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  ملخص الدراسة

  عنوان الدراسة: 
 مدى تضمن القیم اإلسالمیة في منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي في        

  ومدى اكتساب الطلبة لها. ،غزة محافظاتمدارس وكالة الغوث الدولیة ب
  سحر جمیل یوسف بعلوشة.الباحثة: 

  .بعزة ةالجامعة اإلسالمی -  كلیة التربیةجهة البحث: 
 

  :اوأسئلته الدراسةمشكلة 
مدى تضمن القیم اإلسالمیة في منهاج حقوق اإلنسان هدفت الدراسة إلى التعرف على        

غزة ومدى اكتساب الطلبة  محافظاتمدارس وكالة الغوث الدولیة ب للصف السادس االبتدائي في
  والتصور المقترح إلثرائها واإلجابة عن األسئلة التالیة: ،لها
 ما القیم اإلسالمیة الواجب تضمنها في منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي في .1

  غزة؟ محافظاتمدارس وكالة الغوث الدولیة ب
ما مدى توافر القیم اإلسالمیة في منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي في  .2

 غزة؟ محافظاتب مدارس وكالة الغوث الدولیة
حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي من وجهة  منهاجاإلسالمیة في ما مدى توافر القیم  .3

 نظر المعلمین؟
 ما مدى اكتساب طلبة الصف السادس االبتدائي للقیم اإلسالمیة؟ .4
 هل یوجد اختالف في مستوى اكتساب الطلبة للقیم اإلسالمیة یعزى لمتغیر الجنس؟ .5
حقوق اإلنسان للصف السادس  ما التصور المقترح إلثراء القیم اإلسالمیة في منهاج .6

  غزة؟ محافظاتب االبتدائي في مدارس وكالة الغوث

التحلیلي ، وتكونت عینة الدراسة من كتاب الوصفي ولتحقیق ذلك اتبعت الباحثة المنهج          
  هاتم اختیار وعینة الطالب التي ، )الفصل األول والثاني(حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي 

، واستخدمت الدراسة أداة تحلیل المحتوى، وقائمة اشتملت أهم أبعاد القیم لمعاینة العشوائیةابطریقة 
والقیم الفرعیة المندرجة تحتها، واختبار لتحدید مدى اكتساب الطلبة للقیم. وتصور مقترح إلثراء 

 ةغز  محافظاتباالبتدائي في مدارس وكالة الغوث الدولیة  كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس
  بالقیم اإلسالمیة.



   

ــ  ث ــ 	
 

  

  ولتحلیل النتائج استخدمت الباحثة حساب التكرارات وتوصلت الباحثة للنتائج التالیة:

بعد تحلیل الباحثة لكتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي بجزأیه األول والثاني، 
یم الدینیة مجاالت وهي: الق ة) قیمة إسالمیة، قسمتها الباحثة إلى أربع50استخرجت الباحثة (

قیم ) 10القیم المعرفیة والعلمیة ( –) قیمة 15( القیم االجتماعیة واألخالقیة –) قیمة 16واإلیمانیة (
قامت الباحثة بعرضها على  ؛) قیم، وبعد التأكد من صدق األداة9( القیم الجمالیة والبیئیة -

فة مدى توافر تلك القیم في لمعر  ،معلًما) 63بلغ عددهم ( ،مجموعة من الخبراء (مشرفین ومعلمین)
اد اختبار كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي من وجهة نظرهم، ثم قامت الباحثة بإعد

شمال غزة للقیم اإلسالمیة، وبعد تحكیم محافظة الصف السادس في  لقیاس مدى اكتساب طلبة
ة الشمال بلغت االختبار تم تطبیقه على عینة عشوائیة من طلبة الصف السادس في محافظ

وطالبة. ثم قامت الباحثة بعمل إثراء لبعض القیم التي لم یتضمنها الكتاب بعد عملیة  ا) طالبً 543(
  التحلیل.

