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and activities under the slogan “For Jerusalem”.
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Elementary Stage, Appraochs Of Promotion.

امللخص:

تر�صد الدرا�سة مكانة القد�س يف كتب الرتبية الإ�سالمية املقدمة

واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني و�سبل تعزيزها,
ومتثل جمتمع الدرا�سة وعينته يف كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة
العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني ,ولتحقيق ذلك اعتمد
الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ,و�أ�سفرت الدرا�سة عن جمموعة
من النتائج ,من �أبرزها:
♦ ♦�أن ن�سبة ت�ضمن القد�س ومكانتها يف منهاج الرتبية
الإ�سالمية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني يف فل�سطني بلغت
(. )% 2.29
♦ ♦�أن ن�سبة ت�ضمن القد�س ومكانتها يف منهاج اللغة العربية
لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني يف فل�سطني بلغت ()% 10.52
.
ويف �ضوء النتائج �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تعزيز حمتوى
منهاجي الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية بق�ضية القد�س ومكانتها
يف قلوب امل�سلمني ,والت�أكيد على �أهمية دور وزارات الرتبية والتعليم
يف العامل العربي والإ�سالمي يف تخ�صي�ص برامج و�أن�شطة منهجية
وغري منهجية حتت �شعار « من �أجل القد�س».
الكلمات املفتاحية :مكانة القد�س ,ال�صفني التا�سع والعا�رش
الأ�سا�سيني� ,سبل التعزيز.

Abstract:
The study aimed at identifying the status of
Jerusalem in the books of Islamic Education and the
Arabic language for the upper elementary stage and
approaches for its promotion. The study population
was composed of the books of Islamic Education
and Arabic language for the ninth and tenth grades.
To achieve the purpose of the study, the researchers
followed the analytical descriptive approach. The
study concluded a number of results, the most
important of which are:
♦♦ The percentage of the inclusion of Jerusalem and
its status in the curriculum of Islamic Education
at the ninth and tenth grades in Palestine was 2.
29%.
♦♦ The percentage of inclusion of Jerusalem and its
status in the Arabic Language curriculum for the
ninth and tenth grades in Palestine was 10. 52%.
In light of the results, the study recommended
that the curricula of Islamic Education and the Arabic
language should include the cause of Jerusalem
and its status in the Islamic world, and the need
for emphasizing the importance of the role of the
ministries of education in the Arab and Islamic world
in developing extracurricular and curricular programs
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القد�س �إ�سالمية عربية تعد ثالث املدن املعظمة يف الإ�سالم,
فمكة املكرمة املدينة الأوىل التي �رشفها اهلل تعاىل بامل�سجد احلرام,
و�أر�ض اهلل امل�رشفة الثانية التي �رشفها اهلل تعاىل بامل�سجد النبوي
ال�رشيف هي املدينة املنورة�,أما الت�رشيف الثالث فقد اخت�صت به
مدينة القد�س التي �رشفها اهلل تعاىل بامل�سجد الأق�صى ,وجاء احلديث
النبوي ال�رشيف لي�ؤكد هذا التف�ضيل( :ال  ت�شد الرحال �إال  لثالثة
م�ساجد امل�سجد احلرام  ,وم�سجدي هذا  ,وامل�سجد الأق�صى»( ابن
حنبل :165 /13,حديث رقم  ,)7736وحني جعل الإ�سالم امل�سجد
الأق�صى ثالث امل�سجدين ال�رشيفني يف الإ�سالم�,أ�ضاف القد�س �إىل
املدينتني املعظمتني مكة املكرمة واملدينة املنورة �أراد بهذا �أن
يقرر مبد�أً مهم ًا من مبادئه هو �أنه جاء ليبني ال ليهدم ,وليتمم ال
ليحطم (عويظة 2007,م�,ص)827
ومدينة القد�س �أكرث مدن العامل ح�ضورا �إعالمي ًا على �شا�شات
التلفزة والف�ضائيات ملكانتها يف املا�ضي واحلا�رض ,وملا يجري
فيها من �أحداث ,وقد اختريت عام 2009م لتكون عا�صمة الثقافة
العربية ,ولكي ين�ش�أ �أبناء الأمة على حب الوطن والذود عنه ,ويعرفوا
خ�صائ�ص املدن ومكانتها جند املناهج املدر�سية اعتنت بالقد�س
ومكانتها فال جند كتاب ًا مدر�سي ًا �إال ويف �صفحاته قبة ال�صخرة
امل�رشفة ال�شاخمة ماثلة يف �صفحاته.
وملا كانت املناهج التعليمية تهدف �إىل تربية الن�شء على
اجلوانب املعرفية والقيمية واجلمالية جند القد�س قد وردت يف
كل كتاب مدر�سي يف مباحث درا�سية متعددة يف اللغة العربية
والرتبية الإ�سالمية ,ومبحث املواد االجتماعية,ويف هذه الكتب يتم
الرتكيز على جانب من اجلوانب التي تتعلق بالقد�س ,فكتب املواد
االجتماعية تقدم املعلومات التاريخية ,القيم واملبادئ ,والرتبية
الإ�سالمية اجلوانب الإميانية ,واللغة العربية اجلوانب الأدبية
واجلمالية.
�إن دور املناهج يتمثل يف تزويد الن�شء باملعلومات واحلقائق
عن القد�س ,وما تتعر�ض له من �أخطار وهي الق�ضية الأوىل التي
يحياها الطالب الفل�سطيني اليوم يف حياته وبيئته املحيطة ,لأن
الكتاب املدر�سي يعد �أهم م�صدر تعليمي والأداة الأهم من �أدوات
التعليم والتعلم التي توفر ن�سبة عالية من اخلربات التعليمية
املوجهة نحو حتقيق الأهداف املرجوة واملن�شودة.
والكتاب املدر�سي يعد وعاء ملحتوى ميثل مكون ًا من مكونات
املناهج (عبد العزيز1992,م�,ص )34فهو ميثل �أكرب ن�سبة من
املنهاج الرتبوي املقرر ,وي�شكل �أعلى م�ستويات اخلربات العلمية
املوجهة نحو حتقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة ,وحتليل الكتاب
املدر�سي تكمن �أهميته يف الك�شف عن دور الكتاب املدر�سي املقرر
يف تنمية �شخ�صية املتعلم ,و�إعداده للحياة �إعداداً �سليماً ,ويك�شف
عن مدى تركيز الكتاب على اجلوانب املختلفة من حياة الطالب
يف جوانب منائية متعددة عقلية وج�سمية ,وانفعالية ,واجتماعية
ولغوية ,كما ي�سهم يف تطوير املناهج والكتب املقررة مبا يتالءم
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والأهداف الرتبوية املن�شودة (�ستيته 1996,م�,ص, )114وهو
ما �أكدته درا�سة اجلعافرة (2006م�,ص )335يف �أهمية الكتاب
املدر�سي من ارتباطه بحياة املتعلم وم�شكالته ف�إذا مل يكن له معنى
بالن�سبة للمتعلم ف�إنه يفقد �أهميته.
وقد �أكد التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني (2005م) يف تنمية
معارف ومعلومات واجتاهات الطلبة وعواطفهم الدينية وتوجيه
�سلوكهم نحو الأف�ضل وحب الوطن والدفاع عنه واجب �رشعي
مقد�سي ,فاحلاجة ما�سة �إىل جهود متكاملة ملواجهة االحتالل
و�إثبات �إ�سالمية وعروبة القد�س فقد ر�أى الباحثان الك�شف عن
مكانة القد�س يف مبحثي الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية لل�صفني
التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني و�سبل تعزيزها.

