
 
 

 صورة األسرة في كتب اللغة العربية 
 للمرحلة التأسيسية في التعليم االبتدائي

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 

  *د. محمد جهاد جمل
 الملخـص

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد سمما  اسسم ا اامارات مة المةدممة لمت اللممر المدرسم ة ال ا مة 
 ممة لممت الم الممة ايبمدال ممةد ذلمحديممد تلمما اسممم دمل حداا تحل ممل المحممم   للمممر اللغممة باللغممة الب ب

 الب ب ة المة را لت الم الة المذك را.

ذقد تطلر المحل ل تمه داً تب يف اً لألس ا ذذظالفها قبل تناذل حهم مالمح اسس ا اامارات ة 
مةم را لمت الم المة ايبمدال مةد المممت ذالنظم  لمت منةلمة اسسم ا ذحل ادهما لمت كممر اللغمة الب ب مة ال

تشلل الفضاء اسذل لمل ين اتجاها  الف د خارج إطار حس ته. اخمار الباام  ممن حجمل تلما 
مممنها البحمم  ال  ممفت ذاسممم دح حداا تحل ممل المحممم   لممما تمممممو بممه مممن م  مم   ة ذمنهج ممة 

ت يجمر تحل لهماد ذإملان ة للمحل ل اللمت ذال  فتد ذتلا ببد حن ادد مسبةا الج انر المم
 ذاس ناف المت يجر اسمبمالها ذالمب يفا  ااج ال ة. ذحلضل الدراسة إلى نمالا منها:

 تالشل إلى اد ما لت كمر اللغة الب ب ة   را اسس ا المةل دية. -1

 قدح دذر الةذج  لى حنه دذر م كةيد له  م كة السلطة ذالمسؤذل ة ذالمممو بملانة خا ة. -2

ف غممة للمنشممالة ايجمما  ممة ذال ةال ممة ذإكسمماا البممادا  الحم ممدا لألبنمماءد ذغالبمماً ممما بممد  اسح مم -3
 تل ن اسح ممبلمة.

 ذحبد  الدراسة  دداً من المآخذ  لى   ض كمر اللغة الب ب ة لص را اسس ا اامارات ة.

ة ذانمهل إلى مجم  ة من المةم اا  منها:   ذرا مبالجة اللّماا ببم  المشملال  ايجمما  م
 بشفال ةد ذالم ك ة  لى حهداف ت ب ية خا ة بهذه المشلال  من خالل النص ص.

                                                           

 أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية املساعد، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.  *
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 ةـمقدم -1
تأأأأأسر ايفسأأأأأأرؤ س م دمأأأأأة مجسسأأأأأأال التنملأأأأأ ة ايتجتماعيأأأأأأة، تلي أأأأأا املدرسأأأأأأة، وتأأأأأسر بعأأأأأأدها 

 مجسسال اجملتمع ايفخرى، ومن ا وسائل اإلعالم، ومجاعال الرفاق. 
اً، وإليأأأاؤ ال عأأأل علأأأو وجأأأه ا  أأأو ، فعي أأأا ولألسأأأرؤ  ور  يفأأأا س إليأأأاؤ اإل سأأأان عمومأأأ

ينملس، وعلو قيم ا وميفا ئ ا ينمأو، وفي أا يتملأكل وعيأه، ويتكيأب مأع ب يأة الكائنأال ايفخأرى، 
إهنا الكتاب الأي  ي أر ق قيفأل أن يأتعلق ال أراهؤ، وهأي ا لعيأة الأس تكأوان سألو ه الأي  ي  أر س 

ه أإلأأده هأأيا عأأأ وعأأي أم عأأأ  أأا معاملتأأه مأأع  عسأأه ومأأع النأأا  ومأأع ب يأأة الكائنأأال، سأأوا
 وعي.

هأأيق ايفسأأرؤ هأأي الأأس تتأأول ال عأأل بالرعايأأة، ف أأي تعلمأأه اللغأأة ورمولهأأا، والعأأا ال والت اليأأد 
 وال يق وتيفين شخ يته السوية جسمياً، واجتماعياً، وفكرياً. 

درسأأة ل أأد اتأأيل اجملتمعأأال مأأأ الابيأأة ايف اؤ املوج أأة لابيأأة ايفبنأأاه منأأي ويت  أأق  اخأأل امل 
وخارج أأاهب فأأدا بنأأاه شخ أأية متكاملأأة ومتوال أأة ملواطني أأا، وتأأوفا منأأا  تربأأو  خ أأ  تنمأأو 

 فيه روح اإلبداع وايتبتكار.
وهليا عنيت التنمل ة ايتجتماعية بإ ماج ال عل س اإلطار الث أاس العأام للمجتمأع عأأ طريأق  

، يتعلمه بنماذج السلوك املختلعأة س إ خال الااه الث اس س تكوينه، وتوريثه إياق توريثاً متعمداً 
اجملتمأأع الأأي  ينتسأأ  إليأأه، وتدرييفأأه علأأو طرائأأق التعكأأا السأأائدؤ فيأأه، و أأر  املعت أأدال منأأي 

التنملأأ ة بعيفأأارؤ (. إن 031، 0991طعولتأههب لت أأيفح إإلأدى مكو أأال شخ أيته أبر أأال أ أد، 
ع ايففرا  واجلماعال للوصول أخرى هي عملية تملكيل وتغيا وإ ساب يتعرض هلا ال عل س تعاعله م
  به إل مكا ه بني الناضجني وفق قيم ق واجتاها ق وعا ا ق وت اليدهق.

ت أدم الابيأأة أفاأل املناخأأال للتنملأ ة مأأأ خأالل املنأأاهج والأ امج امل أأاإليفة، وايف ملأأ ة،  
 وتوفا ال دوؤ، وعمليال التدريس و ا ذلك. 
بيأأة ا اصأأة باملرإللأأة ايتبتدائيأأة س  ولأأة اإلمأأارال والكتأأ  املدرسأأية ويتسأأيما  تأأ  اللغأأة العر 

العربيأأأة املت أأأدؤ تعيأأأد لل عأأأل صأأأورؤ ايفسأأأرؤ مأأأأ خأأأالل الن أأأو  ال رائيأأأة، والن أأأو  ايف بيأأأة، 
وايف اشأأأأيد، وتسأأأأعو هأأأأيق الدراسأأأأة للت  أأأأق مأأأأأ أبعأأأأا  هأأأأيق ال أأأأورؤ هبإليأأأأ  تأأأأدور املناقملأأأأال 

ح وعأي ال عأل بأدورق بأني أعاأاه هأيق املختلعة بني أفرا ها. وهي تسعو ضمنا إل اسأتمرار تعأت
 ا لية.
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 مشكلة البحث  -4
ذال أمهيأأأة  -وفأأأق تعيفأأأا علمأأأاه ايتجتمأأأاع والابيأأأة  -إن ايفسأأأرؤ أو ا ليأأأة ايفول للمجتمأأأع 

ق أأأوى س إليأأأأاؤ اإل سأأأان عمومأأأأاً، وس إليأأأاؤ ال عأأأأل علأأأو وجأأأأه ا  أأأو ، ويج أأأأد هأأأأجيته أن 
اجتاهاتأه وأو النأا  وايفشأياه وا يأاؤ عمومأاً،  هو الي  ي يئ منط -أول بي ة لل عل  -اليفيت »

فااًل عأ أن ال غا يتوإلد مع أعااه ايفسرؤ الييأ حييف ق، في لأد سألو  ق، ويأتعلق أن يتوافأق 
 «.با ياؤ علو  رارهق

  (Elisabeth , Child Develop, Hurlock, ,1972,432)  

ول س سألوك ال أغا واجتاهاتأأه، ل أد أ أد علمأاه الت ليأل النعسأي أمهيأة ا أ ال ايفسأرية ايف
ذلك يفن ال عأل ينملأس س هأيق ا ليأة وينمأو، وهأي الأس تكيأب وعيأه  أا حيأيط بأه مأأ  ائنأال، 

 سواه أإلده هيا عأ وعي أم عأ  ا وعي. 
وتت أأور عالقأأة ال عأأل بعائلتأأه وفأأق مراإلأأل منأأوق الأأيهين والنعسأأي، فتيفأأدأ شأأديدؤ،  تسخأأي س 

 ارجة عأ حميط اليفي ة ايفسرية. أالعتور(هب لتعوض ا عالقال خ
وإن   -ولعأأل املدرسأأة هأأي أول بي أأة تأأوفر لل عأأأل شأأيفكة أخأأرى مأأأ العالقأأال. هأأيق اليفي أأأة  

ف أأأي  يأأأئ الأأأايتً لال عتأأأاح علأأأو اليفي أأأة ايفسأأأرية مأأأرؤ أخأأأرى.  - ا أأأت فتلعأأأة عأأأأ بي أأأة ايفسأأأرؤ 
مأأأ خأأالل   أأو  فال عأأل يعأأارق أفأأرا  أسأأرته ب أأعت ا  ائنأأال اجتماعيأأة ليجأأدهق س املدرسأأة 

املأأوا  الدراسأأية امل أأررؤ.و مأأأ هأأيا املن لأأق حكننأأا أن   أأرح الموعأأة مأأأ ايفسأأ لة عأأأ العالقأأة بأأني 
 املدرسة ايتبتدائية وايفسرؤ س هيق الدراسة.

وعأأأ املأأدى الأأي  اسأأت اعت معأأه املدرسأأة، مأأأ خأأالل الن أأو  امل روإلأأة س  تأأ  اللغأأة  
ؤ، أن تس ق س إي اظ الوعي الي   و ته ايفسرؤ قيفل  خوله املدرسة العربية بدولة اإلمارال العربية املت د

وتنميته. ل د وفر عمل اليفاإل  مدرساً ل رائق تدريس اللغة العربية، والابية العملية فرصة تع أ   تأ  
 اللغة العربية س مراإلل التعليق العام، ولعت ا تيفاق اليفاإل  إل ما حتتله ايفسأرؤ مأأ عنايأة فائ أة س منأاهج
اللغأأة العربيأأة س املرإللأأة ايتبتدائيأأة. إن وعأأي اليفاإلأأ  بسمهيأأة هأأيق املسأأسلة و ورهأأا املأأج ر س وعأأي التلميأأي 

 املعرس ومنوق النعسي مثّل لديه  افعاً قوياً إلجراه هيق الدراسة.
 

 أسئلة البحث  -3

 يسعو اليف   ا ايل إل اإلجابة عأ ايفس لة اآلتية:
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نأأأأأاهج اللغأأأأأة العربيأأأأأة س مرإللأأأأأة التعلأأأأأيق ايتبتأأأأأدائي لألسأأأأأرؤ مأأأأأا ال أأأأأورؤ الأأأأأس ت أأأأأدم ا م -0
 اإلماراتية؟

هل است اع حمتوى  ت  اللغة العربية تليفية ايفهداا الابوية الس إلأد ها مأن ج املرإللأة  -2
 الدراسية خب و  صورؤ ايفسرؤ؟

 ما صورؤ ايفسرؤ الس جي  ت دح ا س  ت  اللغة العربية للمرإللة ايتبتدائية؟ - 3
 ما املعايا الس حكأ اقااإل ا لعرض صورؤ ايفسرؤ س  ت  اللغة العربية؟ - 4
 

 أهداف البحث  -4
الكملأأب عأأأ صأأورؤ ايفسأأرؤ اإلماراتيأأة س  تأأ  اللغأأة العربيأأة امل أأررؤ س املرإللأأة ايتبتدائيأأة  -0

 س من ج املدار  الرمسية س  ولة اإلمارال العربية املت دؤ.

حمتوى  ت  اللغة العربية س املرإللأة ايتبتدائيأة لألهأداا الابويأة الت  ق مأ مدى تليفية  -1
 الس إلد ها من ج املرإللة الدراسية خب و  صورؤ ايفسرؤ.

 الكملب عأ  واإلي صورؤ ايفسرؤ اإلماراتية مأ مدخل تربو . -3

ت أد  معأأايا لعأأرض صأأورؤ ايفسأأرؤ س  تأأ  اللغأأة العربيأأة ليسأأتس س فأأا م أأممو املنأأاهج  -4
 سية.الدرا

 

 أهمية البحث  -5
 تتجلو أمهية اليف   س الن اط اآلتية:

أول حماولأة علأو مسأتوى  ولأة اإلمأارال  -س إلدو  علأق اليفاإلأ   -يعد هيا اليف    -0
العربيأأأة املت أأأدؤ لت ديأأأد مسأأأال ايفسأأأرؤ اإلماراتيأأأة امل دمأأأة س الكتأأأ  املدرسأأأية ا اصأأأة 

 باللغة العربية س املرإللة ايتبتدائية.

ر اليف   س وقت تمل د فيه الابية س  ولة اإلمأارال إلر أة ت أوير وحتأدي  شأاملة يس -2 
للمناهج املدرسية، وقد يساعد اليف   واضعي املناهج س التنيفه إل الكملأب عأأ واقأع 
تناول الكت  ا الية ملوضوع ايفسرؤ، ومأ املعروا أن  ملب الواقع هو امل دمة لتغيأاق 

 فيما إذا اإلتاج إل تغيا.

مأأأأ املتوقأأأع أن تسأأأ ق  تأأأائج اليف أأأ  ا أأأايل س تمويأأأد ال أأأائمني علأأأو عمليأأأال ت أأأوير  -3
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املناهج ويتسيما مناهج اللغة العربية الايتل جي  أن تملتمل علي ا احملتويأال التعليميأة 
حتديأأد جوا أأ  الأأن   س تنأأاول الن أأو   -4س الكتأأ  املدرسأأية وا اصأأة بايفسأأرؤ 

 ملوضوع ايفسرؤ.
 
 حث حدود الب -6
 ت ت ر إلدو  اليف   علو اجلوا   اآلتية: 
 تأأأأ  اللغأأأأة العربيأأأأة س املرإللأأأأة ايتبتدائيأأأأة س  ولأأأأة اإلمأأأأارال العربيأأأأة املت أأأأدؤ، لت ديأأأأد   -0

 مسال ايفسرؤ مأ خالل   وص ا.
 استيفعا  أجماه الكت  الس يت تتوافر علو   و  تعكس صورؤ ايفسرؤ. -2
لسأأأا   لعأأأدم مناسأأأيفة موضأأأوع ما لغأأأرض اسأأأتيفعا   تأأأ  ال  أأأ  لل أأأعني ا أأأامس وا -3

 اليف  .
 
 الدراسات السابقة  -7

مل يتأأوافر ال أأو  ي أأ  س الأأرى اليف أأ  ب ري أأة ميفاشأأرؤ، و أأان يتبأأد مأأأ تعأأّرا خ أأائ   
 ايفسرؤ اإلماراتية مأ خالل الكت  والدراسال الس توافرل لليفاإل . ومأ هيق الدراسال:

(. وعنواهنأأأأا: أتوج أأأأأال 0991يأأأأأل أ راسأأأأة: أعلأأأأي راشأأأأأد النعيمأأأأي وم أأأأ عو إمساع -0
الياتيأأة الث افيأأة س  تأأ  تعلأأيق اللغأأة العربيأأة والدراسأأال ايتجتماعيأأة باملرإللأأة ايتبتدائيأأة 

 بدولة اإلمارال(.

اسأأت دفت الدراسأأة حتديأأد م ومأأال الياتيأأة الث افيأأة جملتمأأع اإلمأأارال، و ور مأأن ج  
أ التوج أأأأال السأأأأائدؤ املدرسأأأأة ايتبتدائيأأأأة س تأأأأدعيم ا لأأأأدى ايفطعأأأأال، والكملأأأأب عأأأأ

للياتية الث افيأة س  تأ  تعلأيق ال أراهؤ والدراسأال ايتجتماعيأة باملرإللأة ايتبتدائيأة بدولأة 
 اإلمارال. 

وتاأأأمأ اليف أأأ  جأأأا يفني: أإلأأأدمها   أأأر  إلأأأد ل فيأأأه م ومأأأال الياتيأأأة الث افيأأأة،  
 و ور مأأأأن ج املدرسأأأأة ايتبتدائيأأأأة س تأأأأدعيم ا لأأأأدى أطعأأأأال اإلمأأأأارال، والثأأأأاي ميأأأأداي
إلللأأت فيأأه الكتأأ  الدراسأأية لتعلأأيق ال أأراهؤ والدراسأأال ايتجتماعيأأة باملرإللأأة ايتبتدائيأأة 

 باإلمارال، باستخدام حتليل املامون أ اؤ للوصول إل النتائج.
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وقأأد أسأأعر اليف أأ  عأأأ عأأدؤ  تأأائج أبرلهأأا تس يأأد الياتيأأة العربيأأة اإلسأأالمية جملتمأأع  
اجلوا أأأ  املختلعأأأة للياتيأأأة الث افيأأأة،  اإلمأأأارال، ووجأأأو  خلأأأل س توليأأأع ايتهتمأأأام علأأأو

وا ت ت بدعوؤ إل توجيه ايتهتمام إل الع ال العرعية للث افة الياتيأة ومأأ هأيق الع أال 
الس مل تنل إل  أا مأأ الدراسأة س الكتأ  الدراسأية املختلعأة، ليسأ ق ذلأك س تملأكيل 

ماراتيأة، والعربيأة، الياتية الث افية لل عل اإلمارار: موضوعال ايفسرؤ، والملخ أيال اإل
واإلسأأأأالمية، والعامليأأأأة، ومناقملأأأأة اململأأأأكالل وال اأأأأايا احملليأأأأة، والعربيأأأأة، واإلسأأأأالمية، 

 والعاملية املعاصرؤ.