) مرة، 161وقد توصلت الدراسة بعد تحلیل الكتاب إلى أن تكرار القیم اإلسالمیة بلغ (
) مرة بنسبة مئویة 56رها (حیث احتلت القیم االجتماعیة واألخالقیة المرتبة األولى وبلغ تكرا

) مرة بنسبة مئویة 43%)، یلیها في المرتبة الثانیة القیم الدینیة واإلیمانیة وبلغ تكرارها (34.78(
) مرة بنسبة مئویة 38%)، وفي المرتبة الثالثة القیم المعرفیة والعلمیة وبلغ تكرارها (26.71(
) مرة بنسبة مئویة 24( یئیة وبلغ تكرارها%)، وفي المرتبة األخیرة القیم الجمالیة والب23.60(
قد احتلت المرتبة  القیم االجتماعیة واألخالقیة"%)، وبحسب رأي الخبراء یتضح أن "14.91(

حیث احتلت المرتبة الثانیة بوزن  القیم العلمیة والمعرفیة")، یلي ذلك "73.38األولى بوزن نسبي (
)، 54.62لتحتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي( ئیة""القیم الجمالیة والبیثم جاءت  ،)69.86(نسبي 

)، وكان الوزن 53.90لتحتل المرتبة الرابعة بوزن نسبي ( القیم الدینیة واإلیمانیة"وأخیًرا جاءت "
أما عن نتائج االختبار فكان الوزن النسبي لالختبار ). 62.80(النسبي للدرجة الكلیة لالستبانة 

  الذكور واإلناث.وذلك بنسب متقاربة بین  )،71.6(

  وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بما یلي:
والقیم الجمالیة والبیئیة، و القیم االجتماعیة واألخالقیة، التركیز على القیم الدینیة واإلیمانیة،  .1

 .منهاج حقوق اإلنسان في المراحل التعلیمیة المختلفةوالقیم المعرفیة والعلمیة، في 



   

ــ  ج ــ 	
 

ضع ومتابعة المناهج والكتب المدرسیة، لتضمینها أنشطة تربویة توجیه القائمین على و  .2
 تنمي وتعزز القیم اإلسالمیة لدى الطلبة.

مراعاة التوازن والشمولیة وتدرج القیم اإلسالمیة المتضمنة حسب الصفوف مع مراعاة  .3
 مراحل نمو الطلبة.

 منة في هذا البحث.تطویر كتب حقوق اإلنسان باالستفادة من قائمة القیم اإلسالمیة المتض .4
تزوید كتب حقوق اإلنسان من الصف األول وحتى الصف السادس االبتدائي بمالحق  .5

لتعزیز ودعم اكتساب الطلبة للقیم اإلسالمیة من خالل المعلمین وخصوًصا  ،ومادة إثرائیة
 في مدارس الذكور.
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

   :المقدمة
قه في أحسن لوخلقه وأحسن صورته، وخلقد كرم هللا تعالى بني آدم على جمیع المخلوقات، 

‰ô{ تقویم، قال تعالى: s) s9 $ uΖø) n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# þ’Îû Ç⎯ |¡ ôm r& 5ΟƒÈθ ø) s? {] : وما أجمل أن  .]4التین

یكون التقویم جوهرًیا في ُخلق الفرد وسلوكه وتصرفاته وتعامله مع اآلخرین، وما یتحلى به من 
على القیم اإلسالمیة من مصادرها المختلفة، صفات تنم عن شخصیة مسلمة، فطرت وترعرعت 

β¨{:كاألسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع، والنابعة من القرآن الكریم والسنة النبویة، قال تعالى Î) 

# x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9$# “Ï‰öκ u‰ ©ÉL ¯=Ï9 š†Ïφ ãΠ uθ ø% r& ç Åe³u;ãƒ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= yϑ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ¨β r& öΝçλ m; 

