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امللخص :

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على األبعاد القيمية للصورة يف كتاب اللغة العربية الرتبية
اإلسالمية الرتبية املدنية السنة األوىل ابتدائي اجليل الثاني  ،حبيث كانت عينة الدراسة مجيع صور
الكتاب  ،واستخدم منهج حتليل احملتوى الستخراج القيم املوجودة يف الصور وحتليلها حتليال كيفيا
وكميا ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية  :أن القيم اليت تتضمنها صور كتاب اللغة العربية الرتبية
اإلسالمية الرتبية املدنية السنة األوىل ابتدائي اجليل الثاني .تتنوع حسب القيم احملددة يف مناهج الطور
األول من مرحلة التعليم اإلبتدائي ( )2016باإلضافة إىل القيم املستوحاة من متطلبات مرحلة الطفولة
املتوسطة  ،كما مت التوصل إىل أن القيم الوطنية تتصدر ترتيب باقي القيم األخرى بنسبة ( )%69.38من
اجملموع الكلي للقيم يف صور الكتاب  ،ومت التوصل أيضا إىل وجود تناسق بني الصورة والنص .
الكلمات املفتاحية باللغة العربية :األبعاد القيمية ،الصورة ،كتاب السنة أوىل ابتدائي اللغة العربية الرتبية
اإلسالمية والرتبية املدنية اجليل الثاني .
Astract: The present study aims to identify the value dimensions of the image in the Arabic
language book Islamic Education and Civic Education for the first year primary of second
generation , So that the sample of the study all the pictures of the book , and used the
methodology of content analysis to extract the value in the images and analyzed them
quantitatively . The study found the following results : The values in the images of the book
vary according to the values specified in the first phase curricula of the primary stage of 2016
in addition to the values inspired by the middle childhood It was also found that the national
values top the order of the rest of the other values, and was also found to be consistent
between the image and the text .
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 .1املقدمة :
يعد قطاع التعليم من القطاعات اهلامة ،اليت تعمل على إعداد فرد متعلم قادر على النهوض
باجملتمع ،ومواكبة التطور التكنولوجي والعلمي ،وألجل ذلك قامت الوزارة الوصية بعدة إصالحات على
مستوى املنظومة الرتبوية ،كان أكرب إصالح فيها هو إصالح عام 2003م الذي مس مجيع املراحل
التعليمية معتمدا على األساليب والطرائق النشطة ،واملقاربات اجلديدة لتحقيق اهلدف املنشود واملتمثل يف
جعل التعليم ذا أثر فعال ،أي أن الكفاءة هي اهلدف النهائي للتعليم وليست املعرفة على عكس ما كان
سائدا يف املدرسة األساسية القائمة على التدريس باألهداف.
ولذا عرف تعليم اللغة العربية جتديدا ،بنى مبوجبه املنهاج اجلديد املقاربة بالكفاءات إىل جانب
املقاربة النصية كاختيار لساني قائم على مفاهيم اللسانيات النصية اليت جتعل من النص وحدة كربى
قابلة للتحليل والدراسة ،تنظر إىل اللغة على أنها بنية كلية ال أجزاء متناثرة .
إن التوجه إ ىل فحص الطريقة التعليمية لقواعد اللغة العربية يف السنة األوىل من التعليم
االبتدائي تبدأ بالكليات ثم تنتقل إىل اجلزئيات ،ومن املعلوم إىل اجملهول ،لذلك كانت هذه الطريقة هي
األنسب لنمو املتعلم وأقرب إىل طبيعته ،ذلك أن اإلنسان يبدأ بإدراك الكليات قبل اجلزئيات.
 .2مشكلة الدراسة:
تسعى املدرسة إىل تنمية جمموعة من القيم على مستوى شخصية الطفل خاصة يف مرحلة
التعليم االبتدائي  ،وهو يف هذه املرحلة الزال منوه يتميز بالنشاط واالستمرارية .ففي مرحلة الطفولة
الوسطى يتطور منو الطفل من الناحية االجتماعية ،حيث انه يتعلم كيف يعيش مع العامل اخلارجي ومع
أشياء جديدة ،وينمو عنده الشعور بالثقة التلقائية والتوافق االجتماعي.
واملدرسة بصفتها مؤسسة تربوية ،تسعى إىل تنمية جمموعة من القيم على مستوى شخصية
ا لطفل بشكل مقصود وغري مقصود ،حبيث تعرب هذه القيم عن حاجات النظام الرتبوي ،وحاجات اجملتمع،
باالعتماد على جمموعة من الوسائل التعليمية اليت على رأسها الكتاب املدرسي والصورة التعليمية.
إذن القيم هي جمموعة من املبادئ الثابتة ،والتعاليم والضوابط األخالقية اليت حتدد سلوك الفرد،
وترسم له الطريق السليم الذي يقوده إىل أداء واجباته احلياتية ،ودوره يف اجملتمع الذي ينتمي إليه .وقد
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عرف روكيتس القيم على أنها متثل املعيار الذي يوجه ،وحيكم تصرفات واجتاهات الفرد حنو مواضيع،
ومواقف ،ومعتقدات ،وتقوميات ،وأحكام ،وتربيرات ،ومقارنة النفس بالغري ،وحماولة التأثري يف الغري أيضا.