مشكلة الدراسة:
ما مكانة القد�س يف كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية
لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني و�سبل تعزيزها؟
ويف �ضوء ما �سبق حتاول الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤالني
الآتيني:
● ●ما درجة ت�ضمن كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية
لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني ملكانة القد�س و�سبل تعزيزها؟
● ●ما �سبل التعزيز املقرتحة لإثراء حمتوى كتب الرتبية
الإ�سالمية واللغة العربية مبكانة القد�س؟

أهداف الدراسة:
♦ ♦التعرف �إىل درجة ت�ضمن كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة
العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني للقد�س ومكانتها.
♦ ♦و�ضع ت�صور مقرتح لتعزيز حمتوى كتب الرتبية الإ�سالمية
واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني مبكانة القد�س.

أهمية الدراسة:
♦ ♦الك�شف عن درجة ت�ضمن كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة
العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني ملكانة القد�س.
♦ ♦قد ي�ساعد هذا البحث املعلمني يف معرفة مكانة القد�س
املت�ضمنة يف كتب املرحلة الأ�سا�سية العليا.
♦ ♦قد ي�ساعد هذا البحث القائمني على تخطيط املناهج
وامل�رشفني الرتبويني يف جمال اللغة العربية يف توجيههم لأهمية
القد�س.
♦ ♦قد ي�سهم يف توجيه نظر اخلرباء لتعزيز كتب املنهاج
اجلديد لكافة املراحل التعليمية مبكانة القد�س.
♦ ♦قد يفتح هذا البحث �آفاق ًا جديدة �أمام الباحثني لإجراء
درا�سات و�أبحاث �أخرى يف مراحل درا�سية وتخ�ص�صات خمتلفة.

مصطلحات الدارسة:
يعرف الباحثان امل�صطلحات �إجرائياً:
◄◄كتب الرتبية الإ�سالمية:

هي كتب املنهاج اجلديد ملادة الرتبية الإ�سالمية بجز�أيها
الأول والثاين والتي تدر�س لطلبة ال�صف التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني
يف دولة فل�سطني للعام الدرا�سي (2019 - 2018م) .
◄◄كتب اللغة العربية:
هي كتب املنهاج اجلديد ملادة اللغة العربية بجز�أيها الأول
والثاين والتي تدر�س لطلبة ال�صف التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني يف
دولة فل�سطني للعام الدرا�سي (2019 - 2018م) .
◄◄املرحلة الأ�سا�سية العليا:
هي املرحلة التي ت�ضم الطالب من ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي
�إىل العا�رش وت�شمل من عمر (16 - 10عاماً) وهي مرحلة �إلزامية
وت�سمى مبرحلة التعليم الأ�سا�سية العليا.
◄◄مكانة القد�س:
القيمة ال�سامية العظمى املغرو�سة يف نفو�س امل�سلمني جتاه
القد�س ومكنونها من احلب ال�شديد ,و�أمانة الأنبياء واملرابطني,
ولهفة ال�صامدين املجاهدين.

سبل التعزيز :
جمموعة الأن�شطة املتنوعة والفعاليات والإجراءات التي
ينظمها الباحثان على امل�ستوى التعليمي ملواجهة تهويد القد�س
يف �ضوء ال�سيا�سات الدولية جتاهها ,بكافة ال�سبل املبا�رشة �أو غري
املبا�رشة.

حدود الدراسة:
�أجريت هذه الدرا�سة يف العام الدرا�سي (2019_2018م)
واقت�رصت الدرا�سة على حتليل حمتوى كتب الرتبية الإ�سالمية,
واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني ,والبالغ عددها
�أربعة كتب ،ولكل كتاب جز�أين ,وهي مقررة على ال�صف التا�سع
والعا�رش الأ�سا�سيني بدولة فل�سطني بهدف معرفة مدى ت�ضمنها
ملكانة القد�س.