م( قامأأت فأأا الموعأأة مأأأ أسأأاتيؤ جامعأأة 0999 راسأأة   ريأأة عأأأ ايفسأأرؤ اإلماراتيأأة أ -2
هأأأق ا  أأأائ  اإلمأأأارال العربيأأأة املت أأأدؤ، س قسأأأق ايتجتمأأأاع. وقأأأد   أأأت الدراسأأأة أ

 اليفنائية والوظيعية والمواجية لألسرؤ الت ليدية س اإلمارال علو الن و اآلر: 

ايفسأأأأرؤ اإلماراتيأأأأة أسأأأأرؤ خلتأأأأدؤ: وتعأأأأد ا اصأأأأية ايتمتدا يأأأأة أهأأأأق خ أأأأائ  ايفسأأأأرؤ 
الت ليديأأأأة، وهأأأأي ا اصأأأأية الأأأأس جعلت أأأأا "ثأأأأل   العمأأأأو  الع أأأأر    لليفنأأأأاه ايتجتمأأأأاعي 

رؤ بالاأأأأرورؤ س التمأأأأع اإلمأأأأارال، إل جا أأأأ  الرجأأأأل للمجتمأأأأع، وتملأأأأمل هأأأأيق ايفسأأأأ
ولوجتأأه وأبنائأأه املتأأموجني و أأا املتأأموجني، ولوجأأال ايفبنأأاه وأبنأأاه ايفبنأأاه، وقأأد تملأأتمل 
أإليا أأأا علأأأو ايفخأأأوؤ وايفخأأأوال وايفعمأأأام وايفخأأأوال و أأأاهق مأأأأ ايفقربأأأاه. وينأأأتج عأأأأ 

 ذلك أن ايفسرؤ املمتدؤ تتسق بمليفكة عالقال أسرية واسعة.

 مأأا تتسأأق ايفسأأرؤ املمتأأدؤ هأأيق بالتاأأامأ والتماسأأك ايتجتمأأاعي، وايتقت أأا  ،  
والسياسأأأأي أب أأأأعته رافأأأأداً أساسأأأأياً لل يفيلأأأأة والع أأأأيفية ال يفليأأأأة(. وايفسأأأأرؤ املمتأأأأدؤ "ثأأأأل 
بالاأأرورؤ وإلأأدؤ سأأكنية واإلأأدؤ يفن مجيأأع أفأأرا  ايفسأأرؤ ي يمأأون س منأأمل واإلأأد أو عأأدؤ 

أبويأأأأة أ  تنتسأأأأ  ب ريأأأأق اآلبأأأأاه إل ايفبنأأأأاه، منأأأالل متجأأأأاورؤ ومتالصأأأأ ة هبوهأأأأي أسأأأأرؤ 
وتج أد سأل ة ايفب علأأو مجيأع ايفبنأأاه، وقأد ا عكسأت هأأيق السأل ة امل ل أأة علأو املأأرأؤ 
فجأأأاهل سأأأل ت ا هامملأأأية، و اخليأأأة ت لأأأق علأأأو  سأأأاه ايفبنأأأاه املتأأأموجني. بينمأأأا  أأأان 

 أأائ   ورهأأا  يفأأاًا س رعايأأة شأأجون ايفسأأرؤ وبعأأد ايفعمأأال اليدوية.ول أأد  أأان مأأأ خ
ايفسأأرؤ الت ليديأأة س اإلمأأارال: الوظيعأأة اإلوابيأأة، ووظيعأأة التنملأأ ة ايتجتماعيأأة بملأأ ي ا 
الث أأاس وايتجتمأأأاعي، والوظيعأأة ايتقت أأأا ية املتمثلأأأة س أهنأأا  ا أأأت "ثأأل وإلأأأدؤ إ تاجيأأأة 

 واست ال ية ووظائب أخرى..



 4002-العدد الثاني  -المجلد الثاني ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  
 
 
 

 

01 

 

نائيأة، إذ حتولأت التغأاال اليف -ول د طرأ علو ايفسرؤ اإلماراتية تغاال مأ أمه أا: أ 
مأأأ أسأأرؤ خلتأأدؤ إل أسأأرؤ أوليأأة مكو أأة مأأأ ايفب وايفم وايفبنأأاه ال أأغار  أأا املتأأموجني، 
خلا أ ى إل إضعاا العالقأة بأني الأموجني وأسأر ما  سأيفيا، مأع ليأا ؤ س التماسأك بأني 

 الموجني.
م( وقأأد أوضأأ ت الدراسأأة الأأس أجريأأت علأأو  0990 راسأأة عأأاطب وصأأعي أوصأأعي  -3

مأأأأ ايفسأأأر بينمأأأا تملأأأكل  % 94قأأأرى العأأأني أن ايفسأأأرؤ ايفوليأأأة تملأأأكل وأأأو  قريأأأة مأأأأ
 مأ الموع ايفسر. %01ايفسرؤ املمتدؤ إلوايل 

(  أن ايفسأأرؤ 210-219،    0990وتج أأد  راسأأة إليأأدر إبأأراهيق علأأي أعلأأي،  -4
للسأأأأكأ قأأأأرب ايفقربأأأأاه، إلأأأأ  س املأأأأدن  -"يأأأأل س اجتاه أأأأا العأأأأام  -ر أأأأق اسأأأأت الهلا 

  عس ا .
( أن   ايفسأأأأأأرؤ املمتأأأأأأدؤ مالالأأأأأأت 99، 0999ويج أأأأأد حممأأأأأأد أ أأأأأأد الأأأأأأم   أالأأأأأأم  ،  -1 

موجأأأأأو ؤ س بعأأأأأد ا أأأأأايتل، عنأأأأأد املوسأأأأأريأ علأأأأأو وأأأأأو خأأأأأا ، إذ يسأأأأأكأ ايفبنأأأأأاه 
 املتموجون مع آبائ ق س مسا أ مت اربة  اخل إطار سور واإلد  . 

مأأارال املعاصأأر ( أ أأه س التمأع اإل040، 0994يأرى حممأأد  أأام الرمي أي أالرمي أأي،  -1
يت يكأأأا   لأأأو بيأأأت مأأأأ خا مأأأة أو مربيأأأة، وأإليا أأأاً، بأأأل س  ثأأأا مأأأأ ايفإليأأأان وأأأد أن 

مأأ  %94اليفيت الواإلد جيمع بني ا ا مة واملربية وا أا م، والسأائق واملأمارع... وي أرر 
املواطنني أن هيق ال اهرؤ واسعة ايت تملار، وهجيته مجيعاً مت لون ويتعاملون ويتعأاعلون 

أ ثأأر مأأأ أفأأرا  أسأأرهق وبأأايفخ  س السأأنني ايفول مأأأ إلياتأأه أمرإللأأة مأأا قيفأأل  مع أأق
املدرسأأأة(. ويكأأأا  ي أأأدق ال أأأول إن املربيأأأة س التمأأأع اإلمأأأارال أصأأأيف ت اليأأأوم  أأأايفم 

 بالو الة، وهليا الدور آ ار سليفية  يفاؤ علو ال عل وايفسرؤ. 

الكأأأأاس لألسأأأأرؤ  ا ملأأأأغال ايفب أو ايفم بالعمأأأأل خأأأأارج اليفيأأأأت عأأأأأ تأأأأوفا الوقأأأأت -
 ب عة عامة وايفطعال ب عة خاصة.

 

ممممن الدراسمممما  السممممابةة يملمممن حن نسممممم لن تبم ممممما  ذخصمممالن  ممممن اسسمممم ا  -7-1
 اامارات ة نجملها ل ما يلت: 

إن ايفصل س ايفسرؤ اإلماراتية هي مأ  وع ايفسأرؤ املمتأدؤ، وأن ال عأرؤ ايتقت أا ية جعلت أا  -
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 تت ل .

 ولة اإلمارال له أمهيته ا اصة، وذلك مأ خالل  راسة  ورها الابو . راسة ايفسرؤ س  إن  -

السل ة ايفبوية س ايفسرؤ تغال بتغا منأط اإل تأاج، ف أد أصأيفح الوضأع ايتقت أا   يأوفر فأر   إن -
 .عمل مست لة يففرا  ايفسرؤ  ل علو إلس  إمكا اته وقدراته  ا س ذلك املرأؤ

ضأأع املأرأؤ، فنتيجأة تعّلم أا  خلأأت ميأدان العمأل، وهأيا بأأدورق إن التعلأيق والعمأل  أّاا مأأ و  -
  ّا مأ قيق النا  ومواقب ايفسر ايتجتماعية.

إن ايفسأأأرؤ اإلماراتيأأأة املعاصأأأرؤ تتجأأأه وأأأو التسأأأامح والتأأأوالن النسأأأ ، مأأأع ب أأأاه سأأأل ة ايفب  -
 الكيفاؤ  ا امل ل ة.

، مل حيأأأّد مأأأأ ايتعتمأأأا  علأأأو إن ا تملأأأار مجسسأأأال الدولأأأة الأأأس تملأأأارك س عمليأأأة التنملأأأ ة -
املربيأأال ايفجنيفيأأال أاآلسأأيويال( وخباصأأة رعايأأة ايفطعأأال، والعنايأأة فأأق خلأأا  أأوهلأ  رجأأة  

  يفاؤ مأ اململار ة س عملية التنمل ة ايتجتماعية.
 

  م قو البح  الحالت من الدراسا  السابةة -7-2
تتعأرض لأه الدراسأال السأاب ة، يتناول اليف   ا ايل ايفسرؤ اإلماراتية مأأ جا أ  تربأو  مل  

ف أو يسألط الاأوه علأأو صأورؤ ايفسأرؤ اإلماراتيأأة  مأا ي أدم ا م أممو املنأأاهج مأأ خأالل  تأأ  
اللغأأة العربيأأة امل أأررؤ س مأأدار   ولأأة اإلمأأارال الرمسيأأة، والكملأأب عأأأ مأأدى تليفيأأة   أأو  هأأيق 

السأأاب ة  الكتأ  يفهأأداا عأرض موضأأوعال ايفسأرؤ في أأا، ول أد اسأأتعا  اليف أ  مأأأ الدراسأال
 بتملكيل خلعية   رية شاملة عأ واقع هيق ايفسرؤ، وماضي ا، وت لعا ا.

 
  منهج الدراسة ومادتها وأدواتها -8

اعتمأأأأد اليف أأأأ  ا أأأأايل مأأأأن ج اليف أأأأ  الوصأأأأعي وأ اتأأأأه حتليأأأأل املاأأأأمون، وذلأأأأك  -8-1
 للوصول إل اليفيا ال واملعلومال امل لوبة.

  س  تأأأ  اللغأأأة العربيأأأة امل أأأررؤ مأأأأ ولارؤ الابيأأأة تتأأأوافر املأأأا ؤ ايفساسأأأية هلأأأيا اليف أأأ -8-2
هأيق   اأع اليفاإلأ والتعليق والمليفاب س  ولة اإلمارال العربية املت دؤ، للمرإللة ايتبتدائيأة. ومل 

 املا ؤ لال ت اه وإمنا استخدم ايتست  اه الملامل هلا.

 أأامس ول أأد أضأأاا اليفاإلأأ  إل جا أأ  الكتأأ ، لل  أأ  املختأأارؤ س  أأل مأأأ ال أأعني ا 
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(  تابأاً خ أ  02والسا   ايتبتدائي. وبيلك ت يفح الكت  الس أخاأعت ما  أا للدراسأة أ
لكأأأل صأأأب  تابأأأان أاجلأأأمه ايفول واجلأأأمه الثأأأاي( فاأأأالً عأأأأ ال  أأأ  املختأأأارؤ وعأأأد ها  تابأأأان 

  تاباً هي  التايل:  04وبيلك يكون الموع الكت  

 م.2112-2110ام ع 1، ط 0اللغة العربية لل ب ايفول ايتبتدائي، ج -
 .2اللغة العربية لل ب ايفول ايتبتدائي، ج - 

 م.2110-2111عام  1، ط0اللغة العربية لل ب الثاي ايتبتدائي، ج -

 م.0999-0999، طيفعة جترييفية، 2اللغة العربية لل ب الثاي ايتبتدائي، ج -

 م. 2110-2111، عام 4، ط0اللغة العربية لل ب الثال  ايتبتدائي، ج -

 م.2111-0999، عام 3، ط 2للغة العربية لل ب الثال  ايتبتدائي، جا -

 م. 2110-2111، عام 1، ط0اللغة العربية لل ب الرابع ايتبتدائي،ج -

 م.2111-0999، عام 1، ط 2اللغة العربية لل ب الرابع ايتبتدائي، ج -

 .م 0999-0999، طيفعة جترييفية، 0اللغة العربية لل ب ا امس ايتبتدائي، ج -

 م.2110-2111، 1اللغة ا لعربية لل ب ا امس ايتبتدائي، اجلمه الثاي،ط  -

 م. 2110-2111، عام 4، ط0اللغة العربية لل ب السا   ايتبتدائي، ج -

 م. 2111-0999، عام 3، ط2اللغة العربية لل ب السا   ايتبتدائي، ط  -
تأأدائيني مل جيأأد اليفاإلأأ  وبعأأد  راسأأة  تأأاب ال  أأة لكأأل مأأأ ال أأعني ا أأامس والسأأا   ايتب

 في ما ما يعيد موضوع الدراسة ف ما س  ا موضوع ايفسرؤ. 
 
  أداة البحث )تحليل المحتوى( -8-3

احملتوى ا  ول علو معلومال وموا  ومع يال، وتتسلب موا  الدراسة ا الية مأأ تنملد ت نية حتليل 
ال أ ثأأر الأأويتً مأأأ اإلعأأالم يف أأه يسخأأي ات أأايتل  تابيأأة:   أأو   ثريأأة وشأأعرية. ومأأأ املعأأروا أن ايتت أأ

بايتعتيفار المل ايفجماه ويتق تعساها تيفعاً للت ور الي  يكو ه عنه املرسل واملست يفل. وعليه يتيفأ  اليفاإلأ  
( وهأأأو التأأأايل:   إ أأأه ت نيأأأة  أأأ  للوصأأأب Berelson مأأأا يأأأراق برلسأأأون أ  تعريأأأب حتليأأأل املاأأأمون

 أأأأال ال أأأأاهر،  أأأأدا إل تعسأأأأاها     أأأأالً عأأأأأ املوضأأأأوعي، واملن جأأأأي، والكمأأأأي حملتأأأأوى ايتت
 (.p.145Madeleine Grawitz ,1996 :أما لني  راويتم أ

إن حتليأأل احملتأأوى أسأألوب مأأأ أسأأالي  اليف أأ  الأأس تسأأتخدم س  راسأأة الرسأأالة ايتت أأالية،  
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ملأاعر وإن ما ي دمه حتليل احملتوى يتمثل "ثالً أساسياً س التنيفأج  أا ياأمنه املرسأل مأأ أفكأار وم
 واجتاهال س رسالته. و راسة أ ر الرسالة ايتت الية س املست يفل.

إن  راسأأأأأأأأة موضأأأأأأأأوع أايفسأأأأأأأأرؤ( املتاأأأأأأأأمنة س الرسأأأأأأأأالة أالكتأأأأأأأأ  املدرسأأأأأأأأية( املوج أأأأأأأأة إل  
مج أأأأأأأأور املتعلمأأأأأأأأني تتأأأأأأأأيح إعأأأأأأأأا ؤ تكأأأأأأأأويأ قأأأأأأأأيق اجلماعأأأأأأأأال املسأأأأأأأأت دفة. ولدراسأأأأأأأأة الرسأأأأأأأأأالة 

علأأأأأو اإلجابأأأأأة عأأأأأأ أ يأأأأأب؟( عأأأأأأ  أأأأأدخل  مأأأأأي سأأأأأيدر  اليفاإلأأأأأ  العناصأأأأأر الأأأأأس تسأأأأأاعد 
طريأأأأأق اختيأأأأأار الكلمأأأأأال والتكأأأأأرارال وتكأأأأأويأ اجلمأأأأأل، إ  وسأأأأأتكون ايفصأأأأأناا هنأأأأأا  وعيأأأأأة 

  ائماً. ووصع ا س الاميع.