# \ô_ r& # Z Î6 x.{] :وقال ،]9اإلسراء }ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ôm r& Zωöθ s% ⎯ £ϑÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s%uρ 

©Í_ ¯ΡÎ) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏϑÎ= ó¡ßϑ ø9$#{ :وخیر قدوة للمسلمین كافة الحبیب محمد علیه أفضل  .]33[فصلت

 .)273البخاري،  صحیح( }اَألْخالقِ  َمَكاِرمَ  ألَُتمِّمَ  ُبِعْثتُ  ِإنََّما{:  الصلوات والتسلیم حیث قال

به ربه فأحسن تأدیبه، حتى خاطبه مثنًیا منقطعة النظیر، وأدّ فقد كان ُمحّلى بصفات الكمال 
y7{ :تعالى علیه فقال ¯ΡÎ) uρ 4’ n? yè s9 @, è=äz 5ΟŠ Ïà tã{ :وكانت هذه الخالل، مما قرب إلیه  .]4[القلم

النفوس، وحببه إلى القلوب، وصیره قائًدا تهوي إلیه األفئدة، وأالن شكیمة قومه بعد اإلباء، حتى 
  )387: 1994دخلوا في دین هللا أفواجا. (المباركفوري، 

فال تكتمل األخالق إال من خالل القیم اإلسالمیة نستقیها من القرآن وسنة الحبیب محمد 
  صلى هللا علیه وسلم والسلف الصالح.

إن التربیة منظومة كبرى، تتفرع منها منظومات متعددة منها منظومة التعلیم، منظومة 
ف لتطویر العملیة تیرها وهذه المنظومة تتعاضد وتتكاالتعلم، ومنظومة التقویم، ومنظومة القیم، وغ

  )158: 2008التربویة وتحقیق أهدافها. (حلس، 
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 تُناقش وهي مجاالتها، كافة في قدیًما وحدیثًا التربیة تواجهها كبرى قضیة قیمیةال فالقضیة 
 لالهتمام الیقظة ونداءات تتعالى صراخات حیث والعالمي، واإلقلیمي الوطني على المستوى

 والفردیة المادیة القیم سیادة من ُیالحظ لما المعاصر، اإلنسان عند تشكیلها القیم وٕاعادة بمنظومة
 على وسخط وعدوانیة عشوائیة، من القیم هذه تحمله ما بكل وسلوكه حیاته وتفكیره أنماط على

 معاییر وٕاهمال المادیة بالحیاة وتعلق القویم، األخالقي السلوك معاییر وابتعاد عن وتطرف، الحیاة،
 المهزوزة، المشوهة، والسلوكیات والمصطلحات المقلوبة المفاهیم واإلحسان، وظهور والفضیلة الحق
 المقلقة، المؤشرات القیمیة من األزمة هذه بأن الناس معظم التربیة بل علماء معظم یرى حیث
 إلى والمخدرات والبؤس انتقال الجریمة من ونشاهده نسمعه ما المعاصرة القیمیة األزمة على والدال
 التدخل تتطلب مفزعة ظاهرة مؤلمة العالم بلدان بعض أصبحت، في حتى البریئة، الطفولة عالم

 خطر من تحذیًرا درجات اللون أعلى إلى الخطر مؤشر ورفع اإلنذار، صفارات وٕاطالق السریع،
  )3: 2012(العجرمي،  .حیاته وحقیقة اإلنسان وجود یمس خطر داهم،

 األزمة وهذه قیمیة، أزمة نعیش حًقا یتضح "بأننا الراهن للوضع ومن خالل نظرة بسیطة
 العالم أنحاء جمیع على المباشر الثقافي االنفتاح عززها التي أ،الخط السلوكات الكثیر من ولدت
 یعیش الفرد وأصبح القیم، مفهوم في االنحراف عنها تمخض والتي ،المختلفة وسائل اإلعالم عبر

