرض معاجلتهــا احصائيــا وبا 
يســهم يف االجابــة عــن أســئلة الدراســة 

ــدول/4(  ــا )اجل ــق هدفه وحتقي
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عمــد  النتائــج:  تفســر  سادســا: 
الباحــث إىل تفســر النتائــج يف الفصــل 
الرابــع باالعتــاد عــى البيانــات املفرغــة 

)اجلــدول/4( يف 
رابعًا: الوســائل االحصائية: 

النســبة  قانــون  الباحــث  اســتعمل 
ــث  ــات البح ــة بيان ــة يف معاجل املئوي

احصائيــا.  وحتليلهــا 
النســبة املئويــة = العــدد الجزيئ × 100

                               العــدد الــكيل
)226 )عــودة وامللكاوي، 1992: 

الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسرها

أوال: عرض النتائج:
الفصــل  هــذا  يف  الباحــث  يعــرض 
ــوء  ــا يف ض ــل إليه ــي توص ــج الت النتائ
ــل  ــا يف الفص ــار إليه ــراءات املش اإلج
الثالــث. فبعــد حتليــل الباحــث ملحتوى 
وحتويلهــا  العربيــة  اللغــة  مقــررات 
ــج  ــل إىل النتائ ــة توص ــورة رقمي إىل ص

املبينــة يف )اجلــدول/ 4(
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تكرارات الشــواهد األدبية بحســب النــوع واملرحلة والكتاب

ف
صــ
ال

الكتــاب

القــرآن1الكريــم

الحديــث
األمثــالالحكــماألقوالالشــريف

الشــعر

مجمــوع
شــواهد
الكتــاب

عدد
النصــوص

عدد
اآليات

عدد
النصــوص

عدد
األبيــات

ول
4///	/	7	القراءةاأل

ني
لثا

ا

7///	/63	القراءة

لث
لثا

ا

8		/3		5	القراءة

بع
33		/	45	8	0	القراءةالرا

3////				القواعد

س
خام

7			/	4	694القراءةال

6		/	/			القواعد

س
ساد

6	48	/5	33القراءةال

8	/////84	4	القواعد

مجمــوع
			3	9			6		693	4الشــواهد

املوضوعــات  أن  يعنــي  وهــذا 
مــن  نصــا   )41 ( بــن  تراوحــت 
القــرآن الكريــم وهــو العــدد األعــى 
ــن  ــط م ــن فق ــواهد، ونص ــن الش ب
ــن  ــى ب ــدد األدن ــو الع ــال وه األمث
الشــواهد . وسيســتعرض الباحــث 
 )3 ( اجلــدول  يف  الــواردة  النتائــج 

عــدد  بحســب  مناقشــتها  مــع 
النحــو  عــى  تنازليــا  النصــوص 

: يت آل ا
الكريــم: . 	 القــرآن  شــواهد 

حصلــت شــواهد القــرآن الكريــم 
 )41 ــع ) ــب األول بواق ــى  الرتتي ع
69( آيــة وبنســبة  نصــا تضمنــت )
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33,6%) مــن العــدد  مئويــة بلغــت (
هــذه  ومتثــل  للشــواهد.  الــكيل 
الكريــم  القــرآن  مكانــة  النســبة 
يف  ودوره  العربيــة،  اللغــة  مــن 
للتالميــذ  اللغويــة  الثــروة  تنميــة 
لســاهنم  بفصاحــة  واالرتقــاء 
نطقــا  لفصحــى  العربيــة  ومتثلهــم 

. بــة كتا و
ــف: . 	 ــث الرشي ــواهد احلدي ش

حصلــت شــواهد احلديــث الرشيــف 
 )32 ــع ) ــاين بواق ــب الث ــى الرتتي ع
ــة  ــبة مئوي ــا وبنس ــا رشيف ــا نبوي حديث
ــكيل  ــدد ال ــن الع 26,2%( م ــت ) بلغ
متثــل  النســبة  وهــذه  للشــواهد، 
ــه  ــف ومكانت ــث الرشي ــة احلدي أمهي
مــن الشــواهد بعــده النــص املقــدس 
ســبحانه  اهلل  كالم  بعــد  الثــاين 
وتعــاىل، وملــا تتضمنــه األحاديــث 
مــن عــر ومعــان ســامية، فضــال 
التــي  الســليمة  الفصيحــة  لغتهــا 
التالميــذ  لســان  تقويــم  يف  تســهم 