 
 م اال اسم داح تةن ة تحل ل المضم ن لت الدراسة الحال ة -

ة س هأيا بعد  تابة صورؤ متكاملة عأ ايفسرؤ اإلماراتيأة مأأ خأالل الو أائق أالكتأ ( املرجعيأ
اجملأأال، حيأأد  اليفاإلأأ  الغأأرض مأأأ الدراسأأة، وي أأوم امأأع املع يأأال بواسأأ ة الع أأال، وس ذلأأك 

 تتملكل املرإللة ايفول للت نية ا اصة بت ليل احملتوى.

 اخم ار الفالا  -

 إن ايتست  اه ايتستكملاس سيملكل ف ال إطار الت ليل، ومن ا:

 للعر .وظيعة ايفسرؤ س الال التنمل ة ايتجتماعية  -

الوظيعة ايتقت ا ية لألسرؤ، الأس تتمثأل س تليفيأة ا اجأال ايتقت أا ية يففرا هأا مأأ  أياه  -
 ومليفس و اق.

 وظيعة اململار ة س تعليق أفرا  ايفسرؤ ومتابعة حت يل ق وت دم ق وإوالهق لواجيفا ق. -

 آلباه وايفبناه.الوظيعة العاطعية: الس تتمثل س التعاعل العاطعي بني الموجني وبني ا -

ل د استمد اليفاإلأ  هأيق الع أال و اهأا مأأ م أدريأ، ايفول: الو أائق أ تأ  اللغأة العربيأة 
امل أأأأأررؤ( و ا ي أأأأأا: املعرفأأأأأة العامأأأأأة للميأأأأأدان املأأأأأدرو ، مأأأأأأ خأأأأأالل املراجأأأأأع الأأأأأس تناولأأأأأت 

 املوضوع. 

يعاجلأأأه  جلأأس اليفاإلأأ  إل تع أأ  العالقأأأال املوجأأو ؤ بأأني ف أأأال اللغأأة والديتلأأة مأأأع بيأأان مأأا
 ايتت ال أالكت  امل ررؤ(.

 التعريفات اإلجرائية  -9

 اعتمد اليف   الموعة مأ التعريعال اإلجرائية، وهي: 
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 : هي العائلة الس جتمع اآلباه وايفبناه وايفجدا  وايفعمام وايفخوال.اسس ا المممدا -

د مسيأأأأأت س هأأأأأي الأأأأأس تكتعأأأأأي بأأأأأايفم وايفب وأبنائ مأأأأأا. وقأأأأأ)النممممم اا :  اسسممممم ا الممةلصمممممة -
 الدراسال الساب ة: ايفسرؤ ايفولية.

: هأأي الأأس جتمأأع بأأني ايفسأأرؤ املمتأأدؤ وايفسأأرؤ النأأواؤ وتتكأأون هأأيق الباللممة لممت منةلممة ذسممطى -
 ايفسرؤ مأ ايفم وايفب وايفبناه إل جا يف ق اجلدؤ واجلد.

إلأأأد أفأأأرا  : الكلمأأأة أو العيفأأأارؤ أو الكلمأأأة املعتاإليأأأة الدالأأأة علأأأو أذامممدا المحل مممل المبمممممدا -
إ ( والأأأأأس تتملأأأأأكل من أأأأأا العكأأأأأرؤ الأأأأأس تأأأأأدور إلأأأأأول موضأأأأأوع مأأأأأأ …ايفسأأأأأرؤ أايفب، ايفم 

موضوعال ايفسرؤ. ويت تملكل  لمة أأم( مثالً عد  تكرارا أا س الن أو ، وإمنأا يأدل ذلأك 
 علو موضوع ايفم. 

 
 اإلطار النظري -11

 األسرة -11-1

عأأأر  واجملتمأأأع معأأأاً. ف أأأي ت أأأوم بت ويأأأل مجسسأأأة اجتماعيأأأة يفهنأأأا ت أأأوم بالوظأأأائب اجلوهريأأأة لل
الكأأأائأ اليفملأأأر  إل إ سأأأان مت يفأأأع ب يفأأأاع التمعأأأه بواسأأأ ة التل أأأني امليفأأأين علأأأو أسأأأس التعاعأأأل 
الرمم  ايتجتمأاعي بأني ايففأرا ، وبنأاًه عليأه ي أيق مع أق شأيفكة مأأ العالقأال ايتجتماعيأة وحيتأّل 

ي أأأيفح إ سأأأا اً متكيعأأأاً مأأأع اجملتمأأأع  مواقأأأع بنائيأأأة  سأأأ ية متعأأأد ؤ وحأأأار  أ وارهأأأا بيسأأأر. إذ ذاك
 الي  يعيش فيه.

وبتعيفا آخر، ت وم ايفسرؤ بتل ني املولو  اجلديد وتعليمه وتدرييفه أاآل مأي علأو إلسأ  تعيفأا 
ابأأأ خلأأدون( أ  الكأأائأ اليفملأأر ، أسأأس السأألوك ا أأا  بأأه أسأألوك الولأأد أو اليفنأأت أو الوليأأد 

ايتجتماعية. هيق امل مة اجلسيمة يت تنجأم  ل أا أو ايفول أو الثاي أو ايفخا( ومعايا الاوابط 
  أأع ا س هأأيق املرإللأأة العمريأأة، بأأل تغأأر  أوليا أأا وأسسأأ ا اجلوهريأأة  أأالتمييم بأأني املسأأموإلال 

 (.002، 2110واملمنوعال س السلوك ايتجتماعي أالعمر، معأ خليل: 

أ  يأأأأتق   أأأأل ذلأأأأك لتنملأأأأئ فيأأأأه مت ليفأأأأال الكأأأأائأ اليفملأأأأر  لي أأأأيفح أإلأأأأد عناصأأأأر التمعأأأأه،
التخ أأأيط لت ويلأأأه مأأأأ آ مأأأي إل فأأأر  حيمأأأل السأأأمال ايفساسأأأية مل ومأأأال اليفنأأأاه ايتجتمأأأاعي، 

إل مرإللة أالملخ ( بعدما  ان فر اً يتمتع  سأجوليال وواجيفأال   –لكي يتق حتويله فيما بعد 
 اجتماعية  اخل التمعه.
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بأأدو  وس أيأأة  هأأيق املسأأجولية ايتجتماعيأأة هأأي مأأأ عمأأل أ  أسأأرؤ س أ  التمأأع إلاأأر  أو
مرإللأأة تار يأأة، وأيأأاً  ا أأت ايفسأأرؤ مأأأ إليأأ  مسأأتواها الث أأاس، إهنأأا مسأأجولية تأأنعكس س تربيأأة 

 ايفبناه مأ قيفل اآلباه س  ل أواه املعمورؤ.

إن  ثااً مأ ايف وار ايتجتماعية مكتسيفة مأ ايفسرؤ، فاجلنسوية أ  أ وار  أل جأنس أذ أر، 
ا ايفبناه وتنعكس س ت رفال ايفبناه خارج ايفسرؤ أس مجاعأة أ ثو( هي مأ ايف وار الس يتملرف

أو امل أأأنع أو  ال ريأأأة أو املعمأأألاللعأأأ ، أو املدرسأأأة أو اجلامعأأأة أو اجلأأأاان، أو اجملتمأأأع احمللأأأي أو 
الملأأر ة أو النأأا   أو أمأأا أ العمأأل املختلعأأة( وهأأجيته حارسأأون بأأاقي ايف وار مأأأ خأأالل إل ي أأة 

 تنس  إلي ق مأ قيفل أسرهق. ايف وار ايتجتماعية الس

إن مأأأا يكتسأأأيفه ايفطعأأأال مأأأأ أسأأأرهق يعأأأّد معأأأاتيح رئيسأأأية ليفأأأاقي ايف وار س التمعأأأه الكيفأأأا، 
لأأيلك رأى بعأأد العلمأأاه أن ايفسأأرؤ هأأي إإلأأدى مجسسأأال النسأأق ايتجتمأأاعي  اخأأل هيكأأل 

 أبناه اجملتمع(.
 نظام األسرة في دولة اإلمارات  -11-2

اً س التمأع اإلمأارال هأو    أام ايفسأرؤ املمتأدؤ ، ومأأ أبأرل أ وارق   ام ايفسرؤ ايف ثر ا تملار 
تملأأجيع الأأمواج امليفكأأر وا أأ  عليأأه، وتسأأ يل الأأمواج والا يأأ  س اإلوأأاب وحتريأأك الأأدوافع لأأه، 
إيت أ ه قد طرأ عليه تغيا، ف د اجته السكان وو ايفسرؤ النووية أال غاؤ( الس مأأ مسا أا الغاليفأة 

 ليل النسل  أ راسال س التمع اإلمارال، الموعأة مأأ أسأاتيؤ جامعأة اإلمأارال، ايتجتاق وو ت
(. وت أأرر  راسأأة لعأأاطب وصأأعي أس إإلأأدى قأأرى من  أأة العأأني(. أن الغاليفيأأة الع مأأو 0999

مأأ المأوع ايفسأر س  %94مأ أسر هيق ال رية مأ  وع ايفسرؤ النواؤ، إذ بلغت  سيفت ا إلوايل 
مأأأأ مجلأأأة أسأأأر ال ريأأأة. ويأأأرى عأأأاطب وصأأأعي  %01متأأأدؤ إلأأأوايل ال ريأأأة، وتراوإلأأأت ايفسأأأر امل

(. أأن هيا النوع مأ ايفسر هو الملائع س الوقت ا اضأر وهأو مرشأح 0990،299أوصعي، 
 لالستمرار س املست يفل(.

وس است  اه قام به أف د الثاقأ ( س  راسأته أموقأب الكويأت مأأ مكا أة املأرأؤ س التمعنأا 
مأأ العتيأال ا ليجيأال اجلامعيأال أومأن أ اإلماراتيأال(  %99.2املعاصر( أوضح أن إلوايل 

 أويت (. 4يعالأ إلجق ايفسرؤ ال غاؤ أأقل مأ 
 خصائص األسرة في دولة اإلمارات  -11-3

يرى اليف   ا أايل أن خ أائ  ايفسأرؤ ا ليجيأة الأس ذ رهأا أماأر خليأل العمأر، س اللأة  
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( ين يفأق إل إلأد  يفأا 021-009،    0991، 0ا لأيج العأر ، جامعأة اليف أرؤ، العأد  
 علو ايفسرؤ اإلماراتية الس حكأ أن  عد  خ ائ  ا علو الملكل التايل: 

 
 الخصيصة األولى لألسرة اإلماراتية -11-3-1

إذ يعأأأأأأأد  ور الأأأأأأأموج  وراً مر ميأأأأأأأأاً، وتت أأأأأأأب ايفسأأأأأأأأرؤ با مهأأأأأأأا إلأأأأأأأول الأأأأأأأأموج، ف أأأأأأأو مر أأأأأأأأم 
بينمأأأأأا حتتأأأأأل املأأأأأرأؤ موقعأأأأأاً أقأأأأأل مأأأأأأ الأأأأأموج  السأأأأأل ة واملسأأأأأجولية، وهأأأأأو يتمتأأأأأع  كا أأأأأة خاصأأأأأة،

س بنيأأأأأة ايفسأأأأأرؤ ا ليجيأأأأأة الت ليديأأأأأة من أأأأأا واملعاصأأأأأرؤ، أمأأأأأا فيمأأأأأا يتعلأأأأأق بتعسأأأأأا هأأأأأيق املكا أأأأأة 
فاجع أأأأأأا اليفأأأأأأاإلثون إل أسأأأأأأيفاب اجتماعيأأأأأأة واقت أأأأأأا ية و  افيأأأأأأة. وتأأأأأأي ر إإلأأأأأأدى الدراسأأأأأأال 

مأأأأأا لال قويأأأأأاً(، ولأأأأأيس الأأأأأس أجريأأأأأت علأأأأأو اإلمأأأأأارال أأن تأأأأأس ا الت اليأأأأأد إلأأأأأول عأأأأأمل النسأأأأأاه 
هنأأأأأأاك امأأأأأأرأؤ ت أأأأأأرر  عر هأأأأأأا امت أأأأأأان م نأأأأأأة مأأأأأأا  ون ا  أأأأأأول علأأأأأأو مواف أأأأأأة أهل أأأأأأا ويتسأأأأأأيما 
الرجأأأأأأل، رأ  العائلأأأأأأة، وتكأأأأأأا  هأأأأأأيق املالإل أأأأأأة تن يفأأأأأأق علأأأأأأو املأأأأأأرأؤ س اجملتمأأأأأأع س مجيأأأأأأع  ول 

 (.021 -009،     0991ا ليج العر  أالعمر،

 ليج العر  علو أسا  اجلنس ت أوم علأو أسأا  و   ما ت وم بنية ايفسرؤ اهلرمية س  ول ا
العمأأر، فال أأغار جيأأ  علأأي ق طاعأأة الكيفأأار س شأأكل عالقأأة تسأأل ية مأأأ جا أأ  ايفب و ايأأة 

 (.p81 ،1980 ،Lend Eru مأ جا   ايفم . أ
 

  الخصيصة الثانية -11-3-2
رؤ اإلماراتيأأة تتجلأأو س اسأأتمرار الر يفأأة س إوأأاب الأأي ور وهأأي ر يفأأة  اليفأأاً مأأا وأأدها س ايفسأأ

وا ليجية، ويت تست يع املرأؤ أن تسخي وضع ا ايتجتماعي والنعسي املأريح إيت بعأد إوأاب ايتبأأ 
 (.0991،092الواره، وت ا  قوؤ ايفسرؤ بعد  ايفبناه الي ور أبر ال، 

 مأأا ي  أأر تعاأأيل ايتبأأأ ايف أأ  ومن أأه إل وقأأاً وامتيأأالال يت "أأنح لغأأاق، وحتأأده املعاضأألة 
ده علأأو أسأأا  اجلأأنس وخاصأأة مأأا يتعلأأق بأأاإلره وتأأوفا فأأر  التعلأأيق. أوصأأعي، أ ثأأر مأأا حتأأ

0990،299.) 
 

 الدراسة الميدانية -11

 التحليل الكمي -11-1
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إن التكأأأأأأأأرارال ملوضأأأأأأأأوع ايفسأأأأأأأأأرؤ أو فأأأأأأأأر  مأأأأأأأأأأ أفرا هأأأأأأأأا س مأأأأأأأأوا   تأأأأأأأأأ  اللغأأأأأأأأة العربيأأأأأأأأأة  
يق يملأأأأأأأأأكل مأأأأأأأأأأا ؤ  سأأأأأأأأأأاب التكأأأأأأأأأرارال س هأأأأأأأأأأيق الكتأأأأأأأأأأ ، و راسأأأأأأأأأة النسأأأأأأأأأأ  امل ويأأأأأأأأأأة هلأأأأأأأأأأ

التكأأأأأرارال، تعيأأأأأد اليف أأأأأ  س ت أأأأأنيب ايفولويأأأأأال الأأأأأس اعتمأأأأأدها مجلعأأأأأو الكتأأأأأ  س عأأأأأرض 
صأأأأأأأأورؤ ايفسأأأأأأأأرؤ اإلماراتيأأأأأأأأة، وال أأأأأأأأيق الكميأأأأأأأأة لكأأأأأأأأل فأأأأأأأأر  أو موضأأأأأأأأوع مأأأأأأأأأ أفأأأأأأأأرا  ايفسأأأأأأأأرؤ أو 

( يوضأأأأأح النسأأأأأ  امل ويأأأأأة لتكأأأأأرارال املوضأأأأأوعال الأأأأأس يأأأأأي ر 0موضأأأأأوعا ا، واجلأأأأأدول رقأأأأأق أ
  موضأأأأأأأوع اليف أأأأأأأ  أمأأأأأأأأ ال أأأأأأأب ايفول إل ال أأأأأأأب في أأأأأأأا أفأأأأأأأرا  ايفسأأأأأأأرؤ س المأأأأأأأل الكتأأأأأأأ

 السا   ايتبتدائي(.
 

  1الجدذل )

 النسر المال ية ذال تر المت اازها حل اد اسس ا لت اسللار ذالمشا   ذايتجاها 
 لت م    ا  كمر اللغة الب ب ة لت الم الة ايبمدال ة لت دذلة اامارا  الب ب ة الممحدا

 ال تبة % المل ارا  الة ابة
 0 %34 021 اسا
 2 %32 021 اسح

 3 %9 31 بة ة اسخ ا
 4 %1و4 24 ال الة

 1 %1 23 اسخ اسكب 
 1 % 1و3 21 الجد

 9 4و2 01 اسخل اللب  
 9 0و11 1 الجدا
 9 0011 4 البمة
 01 0011 4 البم

 00 1021 0 حبناء البم
ايفسأرؤ وفأق معيأار التكأرارال  ي  ر مأ اجلدول السأابق س ضأوه الرتأ  الأس إل أي فأا أفأرا 

س الكتأأ ، ب أأعة عامأأة أن أ ثأأر عناصأأر ايفسأأرؤ ذب أأراً س الكتأأ  هأأو ايفب. وهأأيا مأأا يعكأأس 
الأأأأدور الت ليأأأأد  لأأأأألب س ايفسأأأأرؤ ا ليجيأأأأة عامأأأأة وبأأأأال يفع ايفسأأأأرؤ اإلماراتيأأأأة، إن هأأأأيق الرتيفأأأأة 

توجيأأأه واإلرشأأأا ، مسأأأتمدؤ مأأأأ  ور ايفب ال يأأأا   س ايفسأأأرؤ ف أأأو م أأأدر املأأأال والتخ أأأيط وال
 ور ايفب س ايفسأأأأأرؤ  السأأأأأاب ة س الأأأأأالوهأأأأأيق النتيجأأأأأة منسأأأأأجمة مأأأأأع مأأأأأا جأأأأأاه س الدراسأأأأأال 
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 اإلماراتية. 