الدراسات السابقة:
تناول الباحثان الدرا�سات والبحوث ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة يف حماولة للوقوف على اجلهود املبذولة يف تعزيز
مكانة القد�س ,والإفادة من جوانب الدرا�سات ومتغرياتها والأدوات
امل�ستخدمة يف �إجرائها والأ�ساليب امل�ستخدمة ,والنتائج التي
�أ�سفرت عنها,والقيام برتتيبها بدءاً من الأحدث �إىل الأقدم.
هدفت درا�سة مزيد (2018م) �إىل ا�ستق�صاء �صورة القد�س يف
منهاجي اللغة العربية واللغة الإجنليزية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا من
ال�صف الأول �إىل الرابع الأ�سا�سي,اعتمدت الباحثة املنهج التحليلي
 ,ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف �أداة لر�صد �صفات القد�س ,و�أداة �أخرى
ملعايري الر�سومات حول القد�س ,و�أظهرت نتائج الدرا�سة ح�ضور غري
�رصيح للقد�س يف ال�صفوف الأربعة الأوىل وعلى الرغم من ظهور
�صورة القد�س يف بع�ض الدرو�س �إال �أن هذا احل�ضور ال ي�سمو �إىل
الن�سبة املطلوبة التي تربز من خاللها �أهمية القد�س لدى امل�سلمني
والفل�سطينيني.
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وحاولت درا�سة بارود ( 2016م) التعرف �إىل جهود وزارة
الرتبية والتعليم يف تعزيز مكانة القد�س ,متبع ًا املنهج الو�صفي/
التاريخي ,ومو�ضح ًا الإجراءات ال�صهيونية التي طالت عنا�رص
العملية التعليمة مبين ًا �سبل االرتقاء بامل�ؤ�س�سات التعليمية يف
مدينة القد�س ,و�أو�صت الدرا�سة بتعزيز التعاون والتوا�صل مع �أولياء
الأمور يف مدينة القد�س باعتبارها اجلهة الأكرث ت�أثرياً ب�سبب �ضعف
�صالحيات الوزارة يف العمل بي�رس يف القد�س.
و�سعت درا�سة خلة ( 2013م) للتعرف �إىل واقع مكانة القد�س
يف منهاجي الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية
العليا يف بع�ض دول الوطن العربي,وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ,و�أ�سلوب حتليل املحتوى ومت ا�ستخدام �أداة
رئي�سة هي بطاقة حتليل املحتوى ,وتكون جمتمع الدرا�سة من كتب
منهاجي الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية يف املرحلة الأ�سا�سية
العليا لل�صفوف (ال�سابع ,الثامن ,التا�سع) البالغ عددها ( )46كتاباً,
وخل�صت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج ,من �أبرزها� :أن ن�سبة ت�ضمن
القد�س ومكانتها يف حمتوى الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الأ�سا�سية
العليا يف فل�سطني بلغت ( , )% 2.66ون�سبة ت�ضمن القد�س ومكانتها
يف منهاج اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني بلغت
(. )% 6.75
واهتمت درا�سة �أبو عمرة ( 2011م) بالتعرف �إىل مكانة القد�س
يف حمتوى مبحثي اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية يف املرحلة
الثانوية,واتبعت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي,و�أ�سلوب حتليل
املحتوى ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف بطاقة حتليل املحتوى,ومقيا�س
االجتاه نحو القد�س,وتكون جمتمع الدرا�سة من حمتوى مبحثي
اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية لل�صفني احلادي ع�رش والثاين
ع�رش الثانويني والبالغ عددها ( )6مباحث درا�سية,كما تكونت عينة
الدرا�سة من ( )360طالب ًا وطالبة من طلبة الثانوية مبحافظات
(غزة والو�سطي وخان يون�س) ,و�أ�سفرت الدرا�سة عن النتائج الآتية:
وردت القد�س يف حمتوى مبحث اللغة العربية ( )137مرة ب�شكل
كلي ,كما وردت يف مبحث الرتبية الإ�سالمية ( )28مرة ب�شكل كلي,
ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف مقيا�س االجتاه نحو القد�س تعزى
ملتغري اجلن�س,وكانت الفروق ل�صالح الطالب.
وهدفت درا�سة �أبو  �شاوي�ش ( 2010م) �إىل الك�شف عن
مكانة القد�س وما تتعر�ض له من ممار�سات عدوانية يف خمتلف
املجاالت ,وتو�ضيح دور اجلامعات يف الدفاع عن القد�س ومواجهة
حماوالت تهويدها .وتعر�ض البحث �إىل املحاور الآتية :مهام
اجلامعات الفل�سطينية ,وواقع م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف مدينة
القد�س ,ومكانتها الدينية واحل�ضارية والإن�سانية ,ودور اجلامعات
الفل�سطينية يف الك�شف عن املخططات ال�صهيونية لتهويد القد�س
وخماطر تلك املخططات ودح�ض مزاعم اليهود و�أكاذيبهم.
و�سعتدرا�سة عي�سى و�أبو  ربيع ( 2009م) التعرف �إىل
م�ستوى و�ضوح كلمة القد�س ومدلوالتها يف حمتوى املناهج
الفل�سطينية للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا ,وقد انتهج الباحثان املنهج
الو�صفي ب�أ�سلوب حتليل املحتوى ,وت�شكلت عينة الدرا�سة من كتب
املنهاج الفل�سطيني للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا ,املتمثلة يف :اللغة
العربية,والرتبية الإ�سالمية ,والرتبية الوطنية ,واللغة الإجنليزية,
و�أ�شارت النتائج �إىل :قلة ورود كلمة القد�س يف حمتوى املناهج
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الفل�سطينية� ,إذ �إن الن�سب املئوية بني عدد ال�صفحات امل�شتملة
على كلمة القد�س ومدلوالتها وعدد �صفحات حمتويات املناهج
الفل�سطينية باملرحلة الأ�سا�سية الدنيا بلغت (. )% 5.3
و�سعت درا�سة عليان وعي�سى (2008م) �إىل تعرف م�ستوى
الوعي املعريف مبكانة القد�س لدى ال�شباب الفل�سطيني يف حمافظات
غزة ,وحتديد واجبات ال�شباب الفل�سطيني مبحافظات غزة نحو القد�س
,واتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي ,ومتثلت �أداوت الدرا�سة يف اختبار
الوعي املعريف ,وا�ستبانة لتحديد واجبات ال�شباب الفل�سطيني نحو
القد�س,وخل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية :وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند ,01 .0الأمر الذي يدل على �أن م�ستوى الوعي مبكانة
القد�س لدى ال�شباب حمافظة غزة منخف�ض ب�شكل كبري.
وهدفت درا�سة العزة (2006م) التعرف �إىل مكانة القد�س يف
الكتب املدر�سية اجلديدة ,وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
وجمع بني الأ�سلوبني الكمي والكيفي يف عر�ض النتائج وحتليلها,
و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن الآتي :حفاوة الكتب املدر�سية الفل�سطينية
مبكانة القد�س من ناحية دينية ,وناحية تاريخية,و�سيا�سية,
واجتماعية ,واقت�صادية ,وتعاملت الكتب املدر�سية مع القد�س ح�سب
املواثيق والت�رشيعات الدولية و�أ�شارت �إىل حماوالت التهويد التي
تتعر�ض لها املدينة ,وعدت هذه املحاوالت غري �رشعية وال قانونية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل العر�ض ال�سابق للدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع
الدرا�سة احلالية ,اتفقت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة
يف الهدف وهو بيان مكانة القد�س يف كتب الرتبية الإ�سالمية
واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني,واتبعت �أغلب
الدرا�سات املنهج الو�صفي التحليلي ,واعتمد الباحثان املنهج
الو�صفي التحليلي ,وتناولت الدرا�سات عينات متنوعة تراوحت ما
بني املرحلة الأ�سا�سية ,والثانوية ,واجلامعية .وركز الباحثان على
املرحلة الأ�سا�سية العليا ,واتفقت الدرا�سة مع �أغلب الدرا�سات من
حيث الأدوات وهي بطاقة حتليل املحتوى ,وتعد الدرا�سة احلالية
�أول درا�سة تطبق على حمتوى كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة
العربية اجلديدة وي�ستهدف �صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني معاً,
وي�ستهدف مكانة القد�س و�سبل تعزيزها.