 المشكالت من الكثیر یعاني المجتمع وأصبح المستوردة، القیم وهشاشة قیمه أصالة مضطرًبا بین
 اإلنساني، الضمیر مجاملًة  وضُعفَ  أصبح والنفاق صدًقا أصبح فالكذب القیم، تبدل عن الناجمة
  )8: 2001. (الهندي، "الضعیف خیرات استنزاف من القوي وتمكن الخاصة، المصلحة وغلبت

 القیم في خلل أي فإن ولهذا اإلنسانیة، الحیاة تقوم وعلیها البشریة العالقات تنتظم فبالقیم
   .القیم تلك وعمادها مدارها ألن البشریة الحیاة فيخلل  عنه ینتج

 خالل من وصقلها، الفرد تكوین شخصیة في مهًما تؤدي دوًرا القیم بأن القول یمكن ولذا
 عن تعبر وتصرفاته أعمال من هیظهر  ما خالل من الفرد سلوكات تعكسها شخصیة، ومعاییر قیم
 على حازت التي المهمة من الموضوعات القیم فموضوع لذا لها، رفضه أو القیم مع توافقه مدى
 اآلن، وحتى قدیمة عصور منذ والمفكرین والفالسفة المربین من الكثیر وشغل التربیة علماء اهتمام
 منهًجا أو بعینها اجتماعیة لیست مسؤولیة القیمي النظام بناء عملیة" بأن المفكرین بعض یرى كما

 مؤسسة أي أو المدرسة إطار سواء في التربیة بعملیة عالقة له من كل مسؤولیة ولكن معیًنا دراسًیا
  )122: 1986، محمد( أي مستوى. وعلى مجال أي في للفرد الوسائط كافة خالل من أو ،أخرى
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 والكتاب، اهتمام الباحثین مركز فهي ،التربیة المهمة موضوعات  من وتعلیمها القیم وتعلم
 هي فالقیم "واإلقلیمیة والدولیة، الوطنیة والملتقیات المحافل كل في مستمر نمو في عنها والحدیث
 نحو وتوجهه سلوك الجماعة تنظم التي وهي الفرد لدى المعتقدات نظام على ترتكز التي األساس

 من إلینا الثقافي القادم الغزو طوفان لمواجهة العصر قضیة فهي فیه، ومرغوب مقبول هو ما
 نحتاط علینا أن وجب لذلك الحدیثة، االتصال ووسائل اإلعالم وسائل عبر المختلفة بقیمه الغرب

 التي یتصف األخالقیة والقیم االجتماعیة المعاییر أطفالنا إكساب خالل من الثقافیة الهجمة لمواجهة
  ) 52: 2005 (فرج، ".ثقافتنا بها وتتمیز مجتمعنا بها

على  التأثیر في قدرة من لها لما وذلك المجتمع، في ًماهم دوًرا اإلسالمیة القیم وتلعب 
أن  اإلنسان، إال إلیه وصل الذي الهائل التكنولوجي التقدم ورغم لألفراد، واالجتماعیة النفسیة الحیاة
 هي األخرى بعیدة لیست اإلسالمیة والمجتمعات الناس، حیاة على السائدة السمة هو االستقرار عدم
 التي تلك الدول من حاًال  أفضل اإلسالمیة المجتمعات أن یؤكد الحال واقع أن األزمة، إال تلك عن

  )1: 1996(الجمل،  عامة. اإلسالمیة التعالیم بفضل الحضاریة، وذلك للمسیرة قیادتها تدعي

التقدم  هو عملیة، دراسة القیم دراسة إلى أدت التي العوامل أهم من إن القول ویمكن
الحیاة،  ومفاهیم المعارف من الكثیر تغیرت بسببها حیث الثقافي، التغییر وعوامل التكنولوجي

الموروثة  القیم في االستقرار وعدم التذبذب إلى أدى مما عالمه، وعن ذاته عن اإلنسان واغترب
 أدى إلى مما خطأ، هو وما صواب هو ما بین التمییز على المقدرة وعدم سواء، حد على والمكتسبة
 المتصارعة القیم بین من واالختیار االنتقاء على منهم الشباب وخاصة المجتمع أفراد مقدرة ضعف