وت  أأر ايفم س املرتيفأأة الثا يأأة وتيفأأدو متعر أأة للتنملأأ ة ايتجتماعيأأة والث افيأأة وإ سأأاب العأأا ال 
مأأع  وهأي الأس تتيفأا لعأة والسألو ال ا ميأدؤ لألبنأاه، وهأي تيفأدو س  الأ  ايفإليأان متعلمأة ومث 

أبنائ أا املوضأوعال املختلعأأة الأس ت أ  س إطأأار تنملأ ت ق وتعأديل سأألو  ق، وتسخأي  ور املعأأمل 
لكل سلوك جيأد ييفديأه ايفبنأاه، وهأي م أدر الع أب وا نأان لكأل أبنائ ا. مأا حكأأ مالإل أة 

م. وايف  ايف أأ  ي أأّدم  ور ايفخأوؤ س ايفسأأرؤ إذ يأأسر هأأيا الأأدور س املرتيفأأة الثالثأأة بعأأد ايفب وايف
بنسأأ  أقأأل خلأأا  والتوجيأأه وإن  أأاناملسأأاعدؤ وحينأأو علأأو ايفصأأغر منأأه،  مأأا حأأار   ور اإلرشأأا  

 "ارسه ايفم س هيا اجملال.

وتأأأسر ا الأأأة س املرتيفأأأة الرابعأأأة،خلا يج أأأد ميأأأل ايفسأأأرؤ للأأأاابط أ ثأأأر مأأأع أسأأأرؤ ايفم  سأأأتوى  
ق أو العمأأأة ل أأأاة ا الأأأة، وحت أأأو ايفخأأأت س يملأأأكل  سأأأيفة مل وظأأأة وأ أأأ  فيمأأأا يتعلأأأق بأأأالع

ايفسأأرؤ باهتمأأام يعأأوق العمأأال إذ تأأسر س املرتيفأأة السأأابعة، أمأأا اجلأأد فمرتيفتأأه س التكأأرارال أعلأأو 
مأأأ اجلأأدؤ ويأأرجح أن يكأأون هأأيا اجلأأد والأأد الأأموج، وهأأو م أأدر إشأأاعة ال أأيق وا كمأأة والرلا أأة، 

ي أأان بميار مأأا، ومأأديح  اً م لكأأأ الرضأأا  ائمأأويأأسر ذ أأر العأأق أو العمأأة بملأأكل عأأابر و ون تر يأأ
للخأال، بينمأا تأأسر العمأة باملرتيفأأة  اً طعام مأا، وتن يفأق هأأيق املواصأعال علأو ا الأأة، ويت وأد ذ أأر 

التاسأأعة، ويأأسر العأأق أقأأل من أأا رتيفأأة، وس هأأيا السأأياق يلعأأ  أويت  ايفسأأرؤ مأأع أبنأأاه عمومت أأأق 
 ة س املرتيفة ا ا ية عملرؤ.ويتواصلون، ويسر ذ رهق س الكت  املدروس

 

 التحليل الوصفي -11-2

تستند  ثا مأ الن و  امل دمة س الكتأ  املدرسأية للمرإللأة ايتبتدائيأة علأو خلعيأة ت أد   
املعلومال وعناصر املعرفة علو ألسنة أفرا  ايفسرؤ، أو مأأ خأالل ا أوار الأي  يأدور بأني هأأجيته 

ل ورو   أأل فأأر  مأأأ أفأأرا  ايفسأأرؤ خأأالل رصأأأد تكأأرارال ( ييفأأني تكأأأرارا2ايففأأرا ، اجلأأدول رقأأق أ
 ذ رهق س الن أو  الملعرية أو النثرية س الكت  علو إلس  ال ب واجلمه.

  2الجدذل رقم )
 تل ارا  تك  حل اد اسس ا ذدرجة الة ابة اسر ما جاء

 لت كمر الم الة الدراس ة اسذلى
 حبناء البم البمة الجدا سخلا الجد اسخ ال الةبة ة  اسح اسا الصف



 د جهاد جملد. محم  ….………………صورة األسرة في كتب اللغة العربية للمرحلة التأسيسية في التعليم االبتدائي
 

 
 
 

11 

 البم اسخم ا
   0 0 2 0   9 09 20 0ايفول ايتبتدائي ج

  3 0 0 0 3   019 29 39 0/أ ج2
    2 2     41 10 2/أ ج2
 0    3 0 3 09 03 29 10 0/أ ج3
            2/أ ج3
  0   2 0  2 44 22 34 0/أ ج4
 0  0  0 0   11 29 29 2/أ ج4
        9 9 92 39 0/أ ج1
         41 21 9 2/أ ج1
         99 21 11 0/أج1

 2 4 3 4 00 9 3 29 391 299 329 اجملموع
( أن ال عأأل يعأأيش مأأع أفأأرا  أسأأرته مأأأ خأأالل الن أأو  الأأس 2ييفأأني اجلأأدول السأأابق رقأأق أ

س  رو  ال أأأأراهؤ وايف اشأأأأيد واحملعوظأأأأال واإلمأأأأاله والن أأأأو س صأأأأعوا مراإلأأأأل  اً يتناوهلأأأأا يوميأأأأ
 عليق ايتبتدائي. الت

مأ ج ة أخأرى ت  أر العالقأال ا ميمأة الأس تعأد واإلأدؤ مأأ خ أائ  ايفسأرؤ ا ليجيأة و  
إل أفرا هأأأا س  اً بأأأني أفأأأرا  ايفسأأأرؤ النواتيأأأة ال أأأغاؤ، و"تأأأد العالقأأأة هأأأيق س إلأأأايتل حمأأأد ؤ جأأأد

 ار أأأة ( اخنعأأأاض  سأأأيفة تكأأأرارال اجلأأأد أو اجلأأأدؤ م2ايفسأأأرؤ الكيفأأأاؤ.  الإلأأأ  س اجلأأأدول رقأأأق أ
 بايفب وايفم وب ية عناصر ايفسرؤ.

أقل مأ ذلك ا ال وا الة، والعق والعمة، فمرؤ تأمور عائلأة  راشأد  العمأة ومأرؤ تأمور ا الأة، 
 تأاب بينما تعرض الكت  بملكل  ا ر عالقة ايفسرؤ النواؤ مع اجلد واجلدؤ،، يسأتث  مأأ ذلأك 

يا ايتجتأأاق ضأأيفابية يت تسأأا س خأأط مسأأت يق، ال أأب الثالأأ  اجلأأمه ايفول، وتكأأا  تكأأون العالقأأة س هأأ
 ا رؤ  اً  الإل  اختعاه صورؤ اجلد واجلدؤ مأ صور العائلة النواؤ س  ثا مأ ايفإليان، وي  ر اجلد أإليان

 وهو يملكل ا كمة والع ل وإلكايال املاضي املليه بالكعاح.

هأأيق الكتأأ   تالشأأت إل إلأأد مأأا س  تأأ  اللغأأة العربيأأة صأأورؤ ايفسأأرؤ الت ليديأأة، وعكسأأت
صورؤ ايفسر ال رابية العرعية ال غاؤ، فسسرؤ   أبو راشد   تأمور بيأت العمأة س إمأارؤ  أا اإلمأارؤ 
الأأأأس تسأأأأكن ا و أأأأيلك تأأأأمور بيأأأأت ا الأأأأة س إمأأأأارؤ أخأأأأرى. وبأأأأرلل ايفسأأأأرؤ ال أأأأغاؤ س أ ثأأأأر 

بأدأ منأي موضوعال الكت  امل ررؤ س املرإللأة ايتبتدائيأة، إذ صأاإل  الت أول ايتقت أا   الأي  
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لع أال واسأعة مأأ الملأيفان الأدخول س ميأدان العمأل ومّكأن ق مأأ ايتسأت الل  اً السأيفعينيال فرصأ
إذ جأأأأيبت ق مجسسأأأأال ق أأأأاع  اً ايتقت أأأأا   عأأأأأ أسأأأأرهق الكيفأأأأاؤ، و أأأأان للنسأأأأاه   أأأأي  أياأأأأ

مسأأأت لة  وإلأأدؤ اجتماعيأأأة صأأأغاؤيتمثأأأل س ايفسأأرؤ ال أأأغاؤ وهأأأي  اً أسأأأري اً ا أأدمال خلأأأا أشأأأاع من أأ
ست الليت ا السأكنية وايتقت أا ية. لكأأ هأيا يت يعأين أن ايفسأرؤ ال أغاؤ قأد ق عأت  أل تتميم با

صال ا اماعة ايفهل وايفقرباه. وهيا مأا تعكسأه  تأ  اللغأة العربيأة س املرإللأة ايتبتدائيأة، لكأأ 
 ور التوجيه لألسرؤ الت ليدية تالشو أو أ ه  ا ظاهر س هأيق الكتأ  مأأ خأالل   وصأ ا مأع 

 التعاطب موجو  بإشارال  ا ذال بال.أن روح 

إن ايفسأأأأرؤ اإلماراتيأأأأة الأأأأس ت أأأأورها  تأأأأ  اللغأأأأة العربيأأأأة امل أأأأررؤ س التعلأأأأيق الن أأأأامي بدولأأأأة  
اإلمأأأارال العربيأأأة املت أأأدؤ ليسأأأت خلتأأأدؤ، أ  إهنأأأا يت جتمأأأع اآلبأأأاه وأبنأأأاههق وايفجأأأدا  وايفعمأأأام 

ليأأأة تكتعأأي بأأايفب وايفم وأبنائ مأأأا، وايفخأأوال... وهأأي تسأأعو يفن ت أأأدم ا أسأأرؤ مت ل أأة أو أو 
أ  مأأا يسأأمو بايفسأأرؤ النأأواؤ، ويت تنسأأو الكتأأ  املدرسأأية التأأي ا باجلأأد واجلأأدؤ، ور أأا ا أأايتل 

 .اً قليلة جد اً والعمال أإليا 

وامتيأالال يت "أنح لغأأاق،  اً ي  أر س التمأع ا لأأيج وأسأرق تعاأيل ايتبأأأ ايف أ  ومن أه إل وقأأ
ده علأأو أسأأا  اجلأأنس وخاصأأة مأأا يتعلأأق بأأاإلره وتأأوفا فأأر  وحتأأده املعاضأألة أ ثأأر مأأا حتأأ

املت أأدؤ،   اإلمأأارال العربيأأةالتعلأأيق. وهأأيا مأأا جتنيفتأأه  تأأ  اللغأأة العربيأأة س املرإللأأة ايتبتدائيأأة بدولأأة 
عنأأد ايفخأأوؤ أن ايتمتيأأالال الأأس يتمتأأع فأأا الكيفأأا تأأسر علأأو إلسأأاب  اً  أأيلك يت وأأد إإلساسأأ

مأأأ الأأممأ اقتنعأأت فيأأه ال أأغاال مأأأ أاليفنأأال( أهنأأأ  اً  أأا  ر إلأأال أأغار س إلأأني سأأا  هأأيا ايتعت
 اً عنأأأدما  أأأدمأ إخأأأواهنأ الكيفأأأار فإمنأأأا يععلأأأأ ذلأأأك بأأأدافع واجأأأيف أ لأأأيس إيت، في  أأأرن اسأأأتعدا 

للتاأأأ ية. إن عالقأأأة ايفهأأأل بايفبنأأأاه س ايفسأأرؤ ا ليجيأأأة ين أأأال إل صأأأاة املعاملأأأة علأأأو  هأأائالً 
 أر س  تأأ  التمأع الدراسأأة، بأل وأأد ايفبنأاه الكيفأأار س إلسأ  العمأر واجلأأنس، لكأأ هأأيا مل ي 

 يت يكون ذلك. الواقع ر اايفسرؤ اإلماراتية  دمون وي دمون املساعدؤ لل غار ولكأ 

إن واقأأأع ايفسأأأرؤ اإلماراتيأأأة مأأأأ واقأأأع ايفسأأأرؤ ا ليجيأأأة، فمأأأأ ال أأأواهر اجلديأأأدؤ علأأأو هأأأيق  
اإل أاه س مجيأع مراإلأل التعلأيق، وي  أر هأيا ايفسرؤ املعاصرؤ: برول اإلقيفأال الملأديد علأو تعلأيق 

، وس تأأيه  إل املدرسأأةايتجتأأاق س الكتأأ  الأأس يتناوهلأأا اليف أأ  ا أأايل، إذ لأأيس هنأأاك أ ثأأو يت 
باملتغاال ايتقت أا ية وايتجتماعيأة والث افيأة الأس  اً ذلك تعميم هليا ايتجتاق اجلديد الي  برل متس ر 

، واإلمأارال علأو اً بعامأة أيأديدؤ الس طرأل علأو ا لأيج طرأل علو ا ليج. ومأ امل اهر اجلد
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وا أأأدمال، لكأأأأ هأأأيق وجأأأه ا  أأأو  ليأأأا ؤ عمالأأأة املأأأرأؤ اإلماراتيأأأة وخباصأأأة س الأأأال التأأأدريس 
امل أأاهر يت وأأدها واضأأ ة جليأأة س الكتأأ  الأأس تناولت أأا الدراسأأة ا اليأأة، مأأع أ نأأا وأأد ايفم مث عأأة واعيأأة 

 الت نيال ا ديثة س املنمل واملكتيفة.وتعيش ايفإلداه وتتعامل مع 

س اجملتمأأع ا ليجأأي فأأإن ذلأأك يت  اً جليأأ اً وإذا  ا أأت امل أأاهر اجلديأأدؤ السأأاب ة قأأد بأأرلل بأأرول 
س  اً ي  أأأر جلأأأيينسأأأينا م أأأاهر أخأأأرى من أأأا طأأأابع الرفاهيأأأة واليفأأأي  لألسأأأرؤ ا ليجيأأأة، وهأأأيا يت 

كأأأ أن يكأأون س إلدي أأة عامأأة مأأأ ا أأدائق الكتأأ  الأأس تناولت أأا الدراسأأة ا اليأأة، فيأأوم النمهأأة ح
 ..اً الس وفر ا الدولة وهيا  ا موجو  س الواقع املعاش إيت  ا ر 

 

صــورة كــل فــرد مــا أفــراد األســرة كمــا تقــدمها نصــوص كتــب اللغــة  -12
 العربية في المرحلة المدروسة

ال س  تأ  وعالقت ما بسفرا  ايفسرؤ النواؤ وخاصة من ق ايفطع صورة األم واألب -12-1
 اللغة العربية ال ب ايفول ايتبتدائي:

علأأأو قداسأأة وظيعت أأا اإل سأأأا ية ف أأي املربيأأأة الناصأأ ة احمليفأأأة بمماسح تتعأأق الن أأو  املتعل أأأة  
املعتنية املساحمة املا ية أما ايفب فأال ي أل  ورق عأأ  ور ايفم، وحكأأ أن تأتلخ  هأيق املعأاي  

  ل ا س اجلمل التالية:

ار، أ عأأو هلمأأا، بأأا اال، أمأأي وأ  أ لأأو النأأا ، ومهأأا تأأاج فأأوق الأأرأ  أمأأي وأ ،  أأور إليأأ
(. وايفم هأأي الأأس ت أدم ا ليأأ  يتبن أا راشأأد الأأي  44أ تأاب ال أأب ايفول، اجلأمه ايفول   

يأا أمأي. وهأأي بأدورها تعلأق ابن أأا مأاذا ي أول لوالأأدق يأوم العيأد، وتعلمأأه  اً يسأارع إل ال أول: شأأكر 
أخوتأأه قيفأأل ايتمت أأان. وهأأي تأأدعو مأأع لوج أأا أأبأأو راشأأد( يفبنائ مأأا س العيفأأارؤ الأأس يملأأجع فأأا 

( وييفأدو أن 31اهلل أ  إن شأاهبداية العام الدراسي بسن حيع  ق اهلل وأن يكو وا مأ النأاج ني 
 (. واليفنت أر ( تساعد أم ا س اليفيت.11عالقة أ د( وأراشد( طييفة مع أبناه عم ق أ 

هأأأأأا إل املكتيفأأأأأة وت لأأأأق عيفأأأأأارؤ: ال أأأأأراهؤ معيأأأأأدؤ للجميأأأأأع، وايفم   أم راشأأأأد   ت أأأأأ   أويت 
(. ف أي أم متعلمأة ومث عأة وت أّدر قيمأة املكتيفأة 14واملكتيفة خا معلق أ تاب ال أب ايفول  