القدس يف اللغة:
�أ�شار القرطبي (2003م�,ص )233يف تف�سريه للقد�س �أن
معناها التطهري ,ومن ذلك قوله تعاىلَ } :يا َق ْو ِم ا ْدخُ لُوا ْ أَ
�ض
ال ْر َ
ا ُ
مل َق َّد َ�س َة { (املائدة� )21 :أي املط ّهرة ,وبيت املقد�س ُ�س ِّمي به لأنه
املكان الذي يتقد�س فيه من الذنوب �أي يتطهر .ويف احلديث» :ال
قد�ست �أم ٌة ال ي�ؤخذ ل�ضعيفها من قويها }يريد ال  يطهرها اهلل{
(البيهقي :48 /10 ،رقم احلديث  ,)7143فالقد�س هي الطهر بدون
خالف.
ويرى ابن منظور (2003م) يف ل�سان العرب �أن القد�س
يف اللغة تنزيه اهلل –عزوجل -والقد�س طهارة ,والتقدي�س
التطهريوالتربيك,وتقد�س تطهر ,ويقال :القدو�س فعول من القد�س
وهو الطهارة.
و�أو�ضح الراغب الأ�صفهاين (2002م�,ص )660يف تف�سريه
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ب�أن التقدي�س :التطهري الآلهي املذكور يف قوله تعاىل » :ويطهركم
تطهرياً» (الأحزاب)33 :
�أما الفارابي (1999م�,ص )809في�ؤكد ب�أن القد�س
ط ْه ُر,والتقدي�س هو التطهري,وتقد�س �أي تط ّهر,والأر�ض املُقد�سةُ:
الأر�ض املطهر ُة  ,والقدو�س ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل ,وهو فعول من
ال ُق ْد ِ�س,وهو الطهارة.
وذكر ال�صليبي (1998م�,ص )133ب�أن القد�س هي :الربكة
والأر�ض املقد�سة املطهرة والطاهرة وهي فل�سطني ودم�شق والأردن.
وي�ؤكد ياقوت احلموي (1982م�,ص )379مبعنى لغوي
مقارب ًا للمعاين ال�سابقة قائالً( :املقد�س يف اللغة املتن ّزه ،ومعنى
نقد�س لك� :أي نطهر �أنف�سنا لك ,ومن هنا بيت املقد�س�,أي البيت
املقد�س املطهر الذي يتطهر به من الذنوب .واملراد ببيت املقد�س
�أي البيت املبارك).
�أما الزبيدي (1976م�,ص )354فقد ذكر �أن الُق ْد ُ�س بال�ضم:
الطُّ ْهر,ومنه قيل للجنة :حظرية القد�س,والقد�س البيت املقد�س؛ لأنه
يتطهر فيه من الذنوب�,أو للربكة التي فيه.

مكانة القدس الشريف الدينية:
حفل القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة بالقد�س ما مل
يحفل مبكان �آخر بعد امل�سجد احلرام,وطاملا �أن القر�آن الكرمي كالم
اهلل الذي �أنزل على النبي الأمني حممد _�صلى اهلل عليه و�سلم_
ف�إن ذلك يعني �أن التقدي�س الإلهي للقد�س يخ�ص عقيدة التوحيد
دون �سواها وخا�صة �أنه يخ�ص الأمة التي �أنزل القر�آن لها وهي
�أمة الإ�سالم ,ومن انتق�ص هذه املكانة والتقدي�س ف�إنه ينتق�ص من
قد�سية اهلل_عزوجل_ ,وفر�ض على امل�سلم �أن يحافظ عليها ويدافع
عنها�( .شبكة فل�سطني للحوار2009 ،م)
فمدينة القد�س قلب فل�سطني ,والعامل العربي والإ�سالمي,
بوابة الأر�ض �إىل ال�سماء التي ا�ستقطبت بف�ضلها و�رشف مكانتها,
وعراقة تاريخها ,العقول والأقالم ,فتقاطر �أ�صحابها على مائدة
بركتها الإلهية اخلالبة ,وعال �رصير �أقالمهم يذكر ف�ضائلها ,ويتغني
مبحا�سنها,وي�ؤكد على هذه املكانة ال�رشيفة للقد�س قوله« :يا طوبى
لل�شام ,يا طوبى لل�شام ,يا طوبى لل�شام «فقالوا :يا ر�سول اهلل ومب
ذلك؟ قال» :تلك مالئكة اهلل با�سطو �أجنحتها على ال�شام «
ويف ذكر عظيم ال�صالة فيها وف�ضلها ما ورد عن �أن�س قال:
قال ر�سول اهلل�« :صالة الرجل يف بيته ب�صالة و�صالته يف م�سجد
القبائل بخم�س وع�رشين �صالة ,و�صالته يف امل�سجد الذي يجمع فيه
بخم�سمائة �صالة ,و�صالته يف امل�سجد الأق�صى بخم�سني �ألف �صالةً ,
و�صالته يف امل�سجد احلرام مبائة �ألف �صالة فيه» (ابن ماجه/1 ،
 :453رقم احلديث ( )1413ال�شافعي 2009,م�,ص. )111
وتعد مدينة القد�س ثالث املدن املعظمة يف الإ�سالم بعد مكة
املكرمة التي �رشفها اهلل تعاىل بامل�سجد احلرام ,واملدينة املنورة
التي �رشفها اهلل بامل�سجد النبوي ,والقد�س التي �رشفها اهلل بامل�سجد
الأق�صى ,لقوله «�صلى اهلل عليه و�سلم»« :ال  ت�شد الرحال �إال �إىل
ثالثة م�ساجد :امل�سجد احلرام,وامل�سجد الأٌق�صى ,وم�سجدي هذا».
(ا�سبيتان2009,م�,ص)336
و�أهل بيت املقد�س املقاتلون يف �سبيل اهلل الطائفة املن�صورة

الثابتة على احلق �إىل يوم الدين ,فهي �أر�ض اجلهاد والرباط ,وقد
�أعلم اهلل نبيه –عليه ال�سالم -ب�أن هذه الأر�ض املقد�سة �سيحتلها
الأعداء,ولهذا حر�ض �أمته على الرباط فيها والدفاع عنها ,وعن �أبي
هريرة –ر�ضي اهلل عنه – عن النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم– قال:
«ال تزال ع�صابة من �أمتي يقاتلون على �أبواب دم�شق وما حوله
وعلى �أبواب بيت املقد�س وما حوله ال ي�رضهم من خذلهم ظاهرين
على احلق �إىل �أن تقوم ال�ساعة» (ابن حنبل :26 /14 ،رقم احلديث
�( )6417أبو حلبية2001,م�,ص)49
والقد�س وا�سطة عقد فل�سطني ,وقد و�صف اهلل هذه الأر�ض
بالربكة يف موا�ضع عديدة منها يف ق�صة �سب�أ ,وكيف من اهلل
عليهم بالأمن والرغد» :وجعلنا بينهم وبني القرى التي باركنا
فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها ال�سري �سريوا فيها ليايل و�أيام ًا
�أمينني» (�سب�أ)18 :
ويف القد�س �أبرز معامل احل�ضارة الإ�سالمية وقد تركت
تلك احل�ضارة ب�صمة ال تن�سى فيها مازالت ماثلة �أمام التاريخ
كاحلرم القد�سي ال�رشيف,وامل�سجد الأق�صى املبارك ,وم�سجد قبة
ال�صخرة,وحائط الرباق,وفيها مقابر ت�ضم يف ثراها �أعداداً كثرية من
ال�شهداء و�أبطال امل�سلمني من عهد �صالح الدين الأيوبي ومن قبله
ومن بعده,وفيها املدار�س الإ�سالمية التاريخية التي اهتمت ب�شتى
العلوم الإن�سانية ,والفقهية ,والإ�سالمية�( .شبكة فل�سطني للحوار،
2009م)
وي�ؤكد الباحثان على �أن مدينة القد�س حباها اهلل _عزوجل_
بهذه املكانة العظيمة والربكة الربانية ,والعناية البالغة ,واهتمام
فائق وتف�ضيل يباهي بح�سنها �أي بقعة من بقاع الأر�ض.