1

و تعد الصور من أبرز الوسائل التعليمية اليت تسمح بتحقيق القيم الرتبوية والتعليمية املنشودة ،
فهي مكون أساسي وضروري من أجل الوصول باملتعلم إىل وضعيات تعلمية سليمة خاصة إذا تعلق األمر
بالطفل يف املراحل التعليمية األوىل .
حبيث تعرف الصورة التعليمية بأنها أشكال تقريبية مبسطة ذات بعدين طولي وعرضي ،
تبتعد عن التفاصيل غري الضرورية  ،تعرب عن األفكار واملفاهيم والعالقات البصرية  ،مبا يسهم يف زيادة
فاعلية عملييت التعليم والتعلم واستخدامها يف املنهج املعلن والضمين داخل قاعة الصف  ،أي هي رؤية
فنية بسيطة مركزة تعني املتعلم على إدراك دالالت تعكسها األلوان واخلطوط واألشكال لتعرب عن
املضمون والقيم واإلجتاهات املستهدفة يف احملتوى اللفظي. 2
كما عرف تعليم اللغة العربية جتديدا يف مناهج اجليل الثاني الذي دخل حيز التطبيق عام
 2016حبيث يبين املنهاج اجلديد املقاربة بالكفاءات إىل جانب املقاربة النصية اليت جتعل من النص وحدة
كربى كلية قابلة للتحليل والدراسة  ،فاملناهج التعليمية يف اجليل الثاني بنية منسجمة جملموعة من
املبادئ املنظمة يف نسق تربطها عالقات التكامل احملددة بوضوح وتتلخص هذه املبادئ يف ثالثة جماالت هي :
اجملال املنهجي (البيداغوجي)  ،اجملال اإلبستمولوجي  ،واجملال القيمي حيث يهدف هذا األخري إىل قاعدة
من أبعاد القيم  :الدينية والوطنية والثقافية واإلجتماعية وغريها .
ونظرا ألهمية اجلانب القيمي يف العملية التعليمية التعلمية باعتباره مبدأ أساسيا يسهم بشكل
كبري يف جناح عملية التعليم بصفة عامة ويف تكوين شخصية املتعلم على وجه اخلصوص  ،إرتأينا لدراسة
األبعاد القيمية للصورة يف الكتاب املدرسي للسنة األوىل ابتدائي اجليل الثاني  -كتاب اللغة العربية
 1عبد اهلل عبد الغين الطجم وطلق عوض اهلل السواط ( :)1995السلوك التنظيمي – املفاهيم ،النظريات ،التطبيقات ،دار
النوابغ للنشر والتوزيع ،جدة ،ط  ،2ص .95
2

أسامة زكي السيد علي العربي  :حنو أداة موضوعية لتحليل وتقويم مضمون سيميائية الصورة يف كتب تعليم اللغة