والكتأأأأاب، بأأأأل إهنأأأأا مأأأأع لوج أأأأا ت أأأأ   ايفويت  إل معأأأأرض الكتأأأأاب. أالكتأأأأاب السأأأأابق   
ب بأال يفع إذ حيأ  أبنأاهق علأو النجأأاح مأع ايف اً (. وس  رفأة اجللأو   أرى أفأرا  ايفسأرؤ مجيعأ19

(. وهأأأاهو يعأأأد  عوامأأأل التعأأأوق يفبنائأأأه وتعيأأأد ايفم علأأأو 91بأأأل التعأأأوق. أالكتأأأاب السأأأابق  
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(. بأأأأل إن ايفسأأأأرؤ تتأأأأدخل س 94مسأأأأامع أبنائ أأأأا عوامأأأأل التعأأأأوق أياأأأأاً. أالكتأأأأاب السأأأأابق  
ا الكتأاب حتأده (. وس هأي91أ مل ة أبنائ ا فيدفعون أبنأاههق لاللت أاق بعأرق الكملأافة. أ 

أول مملأأأكلة أسأأأرية إذ يأأأيه  أبأأأو راشأأأد بابنأأأه  أأأد إل املستملأأأعو يفن ايفول قأأأد لعأأأ  حتأأأت 
إلأرارؤ الملأمس، أمأا والدتأه فت أأوم  تابعأة عالجأه س املنأمل. وييفأأدو الوالأد مث عأاً يع أي إرشأأا ال 

(. وإذا مأأأأأا إلأأأأده مكأأأأروق فأأأأأإن ايفم تت أأأأرا وتأأأأيه  بابنت أأأأأا ر  إل 99طيفيأأأأة يفبنائأأأأه. أ 
( ويأأأسر  أأأ  النملأأأيد يتغأأأ  بسسأأألوب شأأأاعر  بأأأايفم ويثأأأين علأأأو 93ملستملأأأعو إلسأأأعاف ا أ ا

بروإل أا، ف أي  ورها وقداسة وظيعت ا اإل سأا ية، ف أي أإلأ  النأا  يفبنائ أا يفهنأا تعأد  أبناههأا 
فت ميين ومأ أمل  ومأ إلرالس س رل علو تربية أطعاهلا و  ت ق س امل د. وهي أتاا علي مأ بر ، 

 ض، أ ا ي ا فتستيين، بروإلي سوا أفدي ا  ما بالروح تعديين(.ومأ مر 

إن الكتأأأاب يعأأأاا بعأأأد الواقأأأع ف يفأأأل قليأأأل يأأأيه   حممأأأد  ب أأأ يفة والأأأدق إل املستملأأأعو  
 لتناوهلأأأا  واه  أأأا تيجأأأة تعرضأأأه  أأأرارؤ الملأأأمس،  مأأأا تأأأيه  ايفم مأأأع ابنت أأأا ر  إل املستملأأأعو 

  وائ ا.

يفويت ، لكأأ الوالأديأ يت يعاقيفأان أويت مهأا ويت ي سأوان وهكيا يعاا الكتاب بعد  اقأال ا
 علي ق. و تيجة لل ماية المائدؤ، ت عو علو ألسنة ايفبناه أ اشيد وعيفارال التغين بسم ق.

 ما قدم ا  تاب اللغأة العربيأة أال أب الثأاي ايتبتأدائي، اجلأمه   صور األم واألب -12-2
علي أا بسهنأا يت تعمأل، ف أي ماللمأة اليفيأت، وهأي يت ايفول( ايفم متعلمة ولكننا أقرب إل ا كأق 

ت    أبناهها خارج املنمل إل املدرسة إل  ال غا صأ يفه أخأوق ايف أ  عنأدما ا تسأ  يفول 
مأرؤ إل املدرسأة. وهأي مأع لوج أأا حتأ  ايفبنأاه علأو التعأأوق، إلأ  اآلن يت  عأرا  يأب تتعامأأل 

توجي  ق س أوقال العأرا  ف أد صأ يفت ق إل ايفم مع أصدقاه أبنائ ا، س إلني  راها تتدخل س 
املكتيفة، وتن ق اإلتعايت ق املنملية بعيد ايتحتا  يملأار  ا الأموج س هأيا النأوع مأأ التوجيأه، بأل إن 
  أم راشد  ت م أ علو اإلتعأايتل أبنائ أا ومسأامها ق س اإلتعأايتل املدرسأة، ويملأار  ا   أبأو 

 راشد   س هيا التوجيه.

ملأأجلعني علأأو  ور ايفسأأرؤ س تربيأأة ايفبنأاه جعل أأق يرمسأأون صأأوراً مثاليأأة هلأأيق ييفأدو أن إصأأرار ا 
العائلأأة،إهنق يأأيهيفون أأفأأرا  ايفسأأرؤ( إل ا دي أأة العامأأة إليأأ  يرّوإلأأون عأأأ أبنأأائ ق ويكسأأيفوهنق 

 آ اباً وأخالقاً مر وبة.

ربأأة وعلأأو الأأر ق مأأأ  أأل هأأيا اجل أأد الأأي  تيفيلأأه ايفسأأرؤ  أأرى   أأد  يلعأأ  بأأالكرؤ علأأو م  
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مأ الملارع اململغول بالسيارال، و راق وقد اتسأخت مالبسه،وتسأارع أمأه لتنيفي أه وإرشأا ق،  مأا 
 رى أن أبا راشد ي نئ راشداً علأو سأالمته ويالطعأه وي لأ  إليأه أيت يلعأ  س طريأق السأيارال 

 مرؤ أخرى.

ئي ولأأو أن يأأر  ذ أأر اجلأأدؤ مأأرؤ واإلأأدؤ س  تأأ  اللغأأة العربيأأة لل أأعني ايفول والثأأاي ايتبتأأدا 
وجو ها س منأمل ايفسأرؤ  أان قأد ظ أر مأرؤ واإلأدؤ س  تأاب ال أب ايفول ايتبتأدائي،    ابأت 
اجلدؤ و اب إلاأورها س بيأت ايفسأرؤ وس الأرإلالل أو ايف ملأ ة ا ياتيأة ايفخأرى. فاجلأدؤ الأس 
حتأأّده  أأداً عأأأ النخأأل س سأأابق الممأأان. س صأأور معاج أأة ي  أأر ايفب حيمأأل امل أأ  وحيأأاول 

ليق ايفشجار س ا دي أة أمأا ايفم فإهنأا تكأو  املالبأس وتسأاعدها ابنت أا س العمأل، أمأا الولأد ت 
فيغأأا امل أأيفاح الك ربأأائي، واجلأأد يتنأأاول  تابأأاً مأأأ املكتيفأأة، وحتيأأك اجلأأدؤ املالبأأس، لكأأأ هأأجيته 

 علو ما ييفدو ليسوا هق عائلة راشد.

أو اجلأأدؤ، و الإلأأ  بملأأكل بأأارل  ( صأأورؤ ايفسأأرؤ التمعأأة، ويت وجأأو  للجأأد10س ال أأع ة أ
( و ائمأأأاً مأأأأ  تأأأاب اللغأأأة العربيأأأة 12 ور ايفسأأأرؤ س تربيأأأة أبنائ أأأا، فأأأسبو راشأأأد أس ال أأأع ة أ

لل ب الثاي ايتبتدائي اجلمه الثاي( يعّلق أبناهق معأ  إلأدي  رسأول اهلل صألو اهلل عليأه وسألق: 
 أأة املأأاوو اجليأأدؤ مأأأ العاسأأدؤ. ،  مأأا  أأرى أم راشأأد خيفأأاؤ س "ييأأم فا «مأأأ  ملأأنا فلأأيس منأأا»

( حتأأ  ابنت أأا هنأأداً علأأو ال أأالؤ وتعلم أأا الوضأأوه، وبامل ابأأل فأأإن هنأأداً 92وهأأي س ال أأع ة أ
تواظ  علو صال ا لعرح أم ا فا  ل  ا وعلم أا وصأال ا وعيفا  أا رفأا. أمأا  أبأو راشأد  فإ أه 

سأرؤ أياأاً س ا دي أة وي أوم أبأو ي    العائلة إل الملاطئ وجيي  عأ أسأ لة أبنائأه، و أرى ايف
 راشد وأم راشد باإلجابة عأ أس لة أبنائ ما أيااً.

لل أأأأب الثالأأأ  ايتبتأأأأدائي(. ي أأأرّح راشأأأأد أن  0صأأأورؤ ايفسأأأأرؤ س  تأأأاب اللغأأأأة العربيأأأة أج 
أسأرته تتكأأون مأأأ أبيأأه وأمأأه وجأأدق وجدتأأه وأخيأأه  أأد وأختأأه ر  وأختأأه هنأأد. وقأأد أرجأأع وظيعأأة 

مأأأأا تربيا أأأأه وتعلما أأأأه آ اب الت يأأأأة وإلأأأأ  الن أأأأام، أمأأأأا والأأأأدق فابيأأأأه ويعلمأأأأه والدتأأأأه ووالأأأأدق بسهن
ال أأأدق وايفما أأأة. لكأأأأ مأأأأ املالإلأأأ  أن اجلأأأد واجلأأأدؤ مل يراف أأأا ايفسأأأرؤ س رإلال أأأا وأ ملأأأ ت ا 
املختلعأأأة ويت أ أأأر هلمأأأا س املنأأأمل، بأأأل إن العديأأأد مأأأأ صأأأور ايفسأأأرؤ س منمهلأأأا يغيأأأ  عن أأأا هأأأيان 

( أسأأأرؤ أ  راشأأأد تت لأأأق إلأأأول طاولأأأة ال عأأأام ويت 31 د س ال أأأع ة أالعن أأأران. بأأأل إ نأأأا  ملأأأ
 وجو  للجد واجلدؤ.

 أأرى ايفسأأرؤ س ال أأع ة املأأي ورؤ م تمأأة ومتابعأأة ملسأأاؤ أبنائ أأا س املدرسأأة بأأل إن أم راشأأد  
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 ( تتل و ب اقة  ن ة مأ إ ارؤ املدرسة علو فول ابنت ا ر  س مساب ة الرسق.39س ال عأ ة أ

شد يعمل  د علو اختيأارق صأدي ه املثأايل أخالأد(. ويعأملق علأو مملأار ته س  ملأاطاته أبو را 
( وس ميفأأا رؤ هأأي ايفول مأأأ مأأجلعي الكتأأاب، ظ أأرل أسأأرؤ جديأأدؤ 4الرياضأأية س املدرسأأة أ 

( وعأو ؤ إل ر  بنأت 11هي أسرؤ ماجد إذ حياور أبو ماجد ابنه ماجد وجيالسه لوقأت طويأل أ
م أأا س هأأيا الأأدر  ويت  أأرى هلأأا إلاأأوراً س اإلرشأأا ال ال أأ ية إلأأول أ  راشأأد إذ تنسأأ   أ

   افة ايفسنان، ولكأ هجيته املجلعني ي دمون مرؤ أخرى  مليداً للتغين بايفم وايفب، هيا   ه:

 وأ  يت يجذ  أإلداً    أمي يت تكيب أبداً 

 ويتق تس يد السلوك املر وب أيااً س:

 ب ع داوأخي يت  ل   أخس يت تنسو الوعدا

 وعالقة ايفويت  باجلاان إلسنة جداً س أتعليق السلوك ايفخالقي املر وب(:

 يت أظلق إلق اإل سان   وأ أا يت ألعج جااي 

 فالنا  مجيعاً إخواي   وأقأدم  وماً إإلساي

فجأأسؤ ومأأرؤ أخأأرى يت  أأدر  أيأأأ  أأان جأأّد  أأد، هأأاهو ي أأ يفه إل السأأوق وجيييفأأه ب أأأدر  
(. ولتس يد العالقة ا ميمة بني ايفإلعا  واجلأد، هأاهو 021 ل ا أ    رإل  وبدقة عأ أس لته

ماجأأد جيلأأس مسأأتمعاً إل جأأدق إلأأني يغأأو  اجلأأد س التأأاري  لي كأأي ملاجأأد ق أأة اليف أأ  عأأأ 
 اللجلج وايفخ ار الس  ا ت حتّب هيا العمل.

، إذ س اجلأأأأأمه الثأأأأأاي لكتأأأأأاب اللغأأأأأة العربيأأأأأة أال أأأأأب الثالأأأأأ  ايتبتأأأأأدائي(. يت ذ أأأأأر لألسأأأأأرؤ 
تنسأأأأ   مأأأأ  أأأل ايف وار الأأأس م أأأأدل هلأأأا ايفجأأأماه السأأأاب ة مأأأأ ال أأأب ايفول إلأأأ  الكتأأأاب 

 املي ور.

س  تأأأاب اللغأأأة العربيأأأة أال أأأب الرابأأأع ايتبتأأأدائي أاجلأأأمه ايفول(: يعأأأمل الكتأأأاب مأأأأ خأأأالل 
لعأة، آيال مأ سورؤ اإلسراه اجتاهال إجيابيأة وأو بأر الوالأديأ، أمأا ايفسأرؤ الأس تيفأدو صأور ا فت

فعي صورؤ هيق ايفسرؤ ت  ر اجلأّدؤ بمي أا اإلمأارار مأع أفأرا  ايفسأرؤ س طعأام ق وس اسأااإلت ق 
(، وتتسامو صورؤ ايفسرؤ لتكون ال اعة وا   لوالد الوطأ رئأيس الدولأة الملأي  03أال ع ة 

 لايد، إذ يتيفا ل مع أفرا  العائلة الكيفاؤ أأبناه الوطأ( ا   وايتإلاام.

تأأاب أ ثأأر ليسأأاهق س إلأأل اململأأكالل اليوميأأة يففأأرا  ايفسأأرؤ، وهأأيق املأأرؤ، يعأأاا ي أأاب الك 
مملأأأأكلة ايفقأأأأران، وأن ا أأأأ  وايتإلأأأأاام الأأأأي  تعلمأأأأه الولأأأأد س اليفيأأأأت واملدرسأأأأة جيأأأأ  أن حتأأأأد 
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(  مأأا يتجأأه ليعأأاا عالقأأة ايتإلأأاام بأأني 21ليملأأمل ايفقأأران. أ ر : إلعأأ  اللسأأان ال أأع ة أ
( فأأأايف  يت يأأأجذ  أختأأأه ويت يغأأأا من أأأا بأأأل ي اأأأيان 39 أأأع ة أايفخأأأت وأخي أأأا( وذلأأأك س ال

 وقتاً معيداً.

( فأأتعلم ق طاعأأأة ا أأأالق 12وتسأأتمر ايفم س  ورهأأأا التعليمأأي س الأأأدر  التاسأأع ال أأأع ة أ
 ع  ق ة أإمساعيل ووإليدق إبراهيق(، ويتغ  ايفبناه بعد ذلك  ا ي دمه الوالدان هلما س العيد:

 اهلدايا والن و ب   وإليفا ا أبوا أأا 

وتيفدو الناإليأة املا يأة واضأ ة إل جا أ  ال أيق املعنويأة ايفخأرى، فالعيأد فيأه تأماور ايفصأدقاه 
(. ل أأأد  ابأأأت أسأأأرؤ أ  راشأأأد، وظ أأأر س ال أأأع ة 13وفيأأأه التسأأأامح، وفيأأأه أياأأأاً اهلأأأدايا أ 

ون. وهكأأيا ( أبأو حممأد يل أأأ ابنأه آ اب ال ريأأق وآ اب املعاملأة مأأع اآلخأريأ احملتأأاجني للعأ14أ
 يك  الوطأ س قلوب ايفبناه إل  أن الوطأ أم س  مليد أإمارار ا يفييفة(

  ق تعخر أّم بيفني ا  وطين أمّي عاشت أميّ 

س أمت أأأب العأأأني( عنأأأوان لأأأدر  جديأأأد ت  أأأر فيأأأه أسأأأرؤ، فأأأايفم حتأأأاور بنا أأأا عأأأأ ليأأأارؤ  
فل أد لارتأه ايفم قيفأل بنا أا  مدرسية قاموا فا لميارؤ املت ب، ومها يستعرضان موجو ال املت ب،

ب  يفة لوج أا   أبأو فاطمأة ومأولؤ  . ويج أد املجلعأون قاأية صألة الأرإلق وضأرورؤ ليأارؤ ايفقأارب 
(، بأأل إن املأأجلعني ير أأمون علأأو ال أأداقة فال عأأل حممأأد يأأمور صأأأدي ه 93والتواصأأل مع أأق أ 

  خلعان   س املستملعو ويعو ق وي دم له الور .