مكانة القدس العلمية:
تلعب القد�س ال�رشيف دورا تعليمي ًا بارزاً بالن�سبة للم�سلمني,
فقد زارها وعلم وتعلم فيها عدد كبري جداً من م�شاهري علماء
امل�سلمني �أمثال الإمام الغزايل, ...وكان العلماء يفدون �إىل بيت
املقد�س ويناق�شون نظائرهم من �أهل الكتاب يف �سائر علوم الكالم
و�أ�صول الفقه واخلالف  ,وقد اجتذبت مدار�سها عدداً كبرياً من العلماء
واملدر�سني من خمتلف بلدان العامل الإ�سالمي,وقد �أ�سهمت مكانتها
الدينية يف تعزيز املكانة العلمية ,وانبثاق �أدب �إ�سالمي يدعو �إىل
الرحالت العربية الإ�سالمية �إىل القد�س ,حيث كانت القد�س مق�صداً
رئي�س ًا للرحالة العرب وامل�سلمني طوال الع�صور التاريخية للمدينة,
وكانت كتب الرحالت العربية,والإ�سالمية تعك�س يف ثناياها جانب ًا
مهم ًا من جوانب �إبراز مدينة القد�س عند العرب وامل�سلمني .ومتثل
الن�شاط العلمي الديني يف القد�س ال�رشيف يف عددٍ كب ٍري من امل�ؤلفات
والر�سائل وامل�صنفات يف العلوم الدينية من :حديث ,وتف�سري ,وفقه.
(عباد1999,م�,ص)62
ولهذه املكانة ف�إن القد�س ال�رشيف كعبة العلماء لكل قا�صد
للدر�س من �أرجاء العامل الإ�سالمي ,ومنارة علم ينب�ض �رصير
�أقالمهم ب�أروع العبارات بالكتابة عنها.
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مكانة القدس في كتب التربية اإلسالمية واللغة العربية
للصفني التاسع والعاشر األساسيني وسبل تعزيزها

د.داود درويش حلس
أ.إميان هشام زقوت

مكانة القدس السياسية:
كانت القد�س ومازالت مفتاح ال�سالم واحلرب,فعندما كانت
ت�سقط يف يد الأعداء كان امل�سلمون يعدون العدة ال�سرتدادها ,ف�إذا
حتررت كان حتررها مفتاح احلرية للبالد املحتلة ب�أ�رسها,وهذا
الأمر الواقع امل�شاهد اليوم  ,فلن يكون للبالد العربية والإ�سالمية
قرار ,حتى يتم حترير القد�س وتخلي�صها من �أيدي املحتلني
ال�صهاينة احلاليني,وهذه امل�ؤمترات واملهرجانات واللقاءات
واللجان املتعددة التي حتمل ا�سم القد�س على امتداد العامل العربي
والإ�سالمي دليل قاطع وقوي على ما تفعله هذه املدينة العزيزة من
ت�أثري يف حركة امل�سلمني و�سلوكهم.

أهمية الرتبية اإلسالمية واللغة العربية:
تتبو�أ الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية مكانة عظيمة ومنزلة
�سامية ,فالعربية لغة القر�آن الكرمي و�أداة الوحي ول�سان النبوة
,وهي وعاء الفكر الإ�سالمي الذي يقدم معنى احل�ضارة الإ�سالمية
(�سلوادي2006,م�,ص, )217والرتبية الإ�سالمية مرياث امل�سلمني
وتراثهم الفكري واحل�ضاري الذي ال يزال يتمتع بحيوية فذة ,فهي
تنظم عالقة الإن�سان بربه يف العبادات التي تك�سب املثل والقيم
والف�ضائل ,وترتقي بفكر الإن�سان وت�ضبط �سلوكه وعواطفه على
�أ�سا�س الدين لتحيق الأهداف الإ�سالمية يف عالقة الإن�سان وت�صوره
عن الكون واحلياة (حماد�,2001,ص)3
ومما يعك�س دورهما يف املناهج التعليمية �أنهما القوة
العظمى يف حياة الفرد واملجتمع ,وال�سياج احلامي من الزلل
,و�أ�سا�س وحدة الأمة وم�ستودع تراثها ,و�سجل مطاحمها و�أحالمها
,ومفتاح �أفكارها وعواطفها ,وو�سيلة التعلم واكت�ساب املعارف
واالت�صال بالآخرين ,بهما يبلغ الإن�سان وازعه الديني والإرهاف
احل�سي ما يحمله على الت�ضحية يف �سبيل وطنه.
الأهداف العامة ملبحث الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية:
Ú Úبناء �شخ�صية الطالب بطريقة متكاملة متوازنة ب�أبعادها
الإميانية والعقلية والأخالقية.
�Ú Úإعداد الطالب القادر على عمارة الأر�ض وقيادة الب�رشية.
Ú Úتنمية الوالء للإ�سالم و�أهله وتعزيز روح اجلهاد.
Ú Úتنمية حمبة العلم النافع يف نف�س الطالب و�إذكاء الدافعية
للتفوق يف حت�صيله.
Ú Úتنمية روح الأخوة والتعاون والنظام يف نف�س الطالب؛
الهتمام الإ�سالم بتما�سك اجلماعة ووحدتها.
�Ú Úإر�ساء منهج التفكري العلمي لدى الطالب القائم على
الدليل العلمي والربهان واحلجة ومتحي�ص الآراء( .الفريق
الوطني�,ص�,1999ص)70
Ú Úتنمية الروح الريادية والقيادية لدى الطالب بالت�أكيد على
خريية الأمة الإ�سالمية ودورها الر�سايل واحل�ضاري.
Ú Úتنمية الرثوة اللغوية لدى الطلبة والرقي ب�أ�ساليبهم.
Ú Úتب�صري الطالب بالتيارات امل�سمومة التي تعمل على هدم
�سلوكيات العقيدة الإ�سالمية.
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Ú Úتنمية اعتزاز الطلبة ب�أوطانهم وعروبتهم وتراثهم
احل�ضاري.
Ú Úبناء ال�شخ�صية ال�سوية من خالل اكت�ساب االجتاهات
والعادات والقيم الإيجابية( .وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطيني
2010,م�,ص)8

إجراءات الدراسة:
لتحقيق �أهداف البحث مت اتباع الإجراءات الآتية:

منهج الدراسة:
اعتمد الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي وهو « منهج
علمي لو�صف ظاهرة ما ودرا�ستها من خالل منهجية علمية �سليمة
,وت�صوير النتائج التي يتم التو�صل �إليها على �أ�شكال رقمية معربة
ميكن تف�سريها( .احل�سن2006,م�,ص, )56واعتمدت الدرا�سة �أ�سلوب
حتليل املحتوى لتحليل كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية
لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني  ,من خالل بناء بطاقة حتليل
املحتوى يف �ضوء ت�ضمن مكانة القد�س.

جمتمع وعينة الدراسة:
متثل جمتمع الدرا�سة يف حمتوى كتب منهاجي الرتبية
الإ�سالمية واللغة العربية يف دولة فل�سطني للعام الدرا�سي 2018
 2019م�,أما عينة الدرا�سة فقد تكونت من حمتوى كتب الرتبيةالإ�سالمية واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني
وعددها �أربعة كتب ولكل كتاب جز�أين.

أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة اتبع الباحثان الأداة التالية:
�أداة حتليل املحتوى.
وفيما يلي عر�ض للخطوات التي اتبعها الباحثان للو�صول �إىل
ت�صميم �أداة الدرا�سة يف �صورتها النهائية:
قام الباحثان باالطالع على الأدبيات الرتبوية ال�سابقة
املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة واخلطوط العري�ضة ملنهاجي الرتبية
الإ�سالمية و اللغة العربية املقررة على طلبة املرحلة الأ�سا�سية
العليا.
�أوالً -خطوات بناء �أداة حتليل املحتوى:
مر �إعداد قائمة حتليل املحتوى بثالثة مراحل هي:
● ●بناء قائمة التحليل:
مت بناء قائمة التحليل من خالل االطالع على الأدب الرتبوي
والدرا�سات والبحوث يف هذا املجال.
الهدف من قائمة التحليل:
حتديد مفردات القد�س الواردة يف حمتوى كتب اللغة العربية
لل�صفني التا�سع ,والعا�رش الأ�سا�سيني ,وا�ستخدمت هذه القائمة يف
الك�شف عن درجة ت�ضمن كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية
ملكانة القد�س وامل�ساهمة يف تعزيز مكانة القد�س يف حمتوى كتب
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الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني ,ويف �ضوء ما �سبق مت التو�صل �إىل قائمة التحليل يف �صورتها الأولية,
عر�ضت على جمموعة من املتخ�ص�صني يف املناهج وطرائق التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية ,وو�ضعت يف جدول وفق ال�شكل التايل:
جدول (: )1
يبين شكل أداة تحليل المحتوى في صورتها األولية

الدر�س

رقم ال�صفحة

القد�س ومدلوالتها
�آية

حديث

ق�صيدة

�شعر

�شخ�صية

معلم �أثري

�صورة

خريطة

وبعد �إجراء التعديالت بناء على تو�صيات ال�سادة املحكمني ,مت التو�صل �إىل القائمة النهائية للتحليل ,التي �أ�صبحت جاهزة بدورها
للتطبيق على حمتوى كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني.
جدول (: )2
يبين شكل أداة التحليل المحتوى في صورتها النهائية

الدر�س

رقم ال�صفحة

القد�س ومدلوالتها
�آية

حديث

�شعر

1 .1الهدف من التحليل:
يهدف التحليل �إىل الك�شف عن مدى ت�ضمن كتب الرتبية
الإ�سالمية واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني
للقد�س ,وبيان مدى �إ�سهام حمتوى كل كتاب يف تعزيز مكانة القد�س.
2 .2حتديد عينة التحليل:
تكونت عينة التحليل يف كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية
املقررة على طالب املرحلة الأ�سا�سية العليا (التا�سع والعا�رش) وفق
قائمة التحليل التي مت �إعدادها م�سبق ًا من قبل الباحثني.
3 .3حتديد فئات التحليل:
حتددت فئات التحليل يف هذا البحث يف بنود التحليل الواردة
يف القائمة يف �صورتها النهائية.
حتديد وحدة التحليل :اعتربت ال�صفحة كوحدة حتليل املحتوى
وحتديد الأبعاد املتوافرة فيها.
4 .4حتديد وحدة الت�سجيل:
هي �أ�صغر جزء يف املحتوى ,وتختار للعد والقيا�س,حيث يعد
ظهوره �أو غيابه �أو تكراره داللة معينة يف ر�سم نتائج التحليل مثل
الكلمة �,أو اجلملة �,أو الفقرة ,وهي العبارات املرتابطة املعنى التي
قد متتد �إىل �صفحة,ويف هذه الدرا�سة مت اعتماد ال�صفحة كوحدة
للت�سجيل.
�5 .5ضوابط عملية التحليل:
للو�صول �إىل حتليل دقيق للعبارات والفئات امل�ستهدفة من
التحليل ,حددت جمموعة من ال�ضوابط وهي كما يلي:
 التحليل وفق بطاقة التحليل.
 التحليل يف �إطار حمتوى كتابي الرتبية الإ�سالمية واللغة

كلمة

�شخ�صية

معلم �أثري

�صورة خريطة

العربية املقرر يف فل�سطني لل�صفني (التا�سع ,العا�رش) .
 ي�شمل التحليل الآيات ,والأحاديث ,وال�شخ�صيات ,واملعامل
الأثرية ,واخلرائط,وال�صور.
● ●قوائم الر�صد:
�أعد جدول خا�ص لإجراء عملية التحليل ويت�ضمن :مفردات
القد�س وتكرارها والن�سبة املئوية للتكرار.
خطوات عملية التحليل:
اعتمد الباحثان يف هذه الدرا�سة على �أ�سلوب حتليل املحتوى,
الذي ي�ستند �إليه املنهج الو�صفي �أ�سا�سا للك�شف عن مكانة القد�س
يف حمتوى كتابي الرتبية الإ�سالمية و اللغة العربية لل�صفني التا�سع
والعا�رش الأ�سا�سيني,و�أ�سلوب حتليل املحتوى من �أ�ساليب البحث
الرتبوي,اتبعه الباحثان يف درا�سة م�ضمون املادة املراد حتليلها,
باتباع خطوات علمية منظمة بهدف حتليل م�ضمون املادة ,وو�صفه
كماً وكيفاً يف �ضوء معيار حمدد م�سبقاً ,وجاءت خطوات حتليل
املحتوى كما يلي:
 االطالع على املحتوى املراد حتليله يف كتب الرتبية
الإ�سالمية واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني.
 تدوين املفردات املت�ضمنة يف حمتوى كتابي الرتبية
الإ�سالمية واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سني
,ور�صدها يف اال�ستمارة املخ�ص�صة لهذا الغر�ض التي �أعدها
الباحثان.
�صدق �أداة حتليل املحتوى:
يق�صد ب�صدق �أداة التحليل مدى منا�سبتها للغر�ض الذي
�أعدت من �أجله ,فتقي�س ما و�ضعت لقيا�سه ويعتمد مدى متثيل بنود
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مكانة القدس في كتب التربية اإلسالمية واللغة العربية
للصفني التاسع والعاشر األساسيني وسبل تعزيزها

د.داود درويش حلس
أ.إميان هشام زقوت

القيا�س متثي ًال �سليم ًا للمجال الذي يراد قيا�سه ,وقد مت تقدير �صدق
الأداة باالعتماد على �صدق املحكمني ,حيث قام الباحثان بعر�ض
القائمة على جمموعة من املحكمني املخت�صني مبناهج وطرائق
تدري�س الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية.