العربية لغري الناطقني بها  ،دراسة تطبيقية منشورة مبجلة كلية الرتبية  ،جامعة أسيوط  ،اجمللد ( ، )28العدد الرابع ،
أكتوبر ، 2016ص 4
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،الرتبية اإلسالمية  ،الرتبية املدنية  .وذلك من خالل حتليل حمتوى الصور املوجودة يف الكتاب واستخراج
خمتلف أنواع القيم املوجودة يف حمتواها .
ومنه تتحدد مشكلة الدراسة يف حماولة لإلجابة على التساؤالت التالية:
تساؤالت الدراسة:
 ماهي القيم اليت يتضمنها كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنة األوىل اجليلالثاني؟
 ماهو ترتيب القيم املستهدفة يف كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنة األوىلاجليل الثاني؟
 هل تتناسق الصورة والنص يف كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنة األوىلاجليل الثاني بالنسبة للقيم املستهدفة؟
 .3فرضيات الدراسة:
 تتنوع القيم اليت تتضمنها صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنة األوىلابتدائي اجليل الثاني حسب القيم احملددة يف مناهج الطور األول من مرحلة التعليم االبتدائي ،2016
باإلضافة اىل القيم املستنبطة من متطلبات مرحلة الطفولة املتوسطة.
 تتصدر القيم الوطنية جمموع القيم اليت تتضمنها الصور يف كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالميةوالرتبية املدنية السنة األوىل ابتدائي اجليل الثاني .
 يوجد تناسق بني الصورة والنص يف كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنةاألوىل ابتدائي اجليل الثاني بالنسبة للقيم املستهدفة .
 .4مفاهيم الدراسة:
 - 1األبعاد القيمية  :هي كل القيم اليت سيتم تناوهلا يف اجلانب التطبيقي من الدراسة احلالية واليت مت
استخراجها من كتاب مناهج الطور األول من مرحلة التعليم االبتدائي  ،2016باإلضافة اىل بعض القيم
اليت مت استنباطها من متطلبات مرحلة الطفولة املتوسطة وهي كاآلتي:
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 قيم اهلوية الوطنية  :تظهر يف صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية من خالل
اعتزاز الطفل مبعامل هويته الوطنية املتمثلة يف اإلسالم ،العروبة ،األمازيغية والتشبع بالروح الوطنية.
 القيم املدنية  :تظهر يف صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية من خالل بروز
مسؤولية املتعلم حول وطنه.
 القيم األخالقية :تظهر يف صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية من خالل تقاليد
جمتمعنا من تعاون وتضامن وآداب واحرتام وانضباط وحب لآلخرين.
 القيم العاملية :تظهر يف صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية من خالل تفتح
املتعلم على العامل والثقافات العاملية واحرتام حقوق االنسان.
 القيم االجتماعية  :تظهر يف صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية من خالل
التواصل واحلوار داخل االسر وبني االفراد وتنمية العرف الوطين.
 القيم الثقافية  :تظهر يف صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية من خالل العادات
والتقاليد واملوروث اجلزائري.
 القيم الدينية  :تظهر يف صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية من خالل حب
اإلسالم واحلرص على كتاب اهلل وبروز معامل وأخالق املسلم باإلضافة اىل دور الشخصية القدوة يف
الدين.
 - 2الصورة التعليمية  :هي جمموعة الصور اليت يتضمنها الكتاب املدرسي للسنة األوىل اجليل الثاني
كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية الرتبية املدنية ،واليت ترتبط بالنصوص املعروضة للقراءة واليت
خيتلف متوضعها يف الورقة بني أعلى وسط وأسفلها ومبختلف االشكال واالحجام اليت تعرض عليها.
 - 3كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنة أوىل اجليل الثاني  :وهو كتاب معد من
طرف جلنة متخصصة يف وزارة الرتبية الوطنية سنة  2016واملوجه لتالميذ السنة األوىل ابتدائي ويتضمن
ثالث مواد دراسية :اللغة العربية ،الرتبية اإلسالمية ،الرتبية املدنية .
 .5منهجية الدراسة واجراءاتها :
 1منهج الدراسة  :اعتمدت الدراسة على منهج حتليل احملتوى الذي يعرفه (بريسون) على أنه " أحد أساليب
البحث العلمي اليت تهدف اىل الوصف املوضوعي واملنظم والكمي ،بهدف قياس املتغريات "  ،وهي دراسة
استكشافية كونها تسعى اىل قراءة الصور وحتليلها بالنسبة للقيم اليت تتضمنها كل صورة يف كتاب
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الل غة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية ،كما أن هذه الدراسة تبحث يف الدور الذي تلعبه الصورة يف
الكتاب املدرسي عموما بالنسبة لشخصية املتعلم وخاصة بالنسبة لتحقيق أهداف النظام الرتبوي .
وتعترب الدراسة األوىل من نوعها بالنسبة ملوضوع األبعاد القيمية للصورة يف الكتاب املدرسي السنة أوىل
اجليل الثاني كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية.
حيث مت مجع املعلومات حول كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية الرتبية املدنية السنة أوىل اجليل
الثاني من املنهاج الدراسي املسطر من وزارة الرتبية الوطنية ،ثم مت حتليل وتفسري صور الكتاب املدرسي وفقا
هلذه املعلومات ،ذلك أن "أسلوب حتليل احملتوى يستخدم يف حتليل املقررات الدراسية بهدف اصدار حكم
بشأن توافق هذه املقررات الدراسية مع املعايري العامة للمناهج الدراسية ،واليت ينبغي أن يلتزم بها أي منهج
دراسي بوجه عام" .
 2عينة الدراسة  :تتمثل عينة الدراسة يف مجيع الصور الكبرية واألساسية للكتاب املدرسي للسنة األوىل
اجليل الثاني مادة اللغة العربية ،الرتبية اإلسالمية ،الرتبية املدنية.حيث أن عدد صفحات الكتاب هي ،143
وال ختلو أي صفحة من صورة معينة .كما يبلغ عدد الصور بالكتاب  106صورة ،وهي متنوعة بني الصور
الكبرية والصور الصغرية ،كما انها تتنوع بالنسبة ملوقها يف صفحة الكتاب بني التموقع يف أعلى الصفحة ،أو
أسفلها ،وقليال ما تتموقع أسفل الصفحة.
تتميز هذه الصور بالتنوع يف األلوان ،وشخصيات الصورة يف شكلها مستوحاة من الشخصيات اجلزائرية
العادية واليت تشمل تركيبة األسرة اجلزائرية ،أو الرتكيبة البشرية لقسم دراسي  ...اخل .كما تضم بعض
الصفحات صور لشخصيات وطنية معروفة تعترب رمزا تارخيا.
 - 3تقنية وأداة الدراسة :
استخدم لتحليل حمتوى كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنة أوىل اجليل
الثاني من الناحية القيمية تقنية حتليل احملتوى اليت اشتملت على قائمة من القيم منها املوجودة يف
املنهاج املسطر من طرف وزارة الرتبية الوطنية ومنها ما هو مهمل يف املنهاج حبيث قدرت ب  7قيم أساسية،
وتضمنت األداة أيضا اهلدف من عملية التحليل ،عينة التحليل ،وحدة التحليل ،ضوابط التحليل.
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وقد مت بناء هذه األداة بإتباع اخلطوات اآلتية:
* حتديد اهلدف من عملية التحليل :تهدف عملية التحليل اىل حتديد القيم املتضمنة يف صور كتاب
اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنة أوىل اجليل الثاني املقرر من وزارة الرتبية الوطنية
ورصد تكرار القيم يف الصور.
* عينة التحليل :مشلت عينة التحليل مجيع صور الكتاب املدرسي للسنة األوىل اجليل الثاني اللغة العربية
الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية.
* وحدة التحليل :اعتربت القيم هي الوحدة املقصودة من التحليل.
* ضوابط التحليل :روعيت يف هذه الدراسة الضوابط اآلتية:
يتم التحليل يف ضوء حمتوى صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية للسنة األوىلاجليل الثاني.
يتم استبعاد الصور املكررة يف نشاطات جزء اللغة العربية. يتم حتليل مجيع صور الكتاب يف الوحدات األساسية من احملور. - 4مراحل تطبيق األداة على العينة :مرت إجراءات الدراسة امليدانية مبراحل كما هي موضحة على
النحو التالي:
أوال  :مت اإلطالع على منهاج السنة األوىل إبتدائي اجليل الثاني حبيث استخرجت منه أنواع القيم احملددة
فيه  ،كما مت حتديد القيم اليت ينبغي أن يكتسبها الطفل يف مرحلة الطفولة املتوسطة من مراجع يف علم
النفس الرتبوي ومت يف األخري حتديد سبعة قيم تتناوهلا الدراسة احلالية وهي على النحو التالي :
 القيم الوطنية  -القيم املدنية  -القيم األخالقية -القيم العاملية  -القيم اإلجتماعية -القيمالثقافية  -القيم الدينية .
ثانيا  :مت حتليل مجيع صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية الرتبية املدنية السنة األوىل ابتدائي
اجليل الثاني حتليال سيميائيا كيفيا واستخراج خمتلف القيم اليت حتتويها الصور  ،ثم اإلنتقال إىل
التحليل الكمي من خالل حتديد تكرار وترتيب خمتلف القيم املوجودة يف الصور.
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 - 5أساليب املعاجلة اإلحصائية :
يف هذه الدراسة مت حساب :
 النسب املئوية . املتوسطات احلسابية . .6عرض ومناقشة النتائج :
 - 1عرض وحتليل حمتوى الصور بالنسبة للقيم السائدة فيها حسب كل مادة دراسية:
جدول رقم ( )01يوضح تكرارات ونسب توزيع صور الكتاب:
املادة الدراسية
نوع القيم