  )8: 1986(زاهر،  .قیم من به یؤمنون قد ما تطبیق عن وعجزهم الموجودة

 تقدم زیادة على اعتماده من أكثر یختارها، التي القیم على مجتمع أي مستقبل ویعتمد
 في تؤثر القیم للشخصیة اإلنسانیة إلى أنالتكنولوجیا، ویشیر تحلیل الثقافات والتشكیل االجتماعي 

 والمشاركة الوظیفي األداء حتى متطلبات التكنولوجیا استعماالت من ابتداءً  الثقافة وظائف أدق
مكانة القیم في االجتماع اإلنساني، وازدیاد تعقید ظواهر  هو القیم أهمیة وسبب .االجتماعیة

 والسبب والوعي بانتمائه، بهویته العمیق اإلحساس المعاصر إلى اإلنسان المجتمع البشري وحاجة
في حیاة  القیم العالمیة هو تهدم الحدود بین الثقافات المحلیة واإلقلیمیة والقاریة واختالط اآلخر

الجماعیة والمؤهالت المختصة لتوجیه التفاعل  الجهود وقیام الحاجة الماسة إلى األفراد والجماعات،
اإلیجابیة وتطویرها ومحو القیم السلبیة وآثارها  القیم على لإلبقاء توجیهه القائم في میدان القیم ثم 

  )348: 2002(الكیالني،  البشري ورقیه. النوع لتربیة وهما بقاءلبغیة تحقیق المقصدین الرئیسیین 
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وسیلة  هيف بشري، مجتمع ألي التربوي النظام مكونات أبرز من المدرسیة المناهج تعد كما
 قیم المتعلمون یمارس خاللها فمن أهدافها، تحقیق في التعلیمیة المؤسسات علیها تعتمد مهمة

 من وبدنیة عقلیة، قدرات من یملكون ما مستخدمین وتصوراته ومبادئه فیه یعیشون المجتمع الذي
  )24: 2006(علیمات،  وطموحاتهم. تحقیق رغباتهم أجل

 ،تحدید األحكام القیمیة التي ُتعلم لهم م للتالمیذ ینبغيوفي عملیة اختیار ما یجب أن ُیعلّ 
ولكن عدم إمكانیة احتواء المنهج على جمیع عناصر ثقافتنا التي یمكن تصورها والتي ینبغي نقلها 

عملیة اختیار محتوى المنهج من الثقافة  عددون ذلك على سبیل المثال. وت للصغار ُیعد حائًال 
ط المنهج، ولذلك فإن مخططي المنهج یواجهون یمن العملیات األساسیة في تخط للمجتمعالعامة 

بسؤال عما ینبغي تضمینه في المنهج من معارف ومهارات مرغوبة. وكذلك فإن على مخططي 
المنهج أن یقرروا منذ البدایة مفاهیم القیم التي ینبغي تعلیمها في المدرسة، وأن یحددوا أیًضا 

  یفیة التعامل مع أسئلة القیم.األدوات التي سوف تستخدم لمساعدة التالمیذ على ك
  ) Bouchamp ،1987 :95(بوشامب                                                         

 تغرس في نفوس أن حقوق اإلنسان مبحث ومنها الدراسیة مناهجنا على لزاًما أصبح لهذا
 دیننا یتضمنها التي القیم من وغیرها والصدق، والتعاون، الصبر، ومنها والسامیة العالیة القیم نائأبنا

 وبهذا وأفعاله، أقواله في حسنة قدوة محمد صلى هللا علیه وسلم سیدنا ورسمها الحنیف اإلسالمي
  للمجتمع. القیمي البناء مع للفرد القیمي البناء اإلنسان مناهج حقوق  في یلتقي