ونــاء ثروهتــم اللغويــة.
ــت . 3 ــوال: حصل ــواهد األق ش

الرتتيــب  عــى  األقــوال  شــواهد 
ــبة  ــوال وبنس 26( ق ــع ) ــث بواق الثال
21,3%) مــن العــدد  مئويــة بلغــت (

نســبة  وهــي  للشــواهد،  الــكيل 
ــوروث  ــم امل ــا ك ــا عرفن ــة إذا م قليل
ــة،  ــوال األئم ــن أق ــل م األديب اهلائ
ــاء،  ــن، والعل ــة، والصاحل والصحاب

والكتاب،...الــخ. واخللفــاء، 
حصلــت . 4 احلكــم:  شــواهد 

الرتتيــب  عــى  احلكــم  شــواهد 
حكمــة   )12 ( بواقــع  الرابــع 
ــن  9,8%( م ــت ) ــة بلغ ــبة مئوي وبنس
ــم  ــواهد، وللحك ــي للش ــدد الك الع
ــريب،  ــزة يف األدب الع ــا املتمي مكانته
ــون األدب  ــن فن ــد م ــن فري ــي ف وه
وقــوة  األلفــاظ  بجزالــة  يتميــز 
لــذا  العميقــة،  واملعــاين  الســبك 
جــدا  قليلــة  احلكــم  نســبة  تعــد 
ــة.  ــة واللغوي ــا األدبي ــة بأمهيته مقارن

حصلــت . 5 الشــعر:  شــواهد 
الرتتيــب  عــى  الشــعر  شــواهد 
نصــوص   )9 ( بواقــع  اخلامــس 
بيتــا   )13 ( تضمنــت  شــعرية، 
 (%7,3 ــت ( ــة بلغ ــبة مئوي ــعريا ونس ش
للشــواهد،  الــكيل  العــدد  مــن 
ــد  ــه الي ــرب، ول ــوان الع ــعر دي والش
املكانــة  العــريب  األدب  يف  الطــوىل 
ــوق  ــمو ف ــه يس ــي جتعل ــارزة الت الب
معــان  مــن  حيملــه  ملــا  أدب،  كل 
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ــال  ــاظ، فض ــة الف ــيقى وجزال وموس
ــن  ــد م ــذا يع ــه ل ــهولة حفظ ــن س ع
تكتســب  التــي  األدبيــة  الشــواهد 
ــر  ــن مظاه ــر م ــو مظه ــة، وه برسع
الــذوق الرفيــع والثقافــة العاليــة، 
ــر  ــررات أك ــن املق ــب أن تتضم وجي

العــدد بأضعــاف. مــن هــذا 
ــت . 6 ــال: حصل ــواهد األمث ش

الســادس  الرتتيــب  عــى  األمثــال 
فقــط  مثلــن  بواقــع  واألخــر 
ــن  1,6%( م ــت ) ــة بلغ ــبة مئوي وبنس
ــال  ــواهد، واألمث ــكيل للش ــدد ال الع
فــن مجيــل مــن فنــون األدب العــريب 
غزيــرة املعــاين، سلســة البنــاء، قليلــة 

الــدالالت،  واســعة  املفــردات، 
فمقــررات  لــذا  احلفــظ،  ســهلة 
اللغــة العربيــة بحاجــة إىل الثــر مــن 
األمثــال التــي تعــد مــن الرصيــد 
ــال  ــة، فض ــب برسع ــوي املكتس اللغ
خمتلــف  يف  تطبيقهــا  إمكانيــة  عــن 