اللغة العربية

الرتبية االسالمية

الرتبية املدنية

جمموع القيم

جمموع القيم

جمموع القيم

اجملموع الكلي

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

قيم اهلوية الوطنية

16

23.52%

12

16.21%

8

29.62%

36

%69.38

القيم املدنية

6

8.82%

2

2.70%

6

22.22%

14

%33.74

القيم األخالقية

9

13.23%

18

24.32%

3

11.11%

30

%48.66

القيم العاملية

13

19.11%

6

8.10%

4

14.81%

23

%42.02

القيم االجتماعية

6

8.82%

4

5.40%

1

3.70%

11

17.92%

القيم الثقافية

10

14.70%

9

12.16%

3

11.11%

22

37.97%

القيم الدينية

8

11.76%

23

31.08%

2

7.40%

33

50.24%

اجملموع الكلي

68

100%

74

100%

27

100%

169

% 100

* قيم اهلوية الوطنية:
ضمت مادة اللغة العربية جمموعة من الصور اليت حتمل يف فحواها قيم اهلوية الوطنية حبيث
ترتبت يف صفحات الكتاب على النحو اآلتي :ص ،9ص ،13ص ،17ص ،21ص ،29ص ،33ص،37
ص ،45ص ،53ص ،61ص ،77ص ،81ص ،97ص ،129 ،101ص .133حبيث تكررت هذه القيم 16
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مرة يف مادة اللغة العربية وبنسبة  %23.52من جمموع القيم الكلية يف اللغة العربية ،واحتلت املرتبة
األوىل بني القيم األخرى.
متوضعت أغلب صور اللغة العربية اليت حتمل قيم اهلوية الوطنية يف أعلى صفحات الكتاب وامتازت
بكرب حجمها ووضوح شخصياتها وبروز ألوانها ،ويف أغلب األحيان تعرب الصورة على حمتوى النص الذي
يليها ،لوحظ من خالل الصور أن القائمني على تأليف الكتاب يسعون اىل غرس روح اهلوية الوطنية بعدة
أشكال وطرق فأحيانا برزت معامل الدولة اجلزائرية كالعلم الوطين واحيانا أخرى برزت عادات وتقاليد
اجلزائريني من لباس تقليدي  ،أواني فخارية وحلويات تقليدية ..إال أنه ما يعاب على بعض الصور يف
ابراز اهلوية الوطنية هو قلة عددها الذي حيمل صور جماهدين وشهداء اجلزائر وصغر حجمها وغياب
أمسائهم أمام صورهم.
وضمت مادة الرتبية اإلسالمية أيضا جمموعة من الصور اليت حتمل قيم اهلوية الوطنية وكانت
مرتبة على النحو اآلتي :ص ،16ص ،32ص ،40ص ،48ص ،52ص ،56ص ،88ص ،96ص،104
ص ،120ص ،132ص .136حبيث تكررت هذه القيم  12مرة يف مادة الرتبية اإلسالمية وبنسبة
 %16.21من جمموع القيم الكلية يف مادة الرتبية اإلسالمية ،واحتلت قيم اهلوية الوطنية املرتبة
الثالثة بني القيم األخرى.
وفيما خيص الصور اليت حتمل قيم اهلوية الوطنية يف مادة الرتبية اإلسالمية فمنها من وضع يف أعلى
الصفحة ومنها من وضع أسفلها اال أنه ما يالحظ على هذه الصور هو صغر حجمها مقارنتا بصور مادة
اللغة العربية ،فمنها من ال يلفت انتباه املتعلم وال يشده حنوها ويف أغلب األحيان تواجدت يف الصفحة
أكثر من صورة واحدة ما يساعد املتعلم على فهم موضوع الدرس أكثر وذلك نظرا ملا للصورة من
أهمية يف عملية التعلم ،وأيضا األلوان املتواجدة يف الصور مناسبة ومعربة حبيث يؤدي كل لون دوره
املنوط به يف نفسية الطفل .الصورة تعرب على حمتوى النص الذي يليها وتلخص معانيه .لوحظ من
خالل الصور أن قيم اهلوية الوطنية موجودة لكنها ليست الغالبة وهو ما يعترب مالئما مع خصائص
ومتطلبات املادة التعليمية ،اال أن صغر حجم الصور جعل بعض معامل اهلوية الوطنية ال تكون واضحة
بشكل كبري فمثال ذلك صورة املسجد الذي ي عترب رمزا من رموز اإلسالم ودليل على االعتزاز بالدين
واالنتماء له صورته صغرية يف أغلب الصور اليت ظهر فيها باإلضافة اىل الصور األخرى اليت تعكس قيم
اهلوية الوطنية وهو مل يعاب على الصور.
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يف حني أنه كل صور مادة الرتبية املدنية حتمل قيم اهلوية الوطنية ورتبت يف الكتاب كما يأتي:
ص ،25ص ،41ص ،57ص ،73ص ،89ص ،105ص ،121ص 137فتكررت هذه القيم  8مرات يف مادة
الرتبية املدنية وكانت نسبتها  %29.62من جمموع القيم الكلية واحتلت هذه األخرية املرتبة األوىل
بني القيم األخرى.
فكانت قيم اهلوية الوطنية ظاهرة يف كل صور الرتبية املدنية ما يدل على حرص القائمني على الكتاب
على ابراز هذه القيمة يف هذه املادة باخلصوص ،فأغلب صورها كانت يف أعلى صفحات الكتاب بشكل
كبري ومناسب تتميز بالوضوح باإلضافة اىل أنها تعرب يف حمتواها على ماهو موجود يف النص الذي
يليها .وما لوحظ على بعض صور الرتبية املدنية يف جتسيدها لقيم اهلوية الوطنية هو قربها من
احلقيقة أكثر من خالل صورة النقود اليت عرضت على شكلها احلقيقي باإلضافة اىل صورة جواز
السفر أيضا ،وهو ما يساعد الطفل على تكوين صورة أكثر واقعية يف ذهنه على بعض مقومات الدولة
اجلزائرية ،اال أنه ما يعاب على بعض الصور يف مادة الرتبية املدنية هو طابعها القديم قليال والتقليدي
حبيث جيعل املتعلم أحيانا يشعر بامللل نظرا لربودة األلوان وعدم إضافة بعض اجلماليات على مالبس
بعض الشخصيات.
* القيم املدنية:
ضمت مادة اللغة العربية جمموعة من الصور اليت حتمل يف فحواها القيم املدنية حيث ترتبت يف
صفحات الكتاب على الرتتيب اآلتي :ص ،45ص ،49ص ،81ص ،85ص ،93ص 109حبيث تكررت هذه
القيم  6مرات يف مادة اللغة العربية وبنسبة  %8.82من جمموع القيم الكلية يف اللغة العربية واحتلت