(  رى بداية إلريأق يملأ  2أ  تاب اللغة العربية لل ب الرابع أجس الدر  الثامأ عملر م 
س اليفيأأأت  تيجأأأة عيفأأأ  سأأأعيد و أأأورق بأأأسعوا  الث أأأاب وإشأأأعال النأأأار س اليفخأأأور، وهكأأأيا تعأأأاا 

ب  أأامج  بالسأأالمة وتأأي اهقالوالأأدؤ املوقأأب باسأأتخدام طعايأأة ا ريأأق، و عأأاه أ  سأأعيد يفسأأرته 
 أمأأام املالبأأس وايفشأأياه ال ابلأأة لالشأأتعال، إذ لأأيس تلعميأأوي عأأرض خ أأر وضأأع اليفخأأور مملأأتعالً 

هنأأاك مواج أأة بأأني ايفب وأبنائأأه، ويت  أأدر   يأأب صأأّ  اهلل الوالأأد أبأأا سأأعيد  ون أ  ا ععأأأال، 
 فكل مأ مولق وسعيد تع دا بعدم العيف  مرؤ أخرى بعيدان الث اب.

رسأأالة يأأأدعو ( مأأأ الكتأأاب املأأي ور، تواصأأل بأأأني ايفصأأدقاه فعلأأي يرسأأل 34س ال أأع ة أ
 في ا خالداً لميارته س مدينة أبو ظ ، ويرسل خالد رسالة جوابية يدعو في ا علياً لميارؤ املنامة.

( 44وس ال أأأع ة  41ل أأأد أصأأأيفح ابأأأأ أم سأأأامل مأأأأ أصأأأدقاه الملأأأرطة فس نأأأت عليأأأه أ  
( ايفب 14آ اب حتية ايفصدقاه وعيفارال التوا   بين ق. وس إلدي ة مملأرا س    يتأول أ 
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( يملأرح 14أبو أ د ولوجته أم أ د إ ساب أبنأائ ق آ اب التعامأل مأع اليفي أة. وس ال أع ة أ
 والد صاة ومخيس ومر  ما س اليف ر مأ عجائ  علو شاطئ أم ال يويأ.

 صورؤ العائلة اإلماراتية س  تاب اللغة العربية ال ب ا امس اجلمه ايفول:  -
ون  راسأأت ق ومجاعأأال النملأأاط الأأس ا تسأأيفوا إلي أأا، جيلأأس ايفب مأأع أبنائأأه ليناقملأأ ق س شأأج  

 وتديل ايفم بدلوها فتناقش ابنت ا مر  وترشدها إل ايتلت اق اماعة ال  ة والابية ايفسرية.

إن ايفسأأرؤ س  تأأ  ال أأب ا أأامس الأأس ت أأورها الكتأأ  مجلعأأة مأأأ أب وأم وعمأأر وسأأعد  
 اجملتمع ا ليجي س  ثا مأ ايفإليان.ومر ، ليست مأ ايفسر  يفاؤ العد  الس  راها س 

( ايفويت  وا  أأأني مأأأأ أ عسأأأ ق جأأأداً فأأأإذا مأأأا طليفأأأوا لمالههأأأق عأأأ  44ي  أأأر س ال أأأع ة أ 
اهلأأاتب وصأأا ا أن ر  والأأد ال أأديق، ف أأق يكلمو أأه بكأأل   أأة وأ ب، وير أأم املجلعأأون علأأو أن 

 يتمثل ايفويت  س إليا ق بّرهق بوالدي ق.

تاب اللغة العربيأة لل أب ا أامس ايتبتأدائي حمأوراً مسأاق أايفسأرؤ خ   اجلمه الثاي مأ   -
والعمل(، إذ ترفد ايفسرؤ هنا إ خأال خا مأة لتسأاعد ايفم س عمأل املنأمل، هأيق ايفم  أ ل س 
السأأ، لكأأأ ابنت أأا  لينأأ   وجأأدل ا أأل س أهنأا ت وعأأت لت أأب إل جا أأ  أم أأا تسأأاعدها س 

ل ايفطيفأأاق، وتأأ ع ابن أأا خالأأد وإخوا أأه أن يسأأاعدوا س حتمأأل أعيفأأاه املنأأمل، فماولأأت إل ي أأة  سأأ
 هيا العمل.

هأيا الأدر  ي أّدم إللأويتً  ثأاؤ ملعا أاؤ ايفسأرؤ اإلماراتيأة مأأ سأليفيال ا ا مأال ايفجنيفيأأال،  
ويمليع قيماً إجيابية وأو العمأل، وهأو يت حيأم بأني بنأت وولأد س مماولأة العمأل س املنأمل س سأيفيل 

 مساعدؤ ايفم.

  مأأأأأأأ حمأأأأأأور ايفسأأأأأأرؤ والن افأأأأأأة وبالت ديأأأأأأد س الأأأأأأدر  ا أأأأأأامس والعملأأأأأأريأ،  أأأأأأرى س  ر  
ايفم ت أأأأأوم بوظيعأأأأأة إي أأأأأاظ ايتبأأأأأأ مأأأأأأ النأأأأأوم ليسأأأأأتس ب إلياتأأأأأه س يأأأأأوم جديأأأأأد، ويتاأأأأأح مأأأأأأأ 
مسأأأأأأأار الأأأأأأأأدر  أن   مأأأأأأأر    أخأأأأأأأأت   عمأأأأأأأر   هأأأأأأأأي املكلعأأأأأأأة برمأأأأأأأأي العاأأأأأأأالل س املكأأأأأأأأان 

علأأأأأأأو   افأأأأأأأة الملأأأأأأأارع، وإذ املخ أأأأأأأ  لأأأأأأأه س إلاويأأأأأأأة ف  أأأأأأأة،  مأأأأأأأا وأأأأأأأد  عمأأأأأأأر   يأأأأأأأوراً 
تتعجأأأأأأ  ايفم مأأأأأأأ ظأأأأأأأ ابن أأأأأأا أن أختأأأأأأه هأأأأأأي الأأأأأأس توصأأأأأأل النعايأأأأأأال إل ا اويأأأأأأة، ت أأأأأأ ح 
ظنأأأأأه وت أأأأأول إهنأأأأأا هأأأأأي مأأأأأأ ي أأأأأوم فأأأأأيا العمأأأأأل أايفم(، ويتاأأأأأح أخأأأأأااً أن ابأأأأأأ اجلأأأأأاان   أأأأأئ 

 س رمي ال مامة س أقرب مكان س الملارع.

صأأدقاه إلأأ  أهنأأق يعأأو ون صأأدي  ق س س  ر  أ رهأأق وقايأأة( وأأد العالقأأة  يمأأة بأأني ايف 
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 املستملعو.

 صورؤ ايفسرؤ س  تاب اللغة العربية ال ب السا   ايتبتدائي: -

س الأأأأأدر  السأأأأأا   مأأأأأأ الكتأأأأأاب يسخأأأأأي ايفب  ور املعلأأأأأق الأأأأأي  يكسأأأأأ  ابنأأأأأه طرائأأأأأق  
عمليأأأأأأة للتعكأأأأأأا السأأأأأأليق، وس الأأأأأأدر  الثأأأأأأامأ وأأأأأأد ايفم تأأأأأأدعق خأأأأأأ ال أبنائ أأأأأأا العلميأأأأأأة خلأأأأأأا 

اطأأأأأأالع واسأأأأأأع س العلأأأأأأق، ويعأأأأأأو  أب ليأأأأأأيا ر مأأأأأأع ابنأأأأأأه صأأأأأأعال اليف أأأأأأل وم أأأأأأاهر  يأأأأأأنّق عأأأأأأأ
اليف ولأأأأأة. وتتجلأأأأأو عاطعأأأأأة ايفبأأأأأوؤ خأأأأأالل ق أأأأأيدؤ الملأأأأأاعر  عأأأأأد ان مأأأأأر م بيأأأأأك   س الأأأأأدر  
الثالأأأأأأ  عملأأأأأأر، أمأأأأأأا املعأأأأأأاي الأأأأأأس يتغأأأأأأ  فأأأأأأا ايفب ف أأأأأأي أن ايتبأأأأأأأ  ثابأأأأأأة السأأأأأأراج س لمأأأأأأان 

مأأأأأ خاللأأأأه ويأأأأأجمأ لأأأأه ا مايأأأأة وأن إلنا أأأأه  أأأأأر  والأأأأدق، حيي أأأأه بالعنايأأأأة إذ يأأأأرى  أأأأأل ايفشأأأأياه
يت شأأأأأاطئ لأأأأأه، وأ أأأأأه ايفمأأأأأل املرجتأأأأأو، ولأأأأأيس س الأأأأأد يا أعأأأأأم منأأأأأه فالممأأأأأان يت ي أأأأأعو لأأأأأألب إيت 
عنأأأأأدما يأأأأأنق وجأأأأأه ولأأأأأدق عأأأأأأ ابتسأأأأأامة، أمأأأأأا إذا مأأأأأا شأأأأأكا مأأأأأأ مأأأأأرض فالأأأأأد يا تاأأأأأيق س وجأأأأأه 

 والدق، وأخااً فايتبأ بدر الدجو بل إ ه أفو وأ ور منه.

ا ت لنا إل  تأ  اللغأة العربيأة س ال أب السأا   ايتبتأدائي، طالعنأا اجلأمه ايفول وأد  وإذا ما
( وس حمأأور ايفسأأرؤ ي أأدم لنأأا املجلعأأون  رسأأاً بعنأأوان أأمأأي( في أأدموهنا علأأو 90منأأه س ال أأع ة أ

أهنا قا رؤ علو جتاول اململكالل ومت لية بال  ، وهي مدبرّؤ ولو  أان الأموج ميتأاً، وم مأا فعأل 
بنأأأاه، فإهنأأأا تععأأأو عأأأن ق، وهأأأق بأأأدورهق يساضأأأوهنا وحيأأأاولون أن تكأأأون راضأأأية عأأأن ق س  أأأل ايف

ايفوقال، وهي مثال س التا ية، بل إن قليف ا ا نون يكمأ وراه  ل ت را مأع أبنائ أا، ومأع 
تعلأأق ايفبنأأاه فأأا إيت أن يأأد املنأأون ت اهلأأا، فتيف أأو س الأأيا رؤ إذ يسأأتمد ايفبنأأاه مأأأ ذ راهأأا  أأل 

 روما سي رائع س إليا ق.موقب 

إن عالقأأة ايفخأأوؤ بيفعاأأ ق مثاليأأة  مأأا توضأأ  ا  تأأ  اللغأأة العربيأأة س املرإللأأة ايتبتدائيأأة  -
وخاصة إذا  ا وا س سأ مت اربة، وايفخوؤ ايف   يسامهون ب سط وافر س منأو أخأو ق ايفصأغر، 

الواإلأأأأدؤ تأأأأرب  ق منأأأأوهق  عسأأأأياً، وإلأأأأث ق علأأأأو ا تملأأأأاا ايفشأأأأياه، ووأأأأد ايفطعأأأأال س ايفسأأأأرؤ 
 بيفعا ق روابط قوية.

فأأايف  سأأعيد: أيعكأأر س أ نأأاه عملأأه بسختأأه أمينأأة،  أأق تملأأ و املسأأكينة ؟. إهنأأا تكأأا  تعأأين 
 وس وجأأأو ق عسأأأ ا س سأأأيفيل إسأأأعا ق وخدمتأأأه، فعأأأي  يابأأأه تعأأأد  اليفيأأأت وترتيفأأأه، وحتّاأأأر ال عأأأام، 

 تعمل  ائيفة لتوفر له الراإلة.

 الأأأد يا يت أهأأأل هلأأأا ويت أقربأأأاه  أأأا أخي أأأا سأأأعيد(. و طيفعأأأاً أمينأأأة وجأأأدل  عسأأأ ا وإليأأأدؤ س
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 سأأعيد  حيأأاول س  أأل مناسأأيفة أن يعأأ  هلأأا عأأأ شأأكرق وامتنا أأه، ويتيفأأا يتن مواقأأب الوفأأاه والثنأأاه 
 أهدية العيد، ق ة مأ  تاب ق   فتارؤ س ال ب السا  (.

ة علأأأأو مأأأأدى إن صأأأأورؤ ايفم س ايفسأأأأرؤ  اليفأأأأاً مأأأأا تكأأأأون متعلمأأأأة، وهأأأأي علأأأأو عالقأأأأة مثاليأأأأ 
الن و  س  ل الكت  امل ررؤ، تكا  جتاس أرض الواقع "امأاً إذ يت مملأاهد س ا يأاؤ اليوميأة إذ 

 يع ي ال عل أمه ويرتك  بعد ا ماقال فتعاقيفه وت سو عليه أإليا اً.

وأأأد ايفم علأأأو صأأألة تامأأأة بكأأأل أ ملأأأ ة أبنائ أأأا س املدرسأأأة ومأأأع ايفصأأأدقاه وهأأأي مندفعأأأة  
 ا متميمؤ س املدرسة، وهي املن مة  اليفأاً يفوقأال فأرا  أبنائ أا، بأل إهنأا تسأ ق لتكون  تائج أبنائ

 س اختيار م العا ق س املكتيفة العامة.

ترى هل هيق ايفم هأي ا  ي يأة.؟ إهنأا يت تغاأ  مأأ أبنائ أا ويت ت سأو علأي ق ويت يسأيفيفون  
 هلا أ  إلعاج.

أبنأأأأائ أ؟ تأأأأرى هأأأأل تتأأأأدخل تأأأأرى هأأأأل  أأأأل ايفم أأأأال    أأأأأ وقتأأأأاً  افيأأأأاً لكأأأأل شأأأأجون  
 ايفم س اختيار أصدقاه أبنائ ا؟ إهنا تيفدو راضية  ائماً عأ  ل ت رفا ق واختيارا ق.

 تحليل لصورة األب وعالقاته بأفراد األسرة وخاصة منهم الطفل -12-3

بال أأأأورؤ املثاليأأأأة  أأأأا أن صأأأأورته  ا أأأأت  ون صأأأأورؤ ايفم  -"امأأأأاً مثأأأأل ايفم  -حيأأأأتع  ايفب 
 نائيأأأة، ف أأأو الأأأي  يعمأأأل ليسأأأعد أبنأأأاهق،وهو املسأأأجول ايتقت أأأا   ايفول وايفخأأأا س شأأأأاعرية و 
 ايفسرؤ.

 مأأأأأأا أ أأأأأأه حثأأأأأأل إل جا أأأأأأ   ورق ايتقت أأأأأأا   م أأأأأأدراً لل كمأأأأأأة، وهأأأأأأو الأأأأأأي  يغأأأأأأر  س 
أبنائأأأأأه الملأأأأأعور الأأأأأوطين فابأأأأأي ق علأأأأأو إلأأأأأ  الأأأأأوطأ وايتسأأأأأتعدا  للتاأأأأأ ية س سأأأأأيفيل وإلدتأأأأأه 

الرقي أأأأأأة والعاطعأأأأأأة اجلاحمأأأأأأة، فايفبنأأأأأأاه هأأأأأأق  أأأأأأور ا يأأأأأأاؤ  وهناأأأأأأته. وهأأأأأأو أياأأأأأأاً م أأأأأأدر اململأأأأأأاعر
 عندق.

ايفب يت حيرم أبناهق إل  مأ اجللو  أمام التلعال إذا مأا قّ أروا س واجيفأا ق. أف أق م يعأون 
  ائماً  ما قدمت ق  ل الن و (، ويت يعاقيف ق.

 ترى هل ال اعة  اش ة عأ خوا ايفبناه مأ سل ة ايفب أم عأ قناعة إل ي ية؟

س إ عاهلأأا جا أأ  ال سأأوؤ س  -الن أو  الأأس ت أأدم ا الكتأأ  املدروسأأة س هأيا اليف أأ  إن 
 دا إل بلو  أهداا تربوية من ا إشأعار التالميأي إلدسأياً بأسن إل ي أة مملأاعر اآلبأاه  -ايفب 

 ووهق هي تلك الس يدرسوهنا س   وص ق.
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كأأ أن تنيفأه إل أن ويرى اليفاإل  هنا أ ه لأو تأوافرل الن أو  علأو مثأال يفب قأا   أان ح
 هيق ايفسالي  ع يمة.

إن الن أأو  املتأأوافرؤ عأأأ ايفسأأرؤ ت أأّدم أسأأرؤ تسأأو ها سأأل ة  ح راطيأأة قائمأأة علأأو ايتإلأأاام  
 -إن وجأأد –املتيفأأا ل، وأهنأأا تأأدفع اآلبأأاه إل إشأأاعة هأأيا النمأأوذج  أأي  ععأأوا مأأأ إلأأدؤ الأأرفد 

 ل.والتمر  عند بعد ايفبناه، ويتجنيفوا ال راع بني ايفجيا

 صورة الجدة والجد -12-4

حثل هأيان الملخ أان ا ل أة العاصألة الواصألة بأني شأكل ايفسأرؤ املمتأدؤ الت ليديأة وايفسأرؤ  
 احملاف أأة علأأأوالنأأواؤ ا ديثأأة. ف مأأا  ثأأأااً مأأا يعوضأأان ايفبأأأويأ س  يافمأأا، ويعمأأل ايفبأأأوان علأأو 

ر  ثأأأأااً س الن أأأأو ، وإن مكا ت مأأأأا س ايفسأأأأرؤ ويت سأأأأيما عنأأأأد ايفطعأأأأال فاجلأأأأدؤ الأأأأس يت ت  أأأأ
 ولأأو إلاولنأأأاظ أأرل ف أأي ت  أأر س  ورهأأا الت ليأأد  راويأأة لل كايأأال الأأس يتعلأأق فأأا ايفطعأأال. 