العربيــة.  اللغــة  دروس 
نســبة  الباحــث  اســتخرج  كــا 
مقارنــة  مقــرر  كل  يف  الشــواهد 
الكتــاب تــارة  بعــدد موضوعــات 
تــارة  الكتــاب  صفحــات  وعــدد 
5( يوضــح  أخــرى واجلــدول رقــم )

ذلــك.
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جمموع الشــواهد لــكل مقرر ونســبتها إىل عدد موضوعــات الكتاب وعدد 

ته صفحا

ف
صــ
ال

الكتــاب

مجمــوع
شــواهد
الكتــاب

 مجمــوع
 موضوعــات
الكتــاب

 مجمــوع
 صفحــات
الكتــاب

 نســبة1الشــواهد
 إلــى1عــدد

الموضوعــات

 نسبة الشواهد إلى
عدد الصفحات

ول
5,84,3	4689القراءةاأل

ني
لثا

ا

6,6	,6	05	743القراءة

لث
لثا

ا

5,7	,4	38	856القراءة

بع
3,4	73,3	4	3345القراءةالرا

8,73,94	676	3القواعد

س
خام

7,5	5447,3	757	القراءةال

8054,57,5		6القواعد

س
ساد

8,		3533,3	648	القراءةال

7,4	0375	4	8	القواعد

مجمــوع
4	0	368			الشــواهد

     
5( مــا  ويتبــن لنــا مــن اجلــدول )

ــأيت: ي
الصــف األول: إن نســبة الشــواهد . 1

األول  للصــف  القــراءة  كتــاب  يف 
ــدد  ــبة إىل ع ــدا نس ــة ج ــي ضعيف ه
ــن  ــال ع ــاب، فض ــات الكت موضوع

ــه. ــدد صفحات ع
نســبة . 2 إن  الثــاين:  الصــف 

القــراءة  كتــاب  يف  الشــواهد 
ــبة  ــة نس ــي ضعيف ــاين ه ــف الث للص
الكتــاب،  موضوعــات  عــدد  إىل 
فيــا تعــد ضعيفــة جــدا نســبة إىل 

صفحاتــه. عــدد 
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نســبة . 3 إن  الثالــث:  الصــف 
القــراءة  كتــاب  يف  الشــواهد 
ــبة  ــة نس ــي ضعيف ــث ه ــف الثال للص
الكتــاب،  موضوعــات  عــدد  إىل 
فيــا تعــد ضعيفــة جــدا نســبة إىل 

صفحاتــه. عــدد 
نســبة . 4 إن  الرابــع:  الصــف 

القــراءة  كتــاب  يف  الشــواهد 
للصــف الرابــع تعــد جيــدة نســبة 
الكتــاب،  موضوعــات  عــدد  إىل 
فيــا تعــد ضعيفــة نســبة إىل عــدد 
القواعــد  كتــاب  أمــا  صفحاتــه. 
مقبــول  فيــه  الشــواهد  فعــدد  
فيــا  موضوعاتــه،  عــدد  إىل  نســبة 
ــدد  ــبة إىل ع ــدا نس ــف ج ــد ضعي يع

. تــه صفحا
نســبة . 5 إن  اخلامــس:  الصــف 

الشــواهد يف كتــاب القــراءة للصــف 
إىل  نســبة  ضعيفــة  تعــد  اخلامــس 
فيــا  الكتــاب،  موضوعــات  عــدد 
ــدد  ــبة إىل ع ــدا نس ــة ج ــد ضعيف تع
القواعــد  كتــاب  أمــا  صفحاتــه. 
مقبــول  فيــه  الشــواهد  فعــدد  
فيــا  موضوعاتــه،  عــدد  إىل  نســبة 
ــدد  ــبة إىل ع ــدا نس ــف ج ــد ضعي يع