بذلك آخر مرتبة مع القيم االجتماعية بني القيم األخرى ومتوضعت أغلب صور اللغة العربية اليت
حتمل القيم املدنية يف أعلى صفحات الكتاب وامتازت بكرب حجمها وبروز ألوانها ووضوح شخصياتها
وأدوارهم فيها ،وكانت الصور معربة ملا يليها من نصوص.
لوحظ من خالل الصور ورغم قلة عددها اال أن القائمني على تأليف الكتاب يسعون اىل اكساب النشئ
معاني املواطنة واملسؤولية حول املمتلكات العامة وهذا ما يتجلى من خالل صور احلفاظ على البيئة
واحمليط
وضمت مادة الرتبية اإلسالمية أيضا جمموعة من الصور اليت حتمل القيم املدنية وكانت مرتبة
كاآلتي :ص ،68ص 80حبيث تكررت هذه القيم مرتني فقط من أصل  25صورة وبنسبة  %2.70من
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جمموع القيم الكلية يف مادة الرتبية اإلسالمية واحتلت هذه األخرية املرتبة السابعة أي األخرية من بني
القيم األخرى ،ومتوضعت هذه الصورتني يف أعلى صفحات الكتاب وماهو مالحظ عليهما هو صغر
حجمهما مقارنة بالصور األخرى ما جيعل املتعلم اليلفت انتباهه التفاصيل الصغرية لكن وجود أكثر
من صورة يف الصفحة أمر إجيابي يساعد على توسيع دائرة املدركات لدى املتعلم وخاصة أن الوان الصور
ألوان مناسبة تعرب عن واقع حياتي معيش وهي أيضا تعكس ماهو موجود بعدها من نص.
لوحظ مما سبق أن قلة الصور اليت حتمل القيم املدنية ال تدل على قلة أهميتها وامنا يتناسب مع
متطلبات املادة التعليمية وما يعاب عليها هو صغر حجم الصور فقط.
يف حني أن معظم الصور يف مادة الرتبية املدنية حتمل القيم املدنية ورتبت يف الكتاب على النحو
اليت :ص ،41ص ،73ص ،89ص105ن ص ،121ص 137وتكررت هذه القيم  6مرات وبنسبة
 %22.22من جمموع القيم الكلية يف مادة الرتبية املدنية واحتلت بذلك املرتبة الثانية بني القيم
األخرى ،فكانت بذلك القيم املدنية ظاهرة يف أغلب الصور ما يدل على أهميتها بالنسبة للقائمني على
تأليف الكتاب يف هذه املادة التعليمية بالذات.
واملالحظ ان أغلب هذه الصور متوضعت يف أعلى صفحات الكتاب وحبجم مناسب ويف بعض األحيان
كانت يف أسفل الصفحات وبألوان واضحة ،وماهو مالحظ أن الصورة تعرب على حمتوى النص الذي
يليها وأحيانا كانت صور حقيقية مثل صور العمالت وصورة العلم الوطين وصورة بعض الشخصيات
وهو ما يقرب املتعلم اىل احلقيقة أكثر.
* القيم األخالقية :
ضمت مادة اللغة العربية جمموعة من الصور اليت تتضمن يف حمتواها القيم األخالقية حبيث
ترتبت يف صفحات الكتاب على النحو اآلتي  :ص ، 17ص ، 29ص ، 37ص ، 61ص ،69ص ،93ص، 97
ص ، 101ص . 109حبيث تكررت هذه القيم  9مرات يف صور اللغة العربية بنسبة  % 13.23من
اجملموع الكلي للقيم يف اللغة العربية واحتلت املرتبة الرابعة ( )4بني القيم األخرى  .متوضعت أغلب
صور اللغة العربية اليت حتمل القيم األخالقية يف أعلى الصفحات ومتيزت بكرب حجمها وبروز ألوانها
ووضوح شخصياتها  ،وهي جتسد قيما أخالقية مثل التضامن والتعاون  ،اإلنضباط  ،اإلحرتام  ،والتحلي
باآلداب العامة
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و ضمت مادة الرتبية اإلسالمية جمموعة من الصور اليت تتضمن يف حمتواها القيم األخالقية
حبيث ترتبت يف صفحات الكتاب على النحو اآلتي  :ص ، 16ص ، 20ص ، 24ص ، 36ص ، 40ص،48
ص ، 52ص ، 56ص ، 64ص ، 68ص ، 72ص ، 80ص ، 88ص  ، 104ص ، 116ص ، 128ص. 136
حبيث تكررت هذه القيم  18مرة يف صور الرتبية اإلسالمية بنسبة  % 24.32من اجملموع الكلي للقيم
يف صور الرتبية اإلسالمية واحتلت املرتبة الثانية ( )2بني القيم األخرى  .متوضعت أغلب صور الرتبية
اإلسالمية اليت حتمل القيم األخالقية يف أعلى الصفحات وكانت بألوان بارزة لكن ما يؤخذ عليها أنها
كانت معروضة بشكل صغري ال يشد انتباه التلميذ  ،وجسدت هذه الصور قيما أخالقية مثل  :التعاون
والتضامن والتحلي باآلداب العامة من احرتام وتسامح وحب اآلخرين .
كما ضمت مادة الرتبية املدنية جمموعة من الصور اليت تتضمن يف فحواها القيم األخالقية
حبيث ترتبت يف صفحات الكتاب على النحو اآلتي  :ص ، 25ص ، 57ص . 73حبيث تكررت هذه القيم 3
مرات يف صور الرتبية املدنية بنسبة  %11.11من اجملموع الكلي للقيم يف صور الرتبية املدنية واحتلت
املرتبة الرابعة ( )4بني القيم األخرى  .متوضعت أغلب صور الرتبية املدنية يف أعلى الصفحات وبألوان
بارزة  ،لكن ما يعاب عليها أنها معروضة بشكل صغري ال يستثري انتباه التلميذ وهي جتسد قيما أخالقية
مثل آداب التحية  ،اإلحرتام واحلب والعطف على اآلخرين .
* القيم العاملية :
ضمت مادة اللغة العربية جمموعة من الصور اليت تتضمن يف حمتواها القيم العاملية حبيث ترتبت
يف صفحات الكتاب على النحو اآلتي  :ص ،17ص ، 29ص ، 37ص ، 45ص ، 61ص ،69ص ،81ص93
 ،ص ، 101ص ، 109ص ، 113ص . 117
حبيث تكررت هذه القيم  13مرة يف صور اللغة العربية وبنسبة  %19.11من اجملموع الكلي للقيم يف
صور اللغة العربية واحتلت املرتبة الثانية ( )2بني القيم األخرى  .متوضعت أغلب صور اللغة العربية
اليت حتمل القيم العاملية يف أعلى صفحات الكتاب وامتازت بكرب حجمها ووضوح شخصياتها وكانت
بألوان بارزة  ،وهي جتسد قيما عاملية مثل التفتح على خمتلف ثقافات العامل .
و ضمت مادة الرتبي ة اإلسالمية جمموعة من الصور اليت تتضمن يف فحواها القيم العاملية حبيث