ت  ي ا  ي ة علو أرض الواقع لوجد ا إلاوراً أ   بنسأ  للجأدؤ س ايفسأرؤ اإلماراتيأة، لكأأ 
س ايفذهأأأان. الن أأو  يت تعكأأس هأأيق ا  ي أأة. أمأأا اجلأأد ف أأو  ائأأ  وإن  ا أأت ذ أأراق عيف أأة 

 وأما عالقة ايفسرؤ بيف ية ايفقارب فإ نا يت ود من ا إيت ليارؤ واإلدؤ للخالة وأخرى للعمة.

 الغالأأأأ  بأأأأايفبويأإن ايفسأأأرؤ اإلماراتيأأأأة س  تأأأ  اللغأأأأة العربيأأأأة ت لأأأ  إلجم أأأأا وا تعأأأت س  
وايفبنأأأاه، ولأأأيس هلأأأيق ايفسأأأرؤ عالقأأأال مأأأع أسأأأر أخأأأرى مأأأأ مأأأدخل ال أأأداقة إل إلأأأد مأأأا. إن 

يفسرؤ س الكت  املدروسة أسرؤ مثالية ت ل قيماً مر وبأة مأأ إليأ  عالقأة اآلبأاه بايفبنأاه، وهأي ا
 مثالية س عالقة ايفبناه بيفعا ق.

إن عالقأأأأأأأال ايفسأأأأأأأرؤ بايفقأأأأأأأارب قأأأأأأأد تكأأأأأأأون قائمأأأأأأأة عأأأأأأأ  الت أأأأأأأور التكنولأأأأأأأوجي الأأأأأأأي   -
فأأأأأأأرا  إلأأأأأأأده س الدولأأأأأأأة والأأأأأأأي  يسأأأأأأأمح بالتيفأأأأأأأا ل ال أأأأأأأرا  ولأأأأأأأو بعأأأأأأأدل املسأأأأأأأافال بأأأأأأأني ايف

أاهلأأأأأأأاتب أو الن أأأأأأأال أو اإل ا يأأأأأأأت( لكننأأأأأأأا يت وأأأأأأأد ا عكاسأأأأأأأاً هلأأأأأأأيق ال أأأأأأأورؤ س ايفسأأأأأأأرؤ الأأأأأأأس 
تعأأأأأأيش بأأأأأأني صأأأأأأع ال  تأأأأأأ  اللغأأأأأأة العربيأأأأأأة، وإن وجأأأأأأد ا تأأأأأأماوراً مأأأأأأرؤ للخالأأأأأأة ومأأأأأأرؤ للعمأأأأأأة. 
ف أأأأأل هأأأأأيق الن أأأأأو   افيأأأأأأة يفن ي تنأأأأأع ايفبنأأأأأاه أهنأأأأأأا هأأأأأي مأأأأأأ  أأأأأأوع العالقأأأأأال الأأأأأس تكمأأأأأأل 

 ؟صورؤ ايفسرؤ اإلماراتية

أمأأأأأا العالقأأأأأة مأأأأأع اجلأأأأأاان ف أأأأأي  مأأأأأا ت  رهأأأأأا الن أأأأأو  عالقأأأأأال بأأأأأني ايفبنأأأأأاه لأأأأأأيس  - 
إيت، وهأأأأأأي عالقأأأأأأال خلتأأأأأأالؤ بأأأأأأل مثاليأأأأأأة وهأأأأأأي تأأأأأأدم  ايأأأأأأال تربويأأأأأأة  ثأأأأأأاؤ، بأأأأأأل هأأأأأأي تملأأأأأأيد 
ب يمأأأأأأأأة ال أأأأأأأأداقة وفوائأأأأأأأأدها، وفأأأأأأأأال الن أأأأأأأأو  أن تت أأأأأأأأده عأأأأأأأأأ مسأأأأأأأأاو  أقأأأأأأأأران السأأأأأأأأوه 
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 أأأأد  هأأأأيق الن أأأأو  عأأأأأ طريأأأأق  يفأأأأي وأ أأأأرهق س تكأأأأويأ ال عأأأأل  أأأأا السأأأأو ، و أأأأان حكأأأأأ ت
السأأأأألو يال السأأأأأي ة. إن الن أأأأأو  الأأأأأس تت أأأأأده عأأأأأأ صأأأأأداقال ايفبنأأأأأاه تسأأأأأ ق س تكميأأأأأل 
وظأأأأأأائب ايفسأأأأأأرؤ وبا  أأأأأأو  التنملأأأأأأ ة ايتجتماعيأأأأأأة، فتأأأأأأوفر للعأأأأأأر  روابأأأأأأط عاطعيأأأأأأة وتغأأأأأأي  
لديأأأأأأه قيمأأأأأأاً أخالقيأأأأأأة مثاليأأأأأأة، وتدربأأأأأأه علأأأأأأو العأأأأأأيش ضأأأأأأمأ اجلماعأأأأأأة. أمأأأأأأا ال أأأأأأداقة  عناهأأأأأأا 

وإن  ا أأأأأأت "ثأأأأأأل شأأأأأأراً جيأأأأأأ  اجتنابأأأأأأه، فا أأأأأأدي  عن أأأأأأا قأأأأأأد يتأأأأأأيح لألطعأأأأأأال تر يأأأأأأم السأأأأأأل  
 عنايت ق بايفسرؤ ولعت ا تيفاه ق إل مماياها.
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المشكالت األسرية التي تطرحها النصوص فـي كتـب اللغـة العربيـة  -13
 في المرحلة االبتدائية

  3الجدذل رقم )

 ب ب ة ت زع المشلال  اسس ية المت ط امها كمر اللغة ال
 م   ع الدراسةد  لى اسر الصف ذاللماا الذي ذرد  ل ه

 المشللة ن  ها الصف اللماا
 التعاون بني أفرا  ايفسرؤ اجتماعية -أسرية  ايفول (0اجلمه أ
 لع  ايفويت  س الملارع التسي  والايفط ايفسر  الثاي (2ج أ
 الغش اجتماعية / قيمية الثاي (2ج أ
 التعاون بني أفرا  ايفسرؤ اجتماعية  أسرية / الثاي (2ج أ
 عدم التسامح  أخالقية / قيمية  الثال  (2ج أ
 اإلسراا س املاه قيمية / اقت ا ية  الثال  (2ج أ
 سوه معاملة ا يوان  أخالقية / قيمية  الرابع (0ج أ
 اللع  بالث اب السالمة الرابع (2ج أ
 أصدقاه الملرطة التعاون بني أفرا  اجملتمع الرابع (2ج أ
 بر الوالديأ أخالقية/ أسرية الرابع (0ج أ

 ايتعتما  علو اآلخر  اجتماعية ا امس ق   فتارؤ
 إمهال ايفم ل عل ا أسرية/تربوية ا امس ق   فتارؤ

 قلة مساعدؤ ايفم مأ قيفل ايفبناه تربوية ا امس (2ج أ
 سوه معاملة ا دم تربوية ا امس (2ج أ
 عدم  ا  ايفب حتت أ  ظرا تربوية السا   (2ج أ

 ا وا ه املجسعة تربوية السا   السا   والرابع
( السأأأأأأابق أن الن أأأأأأو  س الكتأأأأأأ  عينأأأأأأة اليف أأأأأأ  يت تتعأأأأأأرض إل 3ييفأأأأأأني اجلأأأأأأدول رقأأأأأأق أ

ململأأأأكالل ايتجتماعيأأأأة أ تعأأأأد  الموجأأأأال، ومملأأأأكلة ال أأأأالق وعأأأأيش ايفبنأأأأاه بعيأأأأدا عأأأأأ آبأأأأائ ق( أو ا
 إلياؤ ايفسرؤ بملكل معمق  السلوك ايتست ال ي، واهلدر أإليا اً، وإمنا: ايتقت ا ية الس قد تعا 

 تكثب التوجيه واإلرشا  لتجن  وقوع اململكالل ا ياتية. -

 فلع  ايفويت  س الملارع هو مملكلة وقد إلسم ا رب ايفسرؤ ميفاشرؤ بالتنيفيه واملنع. -
ق   أراً حملدو يأة تأوافر قد يكأون مأأ املسأو  أيتّ تتوجأه الن أو  إل معاجلأة موضأوع  أال ال

 املعاهيق املتعل ة فيق اململكلة و اها لدى الع ة العمرية املست دفة س الدراسة.
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العالقــات الوالديــة باألطفــال كمــا تظهــر فــي كتــب اللغــة العربيــة فــي  -14
 المرحلة االبتدائية

 ود جتسيداً للعالقال الوالدية مولعة علو الكت  وفق اجلدول اآلر:

 
  4رقم ) الجدذل

  ناذين النص ص ذالم    ا  المت تمضح ل ها البالقا  ال الدية
  ن ان الدرس اللماا الصف

 مجيع الدرو  2ج-0ايفول ج ايفول ايتبتدائي

  مأ  ملنا فليس منا الثاي ايتبتدائي

الكنغأأأأأأأأأأر، اللعأأأأأأأأأأ  بالث أأأأأأأأأأاب، أصأأأأأأأأأأدقاه  الثال  والرابع ايتبتدائي
 الملأأأأأرطة، بأأأأأر الوالأأأأأديأ، مت أأأأأب العأأأأأني،
رإللأأأأأأة اإلحأأأأأأان، إلأأأأأأدائ نا   يعأأأأأأة، الوالأأأأأأد 

 لايد، قنديل اليف ر

 2، ج0ج

اإلإلسأأأأأأأأأأان والتواضأأأأأأأأأأع، أإلأأأأأأأأأأالم طعأأأأأأأأأأل،  ا امس
 الن افة، لين  جتد ا ل،  رهق وقاية

 2، ج0ج

اللأأاؤ اليهيفيأأأة، العتيأأان اجملاهأأأدان، مجاعأأأة  السا  
النملأاط، الملأاعر وايفبيأال، ال أائر الأي  

 يفب ال.يت ي ا، أي ا التالميي أ تق ا

 2، ج0ج

( تأأأدور س إطأأأار 4هأأأيق العالقأأأة مأأأأ خأأأالل الن أأأو  الأأأس ذ رهأأأا اجلأأأدول السأأأابق، رقأأأق أ
ايفسرؤ ال غاؤ س الغال  ايفعق، ويت ود أ  م  أر لألسأالي  ال سأرية، أو ال  ريأة الأس  ا أت 

س حمأأيط   راطيأأةالعالقأأال الدحقأأدحاً س ايفسأأرؤ املمتأأدؤ س أ نأأاه رعايأأة اآلبأأاه يفبنأأائ ق، بأأل تسأأو  
هيق ايفسرؤ ال غاؤ،  ما أن اليفاإل  يالإل  أن اململكالل  دا إل العأو ؤ إل التعأاون بأني 
أفأأرا  ايفسأأرؤ، وبيأأن ق وبأأني أفأأرا  اجملتمأأع،  مأأا تج أأد أمهيأأة احملأأيط ايفسأأر  س إشأأاعة ايتسأأت رار 

جأأأأال متوال أأأأة س وال مس ينأأأأة، وت اسأأأأق السأأأأل ة بأأأأني ايفم وايفب، وتيفأأأأدو مملأأأأار ة ايفلواج والمو 
تأأأدخل ق س عمليأأأة تنملأأأ ة ايفبنأأأاه، ول أأأد تيفاعأأأدل الميأأأارال مأأأأ قيفأأأل الموجأأأة أايفم( س ايفسأأأرؤ 
ال غاؤ لألقارب، واوسر  ور اجلد واجلدؤ س موضأوع تنملأ ة ايفبنأاه ولعأل ذلأك يعأو  إل عأدم 

 استمرار السك  مع ق س بيت واإلد  ما  ا ت عليه ا ال قدحاً.

 بسأأأيف  الأأأمواجنأأأاه مأأأأ ايفسأأأرؤ املمتأأأدؤ س وقأأأت ميفكأأأر  سأأأيفياً مأأأأ أعمأأأارهقهب إن خأأأروج ايفب 



 د جهاد جملد. محم  ….………………صورة األسرة في كتب اللغة العربية للمرحلة التأسيسية في التعليم االبتدائي
 

 
 
 

11 

والتوظيب، وت اعد الروح ايتست اللية قأد أسأ ق س ا   أاع  ور ايفجأدا  س الأايتل اإلشأراا 
 والرعاية املت لة بسبنائ ق ولوجال أبنائ ق وأإلعا هق بسيف  ابتعا هق وقلة ليارا ق هلق.

الأس يدرسأ ا اليف أ  ا أايل ت  أر قأوؤ الرعايأة الوالديأة أالأموج وس الوقت  عسأه فأإن الكتأ  
 والموجة( لألبناه.

 

 األهداف التربوية ما خالل صورة األسرة المثالية -15

إن ت أأأأد  صأأأأورؤ ايفسأأأأرؤ املثاليأأأأة س الكتأأأأ  املدرسأأأأية لأأأأه م اييسأأأأه ايفخالقيأأأأة والكميأأأأة. إذ 
وهأو واجأ  مأأ ايفبنأاه جتأاق ايفوليأاه،  يملأتمل امل يأا  ايفخالقأي علأو شأرط ال اعأة وايتإلأاام.

وهأأيا مأأا جأأاه س صأأورؤ ايفسأأرؤ اإلماراتيأأة س  تأأ  اللغأأة العربيأأة س املرإللأأة ايتبتدائيأأة  مأأا ور ل 
(، وهأأيق ال أأورؤ امل دمأأة عالمأأة إجيابيأأة  أأ ى س 4س الن أأو  الأأس جأأاهل س اجلأأدول رقأأق أ

 الن و .

وايفم، وهيق السل ة تستمد شأرعيت ا مأأ الأديأ  إن ايفسرؤ املثالية تت اسق السل ة بني ايفب
وال أأيق وايفخالقيأأة السأأائدؤ، وبأأال يفع مأأأ  عوذمهأأا ايتقت أأا  . وايفسأأرؤ املثاليأأة قليلأأة العأأد  أس 

 أفرا ها( ليتس  للوالديأ تنمل ة ايفبناه وتربيت ق علو أفال وجه.

الملأأيه الكثأأا س الأأال  وصأأورؤ ايفسأأرؤ س  تأأ  اللغأأة العربيأأة س املرإللأأة ايتبتدائيأأة إل  أأت 
 بلو  ايفهداا الابوية تتجلو س أهنا:

 تر م علو أمهية احمليط ايفسر  الي  يمليع ال مس ينة وايتست رار س إلياؤ ايفبناه. -0

تأأدعو إل احملاف أأة علأأو ايفسأأرؤ  خليأأة اجتماعيأأة، وتر أأم علأأو أمهيأأة  ور العأأر  لاللتأأمام  -2
 ب يم ا ورعايت ا.

  تعاون أفرا  ايفسرؤ وتعاضدهق خلا يج د وإلدؤ ايفسرؤ، فاجملتمع.تدعو الن و  إل -3

تسعو إل ت ري  املأا ؤ التعليميأة مأأ احملأيط ايتجتمأاعي وهأي بأيلك تسأ ق س ت لأي   -4
 اهلوؤ بني املدرسة واجملتمع.

وا أق إ نأأا يت  توقأأع أن  أأرى صأأدى ململأأكلة تأسخر الأأمواج بأأني الملأأيفاب ا ليجيأأني س الكتأأ  
ولت ا الدراسة وهيا من  ي يفن اجلم ور املست دا هلأيق الكتأ  هأق س أعمأار أقأل مأأ الس تنا

 سأ المواج وقد ود صدى هليق اململكلة س مراإلل تعليمية أخرى  ا الس بني أيدينا.

أما  خول املربية ايفجنيفية إل ايفسأرؤ ف أيا واقأع ملمأو  س أ ثأر ايفسأر اإلماراتيأة، لكننأا يت 
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خلأا تسأيفيفه هأيق ا  ي أة مأأ آ أار سأليفية  -علأو الأر ق  -ه س الن أو  املدروسأة ود ا عكاساً ل
تثأأا ال لأأق واملخأأاوا مأأأ إليأأ  تس اهأأا س لغأأة ايفطعأأال وأمنأأاط مأأأ السأألوك يت تتناسأأ  أإليا أأاً 

 مع قيق أهل اليفال .