 . تــه صفحا

نســبة . 6 إن  الســادس:  الصــف 
الشــواهد يف كتــاب القــراءة للصــف 
إىل  نســبة  ضعيفــة  تعــد  الســادس 
كــا  الكتــاب،  موضوعــات  عــدد 
ــدد  ــبة إىل ع ــا نس ــة أيض ــد ضعيف تع
القواعــد  كتــاب  أمــا  صفحاتــه. 
فعــدد  الشــواهد فيــه جيــد نســبة 
يعــد  فيــا  موضوعاتــه،  عــدد  إىل 
ــه. ــدد صفحات ــبة إىل ع ــف نس ضعي
ــالل  ــن خ ــج: م ــر النتائ ــا: تفس ثاني
يفــرس   )5 ( و   )4 ( اجلدولــن 
يمكنــه  وبــا  النتائــج  الباحــث 
مــن اإلجابــة عــن الســؤال األول 
)مــا مــدى  بـــ  واملتمثــل  للدراســة 
ــة بحجــم  مالءمــة كــم الشــواهد مقارن

اآليت: بالشــكل  املقــررات؟( 
مقــررات . 1 يف  الشــواهد  عــدد 

نســبة  الدنيــا  الثالثــة  الصفــوف 
قليــل  املوضوعــات  عــدد  إىل 
نســبة  العــدم  إىل  ويرقــى  نســبيا، 
ــذه  ــررات ه ــات مق ــدد صفح إىل ع

. ف لصفــو ا
الصفــوف . 2 يف  الشــواهد  عــدد 

عــدد  إىل  نســبة  العليــا  الثالثــة 
بــن  يــرتاوح  املوضوعــات 
قليــل  وهــو  واجليــد،  الضعيــف 



257

م.م عالء علي حسني
2م

02
1  

ان 
ير

حز
    

 47
  /

دد 
الع

ــررات  ــات مق ــدد صفح ــبة إىل ع نس
الصفــوف.  هــذه 

أمــا فيــا خيــص الســؤال الثــاين )مــا 
ــل  ــة يف نق ــة املتبع ــة العلمي ــدى األمان م
ــرف  ــا والت ــن مصادره ــواهد م الش
ملحوظــات  خــالل  فمــن  فيهــا؟( 
أثنــاء  الشــواهد  عــن  الباحــث 
يمكنــه  املقــررات  حتليــل  عمليــة 

اآليت:  بالشــكل  اإلجابــة 
مــن . 1 قليــل  غــر  عــدد  وجــود 

مــن  الرشيفــة  النبويــة  األحاديــث 
كتــب  يف  يــرد  مل  وممــا  الضعيــف 

املعتمــدة. الصحــاح 
األحاديــث . 2 بعــض  وجــود 

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

. يــث د حا أل ا
ــة . 3 ــواهد جمهول ــض الش ــود بع وج

ــرد يف أي  ــا مل ي ــل ومم ــدر والقائ املص
ــدر.   ــاب أو مص كت

الشــواهد . 4 نقــل  يف  الدقــة  عــدم 
بشــكل  فيهــا  والتــرف  بنصهــا 

معناهــا. مــن  يغــر 
الشــواهد . 5 إىل  املقــررات  تفتقــر 

معروفــة  واألصيلــة  املشــهورة 
يســتطيع  وممــا  والقائــل  املصــدر 

أراد  مــا  إذا  إليــه  الرجــوع  املعلــم 
األصــيل  النــص  مــن  اإلفــادة 

  . مــل لكا ا
اخلامس الفصل 

ــتنتاجات والتوصيات  االس
واملقرتحات

االستنتاجات: أوال: 
ــر . 1 ــا الكب ــة أثره ــواهد األدبي للش

ــكليه  ــر بش ــارات التعب ــة مه يف تنمي
ــذ. ــد التلمي ــايب عن ــفهي والكت الش

ــر . 2 ــا  الكب ــة أثره ــواهد األدبي للش
بشــكليه  التعبــري  األداء  تنميــة  يف 
عنــد  والوظيفــي  االبداعــي 

. لتلميــذ ا
يف . 3 األدبيــة  الشــواهد  تســهم 

ــا  ــذ مم ــة للتلمي ــروة اللغوي ــادة الث زي
ــه،  ــه يف نفس ــى ثقت ــا ع ــس إجياب ينعك