ترتبت يف صفحات الكتاب على النحو اآلتي  :ص ، 36ص ، 48ص ، 64ص ، 96ص ، 100ص.104
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حبيث تكررت هذه القيم  6مرات يف صور الرتبية اإلسالمية وبنسبة  %8.10من اجملموع الكلي للقيم يف
صور الرتبية اإلسالمية واحتلت املرتبة اخلامسة ( )5بني القيم األخرى  .متوضعت أغلب صور الرتبية
اإلسالمية اليت حتمل القيم العاملية يف أعلى الصفحات لكن ما يؤخذ عليها أنها معروضة حبجم صغري
نوعا ما ال يستثري انتباه التلميذ وكانت بألوان بارزة وهي جتسد قيما عاملية مثل التفتح على العامل
واملبادرة اإلجيابية والتضامن والتفتح على الغري والتعايش السلمي مع اآلخرين واإلحرتام واإليثار .
كما ضمت مادة الرتبية املدنية جمموعة من الصور اليت تتضمن قيما عاملية حبيث ترتبت يف
صفحات الكتاب على النحو اآلتي  :ص ، 25ص ، 89ص ، 121ص . 137حبيث تكررت هذه القيم 4
مرات يف صور الرتبية املدنية وبنسبة  % 14.81من اجملموع الكلي للقيم يف صور الرتبية املدنية واحتلت
املرتبة الثالثة ( ) 3بني القيم األخرى  .متوضعت أغلب صور الرتبية املدنية اليت حتمل القيم العاملية يف
أعلى الصفحات  ،لكن ما يؤخذ عليها أنها معروضة حبجم صغري نوعا ما  ،وهي حتمل أبعادا لقيم عاملية
مثل التفتح على العامل واكتشاف حميطه احمللي بشكل تدرجيي ومواكبة التطورات التكنولوجية يف
العامل .
* القيم اإلجتماعية :
ضمت مادة اللغة العربية جمموعة من الصور اليت حتمل يف حمتواها قيما إجتماعية حبيث ترتبت
يف صفحات الكتاب على النحو اآلتي  :ص ، 9ص ، 13ص ، 21ص ، 53ص ، 65ص .113حبيث تكررت
هذه القيم  6مرات يف صور اللغة العربية وبنسبة  % 8.82من اجملموع الكلي للقيم يف صور اللغة
العربية واحتلت املرتبة السادسة بني القيم األخرى .
متوضعت أغلب صور اللغة العربية اليت حتمل القيم اإلجتماعية يف أعلى الصفحات وكانت معروضة
حبجم كبري وواضح وبألوان بارزة  ،وهي تتضمن أبعادا لقيم اجتماعية مثل احملبة والتفاهم واإلستقرار
والتواصل الفعال داخل األسرة .
وضمت مادة الرتبية اإلسالمية جمموعة من الصور اليت تتضمن يف فحواها قيما إجتماعية حبيث
ترتبت يف صفحات الكتاب على النحو اآلتي  :ص ، 32ص ، 36ص ، 104ص . 116حبيث تكررت 4
مرات يف صور الرتبية اإلسالمية وبنسبة  % 5.40من اجملموع الكلي للقيم يف صور الرتبية اإلسالمية
واحتلت املرتبة السادسة ( )6بني القيم األخرى .
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متوضعت أغلب صور الرتبية اإلسالمية اليت حتمل القيم اإلجتماعية يف أعلى الصفحات لكن ما يؤخذ
عليها أنها معروضة حبجم صغري نوعا ما ال جيلب انتباه التلميذ  ،وهي جتسد أبعادا لقيم اجتماعية
مثل التحلي بالعادات والتقاليد الوطنية املتوارثة من األجداد  ،إىل جانب ثيما اجتماعية أخرى مثل
التحلي باآلداب العامة كآداب التحية.
كما ضمت مادة الرتبية املدنية صورة واحدة ص  73حتمل يف حمتواها قيما اجتماعية حبيث
تكررت مرة واحدة يف الرتبية املدنية وبنسبة  %3.70من اجملموع الكلي للقيم يف صور الرتبية املدنية
واحتلت املرتبة السادسة ( )6بني القيم األخرى .
متوضعت صورة الرتبية املدنية اليت حتمل قيمة اجتماعية يف أعلى الصفحة لكنها معروضة بشكل صغري
ال يستثري انتباه التلميذ وهي حتمل قيما اجتماعية كآداب التحية .
* القيم الثقافية :
ضمت مادة اللغة العربية جمموعة من الصور اليت تتضمن يف حمتواها قيما ثقافية حبيث ترتبت
يف صفحات الكتاب على النحو اآلتي  :ص ، 9ص ، 13ص ، 21ص  ، 53ص ، 81ص ، 85ص،97
ص ، 101ص  ، 125ص  . 129حبيث تكررت هذه القيم  10مرات يف صور اللغة العربية وبنسبة
 % 14.70من اجملموع الكلي للقيم يف صور اللغة العربية واحتلت املرتبة الثالثة ( )3بني القيم
األخرى .متوضعت أغلب صور اللغة العربية اليت حتمل القيم الثقافية يف أعلى الصفحات ومتيزت بكرب
حجمها ووضوح شخصياتها وكانت بألوان بارزة تستثري انتباه التلميذ وهي جتسد قيما ثقافية مثل
التشبع بثقافتنا التقليدية من خالل األلبسة واحللويات التقليدية واألثاث التقليدي اليت تعترب كرموز
من موروثنا الثقايف  ،لكن ما يعاب على أغلب الصور اليت حتمل قيما ثقافية أن اللباس التقليدي
للشخصيات املعروضة يف الصور كان مقتصرا فقط على اللباس القبائلي بالرغم من التنوع الثقايف
الذي تزخر به بالدنا فحبذا لو كان اللباس التقليدي متنوعا بتنوع ثقافات بالدنا  ،كما حتمل الصور
قيما ثقافية أخرى مثل املساهمة يف احلياة املدرسية وذلك من خالل املشاركة يف خمتلف النشاطات
الثقافية والرياضية املتنوعة.
و ضمت مادة الرتبية اإلسالمية جمموعة من الصور اليت تتضمن يف فحواها قيما ثقافية حبيث
ترتبت يف صفحات الكتاب على النحو التالي  :ص  ، 16ص ، 40ص ، 48ص ، 52ص ، 56ص، 88
ص ، 120ص ، 132ص . 136حبيث تكررت هذه القيم  9مرات يف صور الرتبية اإلسالمية وبنسبة
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 % 12.16من اجملموع الكلي للقيم يف صور الرتبية اإلسالمية واحتلت املرتبة الرابعة ( )4بني القيم
األخرى  .متوضعت أغلب صور الرتبية اإلسالمية اليت حتمل القيم الثقافية يف أعلى الصفحات وبألوان