 اإلسالمي، الدین من النابعة بالقیم التمسك إلى الحاجة أشد في ونساًء، رجاالً  الیوم كنا وٕاذا
 الصغیرة البراعم تلك بید نأخذ أن جمیًعا علینا وجب وعلیه أشد وأعظم، الصغار أبنائنا حاجة فإن
  )42: 1996(طهطاوي،  وتخطیطهم. الكبار إرادة والتغیر حسب للتشكیل قابلة زالت ما التي

دراساتهم، حیث أشارت دراسة كل  في الباحثین من الكثیر تناوله فقد القیم موضوع وألهمیة
 )2012(ودراسة باعلوي  )2012(ودراسة شقورة  )2012(ودراسة الفیفي  )2012(السیقلي من 

ودراسة قیطة ) 2010) ودراسة األغا (2011ودراسة حمادنة والمغیض ( )2012(ودراسة الفهید 
      ) ودراسة ساري 2009خزعلي ( ) ودراسة2009) والمزین (2009ودراسة حمودة ( )2010(
لى تضمین القیم اإلسالمیة بمجاالتها المختلفة وبنسب متفاوتة في كتب المراحل الدراسیة إ )2004(

المختلفة وفي مباحث مختلفة كالتربیة اإلسالمیة واللغة العربیة، في حین افتقرت كتب حقوق 
  نهاج بحكم عمل الباحثة اإلنسان إلى دراسة من هذا النوع، ومن خالل االطالع على محتوى الم
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وجود فقر في منهاج حقوق اإلنسان لجزء كبیر من  الحظت -معلمة في تدریس حقوق اإلنسان -
  القیم اإلسالمیة، وفقر الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالبحث في مناهج حقوق اإلنسان.

البتدائي لهذا ترى الباحثة أهمیة تحلیل محتوى مبحث حقوق اإلنسان للصف السادس ا
 المرحلة هذه في حقوق اإلنسان كتاب یعد ومدى تضمینه للقیم اإلسالمیة بمجاالتها المختلفة. حیث

 القیم وتضمین لما یتناوله من قیم ومفاهیم لصیقة بحیاة التالمیذ وسلوكاتهم، ؛جًدا االعمریة مهمً 
 من جزء تشكیل على تقوم ألنها األهمیة، في غایة أمًرا یعد كتب حقوق اإلنسان في  اإلسالمیة

 الكشف خالل من الدراسة هذه أهمیة وتظهر .المبكرة العمریة المرحلة هذه خالل الطالب سلوك
 هذه في توزیع الدقة ومدى في كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي، اإلسالمیة القیم عن
   واقتراح تصور إلثرائها. الكتب، تلك تتضمنها لم التي القیم وتحدید .المختلفة مجاالتها على القیم

   

  وتساؤالتها مشكلة الدراسة
  تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي:

ما مدى تضمن القیم اإلسالمیة في منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي في 
  وما مدى اكتساب الطلبة لها؟ ،غزة محافظاتبمدارس وكالة الغوث الدولیة 

  

  هذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة:ویتفرع من 
 ما القیم اإلسالمیة الواجب توافرها في منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي؟ .1

 ما مدى توافر القیم اإلسالمیة في محتوى منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي؟ .2

االبتدائي من وجهة  ما مدى توافر القیم اإلسالمیة في كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس .3
 ؟المعلمیننظر 

ما مدى اكتساب طلبة الصف السادس االبتدائي بمدارس وكالة الغوث الدولیة (األونروا)  .4
 بمحافظة شمال غزة للقیم اإلسالمیة؟

هل یوجد اختالف في مستوى اكتساب طلبة الصف السادس االبتدائي بمدارس وكالة الغوث  .5
 ؟(ذكور، إناث) نوعاإلسالمیة یعزى لمتغیر الالدولیة (األونروا) للقیم 