اللغويــة. قدراتــه  وتطويــر 
شــواهد . 4 إىل  بحاجــة  املقــررات 

اللغويــة  بالثــروة  للنهــوض  أكثــر 
. ميــذ للتال

ــة . 5 ــواهد األدبي ــرار للش ــود تك وج
ــدة  ــه وال فائ ــرر ل ــررات ال م يف املق

ــه. من
وجــود شــواهد جمهولــة القائــل . 6

ســلبا  يؤثــر  ممــا  وهــذا  واملصــدر 
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الثقافيــة. التلميــذ  بنيــة  عــى 
كتــاب . 7 إىل  الرجــوع  عــدم 

األحاديــث  ختريــج  يف  الصحــاح 
النبويــة وإيــراد أحاديــث ضعيفــة 
وجودهــا.    أصــل  يف  مشــكوك  أو 

ــة . 8 ــوص األصلي ــرف يف النص الت
غــر موفــق ويــيء للنصــوص يف 

بعضهــا.
ثانيــا: التوصيات: 

األدبيــة . 1 الشــواهد  مراجعــة 
وإعــادة  املقــررات  يف  املوجــودة 
ــل  ــى املراح ــا ع ــا وتوزيعه صياغته

مــدروس. علمــي  بشــكل 
األدبيــة . 2 الشــواهد  عــدد  زيــادة 

موضوعــات  عــدد  مــع  ليتناســب 
صفحاهتــا. وعــدد  املقــررات 

الشــواهد . 3 مــن  املكــرر  حــذف 
. بيــة د أل ا

ــة املصــدر . 4 حــذف الشــواهد جمهول
ــن  ــواهد م ــتبداهلا بش ــل واس أو القائ

ــة. ــادر األدب العريق مص
ــة . 5 ــث النبوي ــع األحادي ــل م التعام

ــث  ــذف األحادي ــديد وح ــذر ش بح
صحتهــا  يف  املشــكوك  أو  الضعيفــة 
نبويــة  بأحاديــث  واســتبداهلا 
صحيحــة الروايــة ومتفــق عليهــا.

تعــد احلكــم واألمثــال مــن فنــون . 6
ــا  ــب اعارهت ــذا جي ــة، ل األدب العريق
واضعــي  قبــل  مــن  أكــر  عنايــة 
بــا  اعدادهــا  وزيــادة  املنهــج 
ومجاليتهــا. أمهيتهــا  مــع  يتناســب 

ثالثــا: املقرتحات:
حمتــوى 1.  حتليــل  دراســة  إجــراء   

ــة  ــة يف املرحل ــة العربي ــررات اللغ ملق
ــة  ــواهد األدبي ــر الش ــطة حل املتوس

إحصائيــا. وحتليلهــا 
حمتــوى 2.  حتليــل  دراســة  إجــراء   

ــة  ــة يف املرحل ــة العربي ــررات اللغ ملق
ــة  ــة حلــر الشــواهد األدبي اإلعدادي

إحصائيــا. وحتليلهــا 
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Literary evidence included in Arabic courses for primary school

(Statistical descriptive study)
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Abstract

The research aims to analyze the content 

of Arabic courses at the primary level 

to limit literary evidence to them and 

then to analyze them statistically, and 

to discuss them. The research identified 

the courses of the Arabic language for 

the primary level for the academic year 

2020-2021 and literary evidence, and 

the researcher adopted the method of 

descriptive research to suit it and the 

goal of research and adopted content 

analysis context unit as an approach 

to analysis of courses, and represented 

the research community courses 

Arabic language for the primary stage 

While the research sample represented 

the same courses after deleting some of 

the pages not analysed, the researcher 

followed the steps adopted in the 

literature to analyze the content of the 

courses, the researcher built a list for 

the discharge of decision data, and 

adopted the percentage as a statistical 

means of processing and discussing 

research data, and after extracting 

results The research and discussion 

enable the researcher to answer my 

question research as the researcher 

came up with a number of conclusions, 

recommendations and suggestions

Keywords: Arabic language/ methods 

of teaching/ Content analysis
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