بارزة لكنها معروضة بشكل صغري نوعا ما ال يستثري انتباه التلميذ وهي حتمل أبعادا لقيم ثقافية مثل :
األلبسة التقليدية اإلسالمية واليت تدل ىل ضرورة نقل اإلرث الثقايف اإلسالمي إىل األجيال الصاعدة .
كما ضمت مادة الرتبية املدنية جمموعة من الصور اليت تتضمن يف حمتواها قيما ثقافية حبيث
ترتبت يف صفحات الكتاب على النحو اآلتي  :ص ، 25ص ، 57ص . 73حبيث تكررت هذه القيم  3مرات
يف صور الرتبية املدنية بنسبة  % 11.11من اجملموع الكلي للقيم يف صور الرتبية املدنية حيث احتلت
املرتبة الرابعة ( )4بني القي م األخرى  .متوضعت أغلب صور الرتبية املدنية اليت حتمل القيم الثقافية يف
أعلى الصفحات وكانت بألوان بارزة لكنها معروضة حبجم صغري  ،وهي جتسد قيما ثقافية مثل اللباس
التقليدي للشخصيات والذي يدل على التمسك باإلرث التقليدي الذي يعترب من صلب هويتنا
الوطنية .
* القيم الدينية:
ضمت مادة اللغة العربية جمموعة من الصور اليت حتمل يف حمتواها القيم الدينية حبيث كانت
يف صفحات الكتاب على الرتتيب اآلتي :ص ،29ص ،33ص ،37ص ،49ص ،61ص ،81ص،113
ص.125حبيث تكررت القيم الدينية  8مرات فقط يف مادة اللغة العربية من أصل  25صورة أي بنسبة
 %11.76من جمموع القيم الكلية يف هذه املادة ،فكانت مرتبتها اخلامسة بني القيم األخرى يف هذه
املادة.
متوضعت أغلب صور اللغة العربية اليت حتمل القيم الدينية يف أعلى صفحات الكتاب بشكل كبري
أحيانا وموزعة بالتساوي وبطريقة منظمة يف الصفحة بني األعلى واألسفل ،وامتازت خاصة بكرب
حجمها ووضوح شخصياتها وبروز ألوانها ويف أغلب األحيان الصورة تعرب على حمتوى النص الذي يليها
ماعدا بعض الصور اليت مل تكن معربة بالشكل الكايف مثل صورة (أول يوم يف رمضان).فلوحظ من خالل
الصور أن القائمني على تأليف الكتاب مل يولوا أهمية كبرية للقيم الدينية يف مادة اللغة العربية وهذا
مايربز جليا من خالل عدد الصور القليلة جدا اليت حتمل القيم الدينية مقارنتا بالعدد الكلي هلا.
وضمت مادة الرتبية اإلسالمية أيضا جمموعة من الصور اليت حتمل القيم الدينية وكانت مرتبة
على الرتتيب اآلتي :ص ،12ص ،16ص ،20ص ،24ص ،32ص ،36ص ،40ص ،48ص ،52ص،56
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ص ،64ص ،72ص ،80ص ،84ص ،88ص ،96ص ،100ص ،104ص ،112ص ،120ص،128
ص ،132ص.136حبيث تكررت هذه القيم  23مرة يف مادة الرتبية اإلسالمية حبيث ال تكاد ختلو كل
صورة من هذه القيمة فكانت بنسبة  %31.08من جمموع القيم الكلية يف املادة ،واحتلت القيم الدينية
يف مادة الرتبية اإلسالمية املرتبة األوىل.
وفيما خيص الصور اليت حتمل القيم الدينية يف مادة الرتبية اإلسالمية متوضعت يف أماكن خمتلفة
من صفحات الكتاب فكانت أغلبها يف أعالها وبعضها يف وسطها وقليال ما كانت يف أسفلها واختلف
حجم هذه الصور بني الصغري واملتوسط فمنها من ال يثري انتباه املتعلم ومنها ما هو مناسب تقريبا .وما
هو مالحظ هو تعدد الصور يف املوضوع الواحد ما يتيح للمتعلم فرصة أكرب لتوسيع اخليال وزيادة
الفهم واإلستعاب خاصة وأن الصور حتمل ألوانا خمتلفة اخالف موضوع الصور وجند يف أغلب األحيان
أن الصور تعرب عل ى حمتوى النص بشكل مالئم .وما يعاب على صور الرتبية اإلسالمية فيما خيص
القيم الدينية بعض النقاط منها أن الصور وحمتواها كلها تغيب فيها ذكر للشخصية القدوة يف
اإلسالم وهو النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم أو صورة لطفل حيمل كتاب لسريته بالرغم من أهمية
النموذج يف عمل ية التعليم يف املرحلة احلالية اليت مير بها الطفل أو مايسمى (التعلم بالنموذج) ،فقد
كان البد من الرتكيز على هذه النقطة أثناء تأليف مواضيع وصور الكتاب نظرا ألهميتها يف بناء
شخصية طفل مسلم يعتز بقيمه الدينية ،وما هو مالحظ أيضا يف الصور اليت حتمل القيم الدينية أنه
رغم كثرتها –حبيث احتلت الغالبية الساحقة  -إال أن الصور اليت حتمل كتاب اهلل القرآن الكريم
قليلة مقارنة مع العدد الكلي للصور حبيث أن تكرار ظهور كتاب اهلل يف الصور يغرس يف نفسية الطفل
حب وترغيب له حنو الدين ويضيف له فضوال أكرب للتعرف على حمتوى هذا الكتاب وهو املراد منه يف
غرس القيم الدينية يف سن مبكرة.
يف حني أن مادة الرتبية املدنية ضمت جمموعة من الصور اليت حتمل القيم الدينية ورتبت يف
صفحات الكتاب على النحو اآلتي :ص ،73ص 89فنالحظ أن هذه القيم تكررت مرتني يف مادة الرتبية
املدنية وكانت نسبة هذا التكرار  %7.40فتعترب من أضعف النسب بالنسبة لنسب القيم األخرى
واحتلت املرتبة السادسة أي ماقبل األخرية من بني القيم األخرى.
فمادة الرتبية املدنية فكانت القيم الدينية متواجدة يف بعض الصور فقط وهذا مايدل على ثانويتها يف
هذه املادة وما هو مالحظ أن الصور متموضعة على مستوى كبري وواسع من صفحة الكتاب فكانت
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واضحة وألوانها مناسبة باإلضافة اىل أنها تعرب على حمتوى النص الذي يليها ورغم قلة عددها اال أنها
تعترب كافية ،وذلك ملا يناسب خصائص املادة املدروسة.
 - 2عرض وحتليل ترتيب القيم املوجودة يف حمتوى صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية الرتبية
املدنية السنة األوىل ابتدائي اجليل الثاني :
األبعاد القيمية