لأس تعيملأ ا إ نا يت ود أ راً بارلاً ل اة تنمية مواقب ايفسرؤ العكرية وفلسأعة ا يأاؤ اجلديأدؤ ا
ايفسأأرؤ اإلماراتيأأة س  تأأ  اللغأأة العربيأأة س املرإللأأة ايتبتدائيأأة،  مأأا يت وأأد أ أأراً لوسأأائل اإلعأأالم 

 املتوافرؤ لألسرؤ اإلماراتية مأ أج مؤ ات ال أتلعال، را يو، ميياع، إلاسوب(.

تدائيأة، فعلأو إن  ثااً مأ واقع ايفسرؤ اإلماراتيأة م مأل س  تأ  اللغأة العربيأة س املرإللأة ايتب 
الأأر ق مأأأ أن قنأأوال ايتت أأال التلعميأأوي واإلذاعأأي والسأأينمائي وا ل أأ عي قأأد خلعأأت تأأس اال 
بالغأأة العمأأق س المأأل الواقأأع الث أأاس وايتجتمأأاعي س ايفسأأرؤ ا ليجيأأة بعامأأة واإلماراتيأأة خباصأأة، 

بالملأأكل إيت أن صأأدى ذلأأك يت ي  أأر س   أأو  الكتأأ  الأأس اشأأتملت علي أأا الدراسأأة ا اليأأة 
 املر وب والواقعي.

 

 األسس التربوية في اختيار الموضوع األسري في الكتاب المدرسي -16

يأأرى اليفاإلأأ  مأأأ خأأالل مراجعتأأه لأل بيأأال ا اصأأة س قاأأية اختيأأار املوضأأوع ايفسأأر  س  
الكتاب املدرسأي، ومأأ خأالل ايف بيأال الأس إلعلأت فأا الدراسأال السأاب ة الأس مأّرل معنأا س 

اسأة أن جأأيور أ لأ  اململأأا ل الأس يعأأاي من أا ايففأأرا  علأو اخأأتالا أشأكاهلق تكمأأأ هأيق الدر 
س اض راب العالقال بأني اليفملأر وس طيفيعأة العالقأال السأائدؤ  اخأل ايفسأرؤ، وتملأا  ثأا مأأ 
الدراسال إل أن املناهج الدراسية عا ؤ ما تس ق س إلل اململكالل املعل ة والأس مل يتسأأهل هلأق 

 اليفاً ما تدور هيق اململأا ل س إطأار ر يفأة ايفعاأاه املل أة س ا  أول علأو إلأ  إلل ا بعد. و 
والدي ق، وعلو رضامها عن ق وت يفل ق. وقأد توجأه املنأاهج الدراسأية للتعامأل مأع هأيق العمليأال 

 تعاماًل ميفاشراً.

إن بعد اآلباه يت يمالون يرون أن ايفطعأال وجأدوا لكأي  ن أر إلأي ق يت لكأي  سأتمع إلأي ق  
 تعاعأأأل مع أأأق. وتعمأأأل املنأأأاهج الدراسأأأية علأأأو تغيأأأا ايتجتاهأأأال السأأأائدؤ وأأأو تربيأأأة ايفطعأأأال و 

 وتنمل ت ق  اخل ايفسرؤ وعلو إعا ؤ بناه عالقال جديدؤ تستند إل اجتاهال إجيابية.

إن مجلب الكتاب املدرسي  اجة ماسة إل اإلإلاطة بن ام ايفسرؤ لأيلك يعاأل أن يكأون  
 التسليب خلأ يعرفون ايفسرؤ معرفة أ يدؤ س أ ناه  ملأاط ا س إلأل مملأكلة املجلب أو اململارك س
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 ما، أو تعاوهنا س ال يام بعمل مملاك إل  يتس  له تملخي  ا الة.

إن الن  س الكتاب املدرسأي جيأ  أن ين أر إل  أل فأر  مأأ أفأرا  ايفسأرؤ علأو أ أه إ سأان  
املدرسأأية أن ايتضأأ رابال ايفسأأرية ترجأأع  خليأأم وم أأق، ومأأأ امل أأق جأأداً أن يعأأرا مجلعأأو الكتأأ 

إل طيفيعأأأة ايتت أأأايتل بأأأني أفرا هأأأا والأأأس تتميأأأم باإلفأأأام وعأأأدم الوضأأأوح. لأأأيا  جيأأأ  أن تكأأأون 
 م ام مجلب الن  تعليق ايفسرؤ  يعية ايتت ال ات ايًت ص ي اً وصا قاً وصرحياً.

 

بعــا المالحظــات علــى عــرا كتــب اللغــة العربيــة لصــورة األســرة  -17
 اراتيةاإلم

بعأأأد اسأأأت راه الن أأأو  املثيفتأأأة س حمأأأاور ايفسأأأرؤ س  تأأأ  املرإللأأأة ايتبتدائيأأأة ا اصأأأة باللغأأأة  
العربية، تيفني لليفاإل  أن هيق الن و  يت تتعرض إيت إل ا أايتل املثاليأة، أ  إهنأا يت تنعأي إل 

ي صأأورؤ تغعأأل الواقأأع املعأأاش. ف أأورؤ ايفم علأأو سأأيفيل املثأأال مثاليأأة إل إلأأد الاأأيفابية أإليا أأاً ف أأ
معاملأة ايفم اليوميأأة يفبنائ أأا ومواقع أأا مأأأ ت أأرفا ق أو  تأأائج اختيفأأارا ق املدرسأأية، أو  أأا ذلأأك 

 مأ املواقب.

ل د بدل ايفم س مجيع الن و  النثرية والملعرية س  ت  اللغة العربية موضوع اليف أ  أمأاً  
إل ملأأاه وا لأأق، إل  رجأأة أ نأأا يت مرتيف أأة بأأالعواطب واململأأاعر يت تتجأأاول ذلأأك أبأأداً إل الععأأل وا

وأأد أبأأداً   أأاً عأأأ أم عاملأأة، بينمأأا صأأورؤ ايفب م ا أأة  ائمأأاً بالععأأل ف أأو أساسأأاً املنأأتج ل أأاة 
 مجيع أفرا  العائلة.

الن أأو  الأأس تناولت أأا الدراسأأة ا اليأأة تر أأم علأأو أن ال عأأل حي أأو برعايأأة ايفسأأرؤ وا مايأأة  
 أجل الت  يل املا   الي  يوفر السعا ؤ يففرا  ايفسرؤ. وع ب ايفم وإلناهنا، و ّد ايفب مأ

يت توإلي صورؤ ال عل س الن و  املدروسة باقتدارق علو إمكا ية الععل س إلدو  مع ياتأه 
 العمرية والث افية وس إلدو  است اعته.

فعأأي إلالأأة إلأأدوه ألمأأة مأأا س اليفيأأت أو مأأرض أإلأأد والأأد  ال عأأل أو تعرضأأ ما ل أأعوبال 
 ناك إجابة عأ السجال التايل: ماذا حكأ لل عل أن يععل س هيق ا ايتل؟ما ية فليس ه

إن الن أأأأو  امليفثو أأأأة س الكتأأأأ  س حمأأأأور ايفسأأأأرؤ جتمأأأأع علأأأأو أن ال عأأأأل موضأأأأوع رعايأأأأة  
اقت أأأا ية وعاطعيأأأة و عسأأأية، وجيأأأ  أن يكأأأون   أأأو  إل جا يف أأأا ت أأأّور ال عأأأل م أأأدراً هلأأأيق 

  ايفسرؤ يتس ر فا ويج ر في ا.الرعاية وهكيا يكون عن راً إجيابياً س
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ما الموضوعات التي يجب أا يتناولها موضـوع األسـرة فـي الكتـب  -18

 المدرسية

اسأأأأتعا  اليفاإلأأأأ  س حتديأأأأد هأأأأيق املوضأأأأوعال  أأأأا توصأأأألت إليأأأأه ليلأأأأو  ر أأأأوه أ ر أأأأوه، 
 ( س ت نيب هيق املوضوعال:094 -023،    0993

يفسأأأأأرؤ،  ور ايفهأأأأأل وايفويت ، تعلأأأأأيق إلجأأأأأق ايفسأأأأأرؤ وتكوين أأأأأا: العالقأأأأأة  اخأأأأأل ا -09-0
 ايفويت .

 ور ايفسأأأأأرؤ س اجملتمأأأأأع: العمأأأأأل اجلمأأأأأاعي التعأأأأأاوي، اإلأأأأأاام امللكيأأأأأة، ايتإلتكأأأأأام  -09-2
 للعمل، قيق اجملتمع واإلاام ا.

 عالقة أفرا  ايفسرؤ وم ومال ايفسرؤ السعيدؤ، قيمة ال    الابوية. -09-3

  رها س العر  وايفسرؤ.ص ة ايفسرؤ: ايفمراض والتلوه وأ -09-4

  ور ايفسرؤ س امل يا  ايتقت ا  : -09-1
 ايفسرؤ بوصع ا منتجاً، ايفسرؤ بوصع ا مست لكاً. -09-1-0

 املواهمة بني إلجق ايفسرؤ وال روا ايتقت ا ية. -09-1-2

 اجلا   ايتجتماعي لألسرؤ ويتجلو س : -09-1

 وخارج ا. أصول التعامل بني أفرا  ايفسرؤ واآلخريأ -09-1-0

 أصول الايافة والميارال. -09-1-2

 آ اب ا دي  وآ اب املائدؤ. -09-1-3

 إلرية الرأ  والن د اليفّناه  اخل ايفسرؤ. -09-1-4

 اتاذ ال رارال. -09-1-1

إن م   ع  القة اسس ا بالمجممو ذمؤسساته يملن حن يةدح من خمالل الم  م  ا  
رؤ واملجسسأأة الابويأأة، ايفسأأرؤ واململأأكالل ايتجتماعيأأة: ايفسأأرؤ واجلا أأ  الأأديين، ايفسأأ - اآلت ممة:

 ال الق.

يأأأرى اليفاإلأأأ  أن   أأأو  ال أأأراهؤ وامل العأأأة وال  أأأ  منأأأا  مناسأأأ  للابيأأأة ايفسأأأرية جليأأأل 
الناشأأ ة، فخلعيأأة هأأيق الن أأو  جيأأ  أن تسأأتند س بعاأأ ا إل موضأأوع ايفسأأرؤ، فتسأأاعد أفأأرا  

إ راك أ وارهأأق  سعاأأاه س هأأيق املجسسأأة ايفسأأرؤ بسسأألوب عأأرض رشأأيق علأأو وعأأي عالقأأا ق و 
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وت أأوير قأأدرا ق علأأو ال يأأام فأأيق ايف وار قيامأأاً أ ثأأر  عايأأة و أأا يسأأ ق س حتسأأني  وعيأأة إليأأاؤ 
ايفسأأأأأرؤ، لأأأأأيا جيأأأأأ  أن تر أأأأأم هأأأأأيق الن أأأأأو  علأأأأأو العالقأأأأأال الملخ أأأأأية والت أأأأأرفال العر يأأأأأة  

بوالأأأدي ق وبأأأسلواج ق  الواجيفأأأال وا  أأأوق ايفسأأأرية، وعالقأأأال ايفخأأأوؤ وايفخأأأوال بيفعاأأأ ق و 
 فااًل عأ ال  ة وال عام والغياه س ايفسرؤ.

مع  ذلأك أن هأيق الن أو  تتجأه وج أة الابيأة ايفسأرية، وقأد "تأد لتتنأاول الأايتل أوسأع  
تململ ال غار والكيفار وتعأاعالل ذلأك س إطأار اجملتمأع واليفي أة، وبأيلك و أق مأأ خأالل هأيق 

النوعيأأأة وا اصأأة بتعلأأأيق اللغأأأة العربيأأأة   ارا أأأا ايفربأأأع  الن أأو  إل جا أأأ  ايفهأأأداا التعليميأأأة 
أايتسأأتماع والت أأده وال أأراهؤ والكتابأأة( تربيأأة أسأأرية وتربيأأة سأأكا ية وإلاأأارية، ذلأأك مأأأ أجأأل 
جعل ايففرا  يدر ون ويعون أ وارهأق ايتجتماعيأة وايترت أاه باجتاهأا ق وسألو يا ق ومأواقع ق مأأ 

 .أجل حتسني إلياؤ ايفسرؤ واجملتمع

: إن الن أأو  س الكتأأ  املدروسأأة ت أأدم لنأأا صأأورؤ ايفسأأرؤ اإلماراتيأأة الأأس تيفأأدو ذال ال ممة
بعيدؤ عأأ اململأكالل ايتقت أا ية وايتجتماعيأة، وهأي أسأرؤ إلاأرية س الغالأ  ايفعأق تتمتأع  أا 
قدمته ا ياؤ الع رية، وباست رار اقت ا  ، ويت ت  ر م اهر اليفأي  والأاا س ت أرفا ا وإلل أا 

اهلأأأا،  مأأأا يت ت  أأأر صأأأورؤ للعائلأأأة الع أأأاؤ، وهأأأي س مجيأأأع الن أأأو  تعأأأيش م أأأاهر التغيأأأا وترإل
الأأي  اعأأاى إليأأاؤ ايفسأأرؤ اإلماراتيأأة، وقأأد قأأدمت هأأيق ال أأورؤ ت أأدحاً يعكأأس الواقأأع ا  ي أأي. 
وأطعأأال ايفسأأرؤ يتمتعأأون با ريأأة الملخ أأية، وحيأأام في أأا ال أأغا الكيفأأا، وهأأق ينتمأأون إل عائلأأة 

 الغال  مأ إلي  العد  س أفرا ها، وقد  اقملت الن و  بعد اململكالل، ولكأأ ع رية س
هيق املناقملال مل ت ل  ل اململكالل، و ابأت مملأكالل  أان علأو الن أو  معاجلت أا. ل أد 
قأأدم مجلعأأو الكتأأ  ايفسأأرؤ وفأأق م أأاييس أخالقيأأة إجيابيأأة ترمجأأت س مواقأأب ايتإلأأاام وال اعأأة، 

مأأأأت الن أأأأو  الدينيأأأأة هأأأأيق ال أأأأيق ايفخالقيأأأأة، ل أأأأد يتإلأأأأ  وهأأأأيق مسأأأأة حتمأأأأد للمأأأأجلعني، و ع
اليفاإل  أن الن أو  مل تنعأي بعمأق إل معاجلأة مملأكالل  ثأاؤ جتنيف أا املجلعأون، و أان يعأاض 

 في ق أن ي دموها ت دحاً تعليمياً و اقداً جلوا يف ا السليفية.
 

 مقترحات البحث -19

املاأمون يت أدم اليفاإلأ   جموعأة مأأ  بعد مراجعة  تأ  اللغأة العربيأة باسأتخدام أ اؤ حتليأل
 امل اإلال:
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 .يعاض أن يتعامل الكتاب املدرسي مع موضوع ايفسرؤ علو أسا  أن  ل فر  في ا خليم وم ق -

وجأوب أن يكأون الكتأأاب املدرسأي مرشأداً يعلأأق أفأرا  ايفسأرؤ  يعيأأة ايتت أال بيفعاأ ق بعاأأاً  -
 ات ايًت ص ي اً وصا قاً وصرحياً.

عية س تنأأاول موضأأوعال ايفسأأرؤ س الكتأأاب املدرسأأي هبيفهنأأا شأأكل مأأأ أشأأكال إبأأرال املوضأأو  -
التوجيأأأأه  أأأأا امليفاشأأأأر لألطعأأأأال. فمأأأأثالً ت أأأأدم إلواريأأأأة ي أأأأول في أأأأا ايفطعأأأأال مأأأأا حييفأأأأون ومأأأأا 

 يكرهون، وبيلك يملكلون اجتاهال إجيابية عأ التسامح فيما بين ق.

سأأرؤ. وملأأاذا يت   أأاح علأأي ق س  ر  ضأأرورؤ أن يعلّأأق الكتأأاب أسأألوب املناقملأأة بأأني أفأأرا  ايف -
أن ي وموا أأ  التالميي( بتمثيأل أ وار متعأد ؤ،  أسن ي أوم ايتبأأ  -علو سيفيل املثال  -تعيفا

بأأأأدور أبيأأأأه الأأأأي  يوجأأأأه إليأأأأه  ثأأأأااً مأأأأأ ايت ت أأأأا ال، أو ت أأأأوم تلميأأأأيؤ بأأأأدور ايفم وتت مأأأأل 
 مسجوليال والد ا س املنمل.

 ساو  بني الي ور واإل اه.توليع ا  اب أالوالد ( بالت -

تأأأوفا   أأأو  تعأأأاا بعأأأد اململأأأكالل ايتجتماعيأأأة بملأأأعافية وبا يأأأم علأأأو أهأأأداا تربويأأأأة  -
 خاصة فيق اململكالل.

ضأأرورؤ ال يأأام بتكأأرار مثأأل هأأيق الدراسأأة علأأو  تأأ  املأأرإللتني اإلعدا يأأة والثا ويأأة لرسأأق صأأورؤ  -
 س مرإللة التعليق العام.متكاملة عما ت دمه  ت  اللغة العربية ل ورؤ ايفسرؤ 
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