جدول (: )4
نقاط االتفاق واالختالف في تحليل محتوى كتب اللغة العربية للصفين التاسع والعاشر
األساسيين

ثبات �أداة حتليل املحتوى:
للت�أكد من ثبات �أداة التحليل حللّت كتب الرتبية الإ�سالمية
واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني,وبعد �أ�سبوعني
قام الباحثان بالتحليل مرة �أخرى ,ثم ح�ساب معامل ثبات االت�ساق
عرب الزمن با�ستخدام معادلة» هول�ستي « كما ي�أتي:
معامل الثبات = *2ق ف� /أ+ب
حيث �إن =2عدد املحللني.
حيث �إن ق :تعني عدد نقاط االتفاق يف مرحلتي التحليل.

ال�صف

نقاط
االتفاق

ن1

ن2

جمموع
التحليل

معامل
االتفاق

التا�سع

15

15

15

30

%100

العا�رش

40

40

43

83

%96.38

املجموع

55

55

58

113

%97.34

يبني اجلدول (� )4أن معامل االتفاق كانت ( )97.34%وهذا
معامل عال ويطلق هذا النوع من الثبات باالت�ساق عرب الزمن,
ويق�صد به ثبات املحلل نف�سه مع نف�سه بعد تطبيق �إجراءات عملية
التحليل نف�سها ,مما ي�ؤكد ثبات الأداة.

�أ+ب = تعني جمموع الفئات التي حللّت يف مرحلتي التحليل .املعاجلات اإلحصائية:
جدول (: )3

ا�ستخدمت التكرارات والن�سب املئوية وتعد هذه الأ�ساليب
الأن�سب للت�أكد من درجة ت�ضمن كتابي الرتبية الإ�سالمية واللغة
العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي ملكانة القد�س.

نقاط االتفاق واالختالف في تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية
للصفين التاسع والعاشر األساسيين

ال�صف

نقاط
االتفاق

ن1

ن2

جمموع
التحليل

معامل
االتفاق

التا�سع

2

2

3

5

%80

العا�رش

6

6

6

12

%100

املجموع

8

8

9

17

%94.11

نتائج الدراسة:
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الأول:
ما مدى ت�ضمن مكانة القد�س يف حمتوى كتب الرتبية
الإ�سالمية واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني؟

يبني اجلدول ال�سابق �أن معامل االتفاق كانت ()% 94.11
وهذا معامل عال,ويطلق هذا النوع من الثبات باالت�ساق عرب الزمن
ويق�صد به ثبات املحلل نف�سه مع نف�سه بعد تطبيق �إجراءات عملية
التحليل نف�سها ,مما ي�ؤكد ثبات الأداة.

وللإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابق قام الباحثان بتحليل حمتوى
كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش
الأ�سا�سيينمن خالل بطاقة حتليل املحتوى,لكل منهم على حدة.
حمتوى كتب الرتبية الإ�سالمية:
تو�صل الباحثان لتحديد الن�سب املئوية لعدد ال�صفحات التي
ا�شتملت على القد�س ومكانتها يف حمتوى كتب الرتبية الإ�سالمية
لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني,وهي كما يو�ضحها اجلدول ()5

جدول (: )5
التكرارات والنسب المئوية لكل ما ورد عن القدس ومكانتها في منهاج التربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر األساسيين

عدد �صفحات املحتوى
ال�صف

عدد ال�صفحات التي ا�شتملت على القد�س

اجلزء الأول

اجلزء الثاين

الكل

اجلزء الأول
الن�سبة
التكرار

اجلزء الثاين
الن�سبة
التكرار

الكل
الن�سبة
التكرار

التا�سع

98

94

192

1

*%1.02

2

*%2.12

3

% 1.56

العا�رش

93

108

201

5

%5.37

1

%0.92

6

% 2.98

جمموع املرحلة

191

202

393

6

%3.14

3

%1.48

9

% 2.29

لي�س جمموع الن�سبتني ,بل هو ق�سم التكرار الكل من عدد ال�صفحات التي ا�شتملت على الكل من عدد �صفحات املحتوى يت�ضح من
قراءة اجلدول ال�سابق �أن عدد �صفحات حمتوى كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني يف دولة فل�سطني ( ,)393وعدد
ال�صفحات التي ا�شتملت على كلمة القد�س ومكانتها يف حمتوى كتاب الرتبية الإ�سالمية (� )9صفحات� ,أي بن�سبة ( )2.29%وتبني �أن هناك
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تفاوت ًا بني الن�سب املئوية لكل �صف على حدة:
�Ú Úأوالً :ال�صف التا�سع:
يقع حمتوى كتاب الرتبية الإ�سالمية يف جز�أين لكل
ف�صل درا�سي جزء يف كتاب م�ستقل,وهو الطبعة الأوىل
(2018م) وحلل الكتاب وفق بطاقة التحليل كما وردت يف
ملحق (. )1
اجلزء الأول :يقع يف (� )98صفحة,وي�شتمل ( )6وحدات
درا�سية,ووردت القد�س ومكانتها يف اجلزء الأول يف (� )1صفحة,
بن�سبة مئوية متثل (. )% 1.02
اجلزء الثاين :يقع يف (� )94صفحة ,وي�شتمل ( )5وحدات
درا�سية ,ووردت القد�س ومكانتها يف اجلزء الثاين يف �صفحتني,
بن�سبة مئوية متثل ()12% .2
وكانت الن�سبة يف حمتوى كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�صف

التا�سع للجز�أين مع ًا ( . )% 1.56ويالحظ �أن الن�سب املئوية
ملحتوى كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�صف التا�سع كانت منخف�ضة� ,إذ
اختلفت الن�سب يف اجلزء الأول عن اجلزء الثاين.
Ú Úثانياً :ال�صف العا�رش:
اجلزء الأول :يقع يف (� )93صفحة ,ووردت القد�س ومكانتها
يف اجلزء الأول يف (� )5صفحة,بن�سبة مئوية متثل (. )% 5.37
اجلزء الثاين :يقع يف (� )108صفحة,ووردت القد�س ومكانتها
يف اجلزء الثاين يف (� )1صفحة ,بن�سبة مئوية (. )0.92
حمتوى كتب اللغة العربية:
تو�صل الباحثان لتحديد الن�سب املئوية لعدد ال�صفحات التي
ا�شتملت على القد�س ومكانتها يف حمتوى منهاج اللغة العربية
لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني وهي كما يو�ضحها اجلدول
(.)6

جدول (: )6
التكرارات والنسب المئوية لكل ما ورد عن القدس ومكانتها في كتب اللغة العربية للصفين التاسع والعاشر األساسيين.