العينة

املتوسط احلسابي

القيم الوطنية

 58صورة

0.62

القيم الدينية

 58صورة

0.56

القيم األخالقية

 58صورة

0.51

القيم العاملية

 58صورة

0.39

القيم الثقافية

 58صورة

0.37

القيم املدنية

 58صورة

0.24

القيم اإلجتماعية

 58صورة

0.18

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )02بأن القيم الوطنية احتلت املرتبة األوىل يف ترتيب القيم املوجودة يف صور
كتاب اللغة العربية الرتبية االسالمية الرتبية املدنية السنة األوىل ابتدائي اجليل الثاني مبتوسط حسابي
قدر ب ـ ـ ( )0.62تليها يف املرتبة الثانية القيم الدينية مبتوسط قدر ب ـ ـ ( )0.56ويف املرتبة الثالثة كانت
للقيم األخالقية مبتوسط قدر ب ـ ـ ( )0.51تليها يف املرتبة الرابعة القيم العاملية مبتوسط قدر بـ ـ ()0.39
بعدها القيم الثقافية يف املرتبة اخلامسة مبتوسط ( )0.37ويف املرتبة السادسة القيم املدنية مبتوسط
( )0.24ويف املرتبة السابعة واألخرية القيم اإلجتماعية مبتوسط قدر ب ـ ـ (. )0.18
يستخلص من خالل عرض البيانات وحتليل النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة ما يلي :
حتقق مجيع فرضيات الدراسة ،حيث حتققت الفرضية األوىل واليت مفادها أن القيم اليت تتضمنها
صور كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية السنة األوىل ابتدائي اجليل الثاني تتنوع
حسب القيم احملددة يف مناهج الطور األول من مرحلة التعليم االبتدائي  2016باإلضافة إىل القيم
املستنبطة من متطلبات مرحلة الطفولة املتوسطة  .إىل جانب ثبوت صحة الفرضية الثانية واليت تنص
على تصدر القيم الوطنية جمموع القيم اليت تتضمنها الصور يف كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية
الرتبية املدنية السنة األوىل ابتدائي اجليل الثاني وبعد عرض وحتليل النتائج فعال القيم الوطنية جاءت
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يف مقدمة ترتيب باقي القيم األخرى حبيث تصدرت الرتتيب مبتوسط حسابي قدر ب ـ ـ ـ ( )0.62وبنسبة
( ) %69.38من اجملموع الكلي للقيم يف صور الكتاب  .كما حتققت الفرضية الثالثة واليت تنص على
وجود تناسق بني الصورة والنص يف كتاب اللغة العربية الرتبية اإلسالمية الرتبية املدنية السنة األوىل
ابتدائي اجليل الثاني بالنسبة للقيم املستهدفة وهذا ما يدل على أن أغلب صور الكتاب تعرب عن مضمون
حمتوى النص .
 .7اخلامتة :
إستنادا إىل ما سبق ذكره يف اجلانبني النظري والتطبيقي فإن دراسة األبعاد القيمية اليت تتضمنها
صور الكتاب املدرسي يف مرحلة التعليم اإلبتدائي وخاصة يف األطوار األوىل منه أين يكون تعلم الطفل
حسيا بالدرجة األوىل تعد من الدراسات املهمة يف اجملال التعليمي ،وذلك باعتبار الصورة وسيلة تعليمية
فعالة تسهم بشكل كبري يف تسهيل وجتويد العملية التعليمية التعلمية  ،حيث أنها تلعب دورا بارزا يف
استثارة دافعية املتعلم من خالل حتويل القيم و املعاني واخلربات اللفظية إىل مادة حمسوسة يسهل
إدراكها لذا ينبغي أن تكون الصورة التعليمية يف الكتاب املدرسي مبعايري حمددة تناسب عمره العقلي
والزمين وتراعي خصائص جمتمعه و حتمل يف حمتواها خمتلف األبعاد القيمية اليت يكتسبها املتعلم .
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