عدد �صفحات املحتوى
ال�صف

اجلزء الأول

اجلزء الثاين

الكل

عدد ال�صفحات التي ا�شتملت على القد�س
الكل
اجلزء الثاين
اجلزء الأول
الن�سبة
التكرار
الن�سبة
التكرار
الن�سبة
التكرار

التا�سع

132

131

263

*7

%5.30

8

% 6.10

*15

% 5.70

العا�رش

144

144

288

2

% 15.27

21

% 14.58

3

% 14.93

جمموع
املرحلة

276

275

551

28

%10.14

29

% 10.54

8

% 10.52

لي�س جمموع الن�سبتني ,بل هو ق�سم التكرار الكل من عدد
ال�صفحات التي ا�شتملت على الكل من عدد �صفحات املحتوى
يت�ضح من خالل اجلدول (� )6أن عدد �صفحات حمتوى كتب
اللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني يف دولة فل�سطني
(� )551صفحات ,وعدد ال�صفحات التي ا�شتملت على كلمة القد�س
ومكانتها يف حمتوى كتب اللغة العربية (� )23صفحة� ,أي بن�سبة
( )% 10.52وتبني �أن هناك تفاوت ًا بني الن�سب املئوية لكل �صف
على حدة.
�Ú Úأوالً :ال�صف التا�سع:
يقع حمتوى كتاب اللغة العربية يف جز�أين لكل ف�صل درا�سي
جزء يف كتاب م�ستقل ,وهو الطبعة التجريبية (2018م) ,وحلل
الكتاب وفق بطاقة التحليل ,كما وردت يف ملحق رقم (. )1
اجلزء الأول :يقع يف (� )132صفحة ,وي�شتمل ( )10درو�س,
ووردت القد�س ومكانتها يف اجلزء الأول يف (� )7صفحات ,بن�سبة
مئوية متثل (. )% 5.30
اجلزء الثاين :يقع يف (� )129صفحة ,وي�شتمل ( )10درو�س,
ووردت القد�س ومكانتها يف اجلزء الثاين يف (� )8صفحات ,بن�سبة
مئوية (. )% 6.10

Ú Úثانياً :ال�صف العا�رش:
اجلزء الأول :يقع يف (� )144صفحة ,وي�شتمل ( )9درو�س,
ووردت القد�س ومكانتها يف اجلزء الأول يف (� )22صفحات ,بن�سبة
مئوية متثل (. )% 15.27
اجلزء الثاين :يقع يف (� )144صفحة ,وي�شتمل ( )9درو�س,
ووردت القد�س ومكانتها يف اجلزء الثاين يف (� )21صفحة ,بن�سبة
مئوية (. )% 14.58
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثاين:
«ما �سبل التعزيز املقرتحة لإثراء حمتوى كتب الرتبية
الإ�سالمية واللغة العربية مبكانة القد�س»؟
يف ظل الواقع الفل�سطيني اليوم وما تواجهه القد�س من طم�س
ملعاملها الإ�سالمية والعربية ,فقد وجد �أنه من ال�رضوري و�ضع
�سبل مقرتحة لتعزيز ح�ضور القد�س ومكانتها يف كتب الرتبية
الإ�سالمية واللغة العربية املقررة على طلبة ال�صفني التا�سع والعا�رش
الأ�سا�سيني ,الأمر الذي يتطلب الرتكيز على ف�ضل القد�س ال�رشيف
�إكما ًال ملا حتتويه مقررات الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية ,وذلك
مبا يتالءم ومتطلبات املجتمع الفل�سطيني ملزيد من غر�س الوعي
مبكانة القد�س:
 تعزيز الوعي مبكانة القد�س ال�رشيف عرب مو�ضوعات
64

مكانة القدس في كتب التربية اإلسالمية واللغة العربية
للصفني التاسع والعاشر األساسيني وسبل تعزيزها

د.داود درويش حلس
أ.إميان هشام زقوت

املناهج الدرا�سية.
 تدعيم كتب الرتبية الإ�سالمية مبزيد من الآيات القر�آنية
والأحاديث ال�رشيفة املتعلقة بف�ضل القد�س ال�رشيف.
 �إ�ضافة ق�صائد و�أبيات �شعرية يف كتب اللغة العربية تربز
مكانة القد�س.
 ح�ضور مكانة القد�س من خالل مو�ضوعات التعبري ،وعرب
ملفات الإجناز.
 عر�ض مو�ضوعات مكانة القد�س ال�رشيف يف املباحث
الدرا�سية بطريقة �إلكرتونية رقمية تفاعلية.
 �إيجاد نوع من التوازن والرتابط بني مو�ضوعات املباحث
الدرا�سية بخ�صو�ص القد�س ومكانتها.
 �إ�صدار الن�رشات الأدبية الثقافية التوعوية ملكانة القد�س
يف نفو�س امل�سلمني.
 عقد الندوات والأيام الدرا�سية امل�شرية لأهمية القد�س
وواجب الدفاع عنها.
 �إثراء �أغلفة الكتب املدر�سية ب�صور امل�سجد الأق�صى وقبة
ال�صخرة.
ويف �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سة,يو�صي الباحثان بالآتي:

التوصيات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.1
.2

تو�صي الدرا�سة بالآتي:
1تعزيز مكانة القد�س يف حمتوى كتابي الرتبية الإ�سالمية
واللغة العربية بق�ضية القد�س ومكانتها يف قلوب امل�سلمني.
�2إعداد امل�سابقات لأف�ضل عمل �أدبي (ق�صيدة ,رواية) و�أف�ضل
بحث علمي حول مدينة القد�س ومكانتها.
3ت�شجيع وزارات الرتبية والتعليم يف العامل العربي والإ�سالمي
على تخ�صي�ص برامج و�أن�شطة منهجية وغري منهجية حتت
�شعار” من �أجل القد�س”.
4العمل علي �إن�شاء موقع الكرتوين متخ�ص�ص يف ق�ضايا القد�س
بلغات عاملية و جملة �شهرية تعني ب�ش�ؤون مدينة القد�س.
� 5إثراء حمتوى كتب الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية للمرحلة
الأ�سا�سية العليا بال�صور والأحاديث والق�صائد املعربة عن
مكانة القد�س.
6الدعوة لإعداد وت�أليف مو�سوعة �شاملة عن القد�س
7ر�صد اجلوائز املالية واملعنوية للم�سابقات الثقافية املتعلقة
بالقد�س والأبحاث العلمية لكل مرفق من مرافق القد�س علي
امل�ستويني العربي والإ�سالمي.
ويقرتح الباحثان ا�ستكماالً لهذه الدرا�سة املقرتحات الآتية:
�1إجراء درا�سة مقارنة عن مكانة القد�س يف املناهج الفل�سطينية
واملناهج الإ�رسائيلية يف املرحلة الأ�سا�سية.
2ت�صور مقرتح لإثراء حمتوى املناهج التعليمية يف الوطن
العربي مبكانة القد�س.
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3 .3العمل على رفع م�ستوى الأداء للم�ؤ�س�سات واملراكز الثقافية
املعنية بالقد�س وتن�شيط العمل فيها.
4 .4احتواء املثقفني واملبدعني و�إيالء الأن�شطة والفعاليات
الثقافية املهتمة ب�ش�ؤون القد�س ,وت�سليط ال�ضوء عليها من
ناحية �إعالمية �إخبارية راقية.
5 .5واقع مكانة القد�س يف حمتوى الكتب املدر�سية املقررة يف
كافة املراحل التعليمية.

املصادر
● ●القر�آن الكرمي :تنزيل العزيز الرحيم.
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