بتدائي للصف السادس االما التصور المقترح إلثراء القیم اإلسالمیة في منهاج حقوق اإلنسان  .6
 غزة؟ محافظاتبفي مدارس وكالة الغوث 
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  الدراسة: فرض
  السؤال الرابع الفرضیة التالیة:ترتبط ب

) في مدى اكتساب طلبة α ≤ 0.05داللة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
 (ذكر، أنثى).نوع الصف السادس االبتدائي للقیم اإلسالمیة تعزى لمتغیر ال

  
  أهداف الدراسة:

القیم اإلسالمیة الواجب تضمنها في منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس  التعرف إلى .1
 غزة. محافظاتاالبتدائي في مدارس وكالة الغوث الدولیة ب

مدى توافر القیم اإلسالمیة في محتوى منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس  تحدید .2
 .االبتدائي

مدى توافر القیم اإلسالمیة في كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي إلى  تعرفال .3
  .من وجهة نظر المعلمین

  تحدید مدى اكتساب طلبة الصف السادس االبتدائي للقیم اإلسالمیة. .4
كان هناك فروق دالة إحصائًیا بین الذكور واإلناث في مستوى اكتسابهم للقیم معرفة ما إذا  .5

  اإلسالمیة.
اقتراح تصور إلثراء القیم اإلسالمیة في منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي في  .6

 غزة.محافظات مدارس وكالة الغوث ب
  

  أهمیة الدراسة:
للصف  اإلنسان في منهاج حقوق المتضمنةاإلسالمیة  القیم معرفة في المعلمین تساعد قد .1

 غزة. محافظاتبالسادس االبتدائي 
 بتضمینها تطویرها أو الدراسیة  المناهج صیاغة إعادة عند وذلك المناهج مخططي تفید قد .2

 الدراسة. نتائج عنه تكشف لما وفًقا القیم المناسبة
 للمعلمین تدریبیة دورات عقد عند وذلك التربویین المشرفین إفادة الدراسة في هذه تسهم قد .3

 اإلسالمیة للمرحلة القیم على والتركیز وتعلمها، تعلیمها وضرورة القیم لتوعیتهم بأهمیة
 .األساسیة العلیا

 الدراسات وطریًقا إلجراء دلیًال  لهم تكون أن على بعد فیما الدراسة الباحثین هذه تساعد قد .4
  األساسیة العلیا. حقوق اإلنسان للمرحلةفیما یتعلق بمناهج  التقویم في مجال واألبحاث
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  حدود الدراسة:
 .)2014- 2015العام الدراسي ( من الثاني الدراسي الفصلفي الدراسة  أجریت الحد الزماني: .1
كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس  محتوى تحلیل الدراسة على اقتصرت الحد الموضوعي: .2

 والمقرر على طلبة الصف السادس االبتدائي(الفصل األول والفصل الثاني)،  هیاالبتدائي بجزئ
- 2015(في السنة الدراسیة  غزة محافظاتب (األونروا) الدولیة الغوث وكالةفي مدارس 

2014(. 
 .غزة في شمال (األونروا)مدارس وكالة الغوث الدولیة اقتصرت الدراسة على  الحد المكاني: .3

  
  مصطلحات الدراسة:

  القیم: .1
 أو موضوع أو بفكرة المتعلقة والمعتقدات والوجدانیة العقلیة األحكامتعرف القیم بأنها "

 واالجتماعي الفردي للسلوك معاییر فهي األفراد، لسلوك عامة موجهات تعد معین، وهي موقف
  ) 13: 1999جحجوح،  الحیاة". (أبو في

 التي العامة واألحكام المعاییر من مجموعة عن عبارةسلوت القیم بأنها " توعرف
 إلى المربون یسعى والتي واألخالقیة العقدیة والتوجهات واالستقرار، وتتفق بالثبات نسبًیا تتسم

 أن یجب الذي النموذج وتمثل الدراسیة، الكتب خالل محتوى من التالمیذ وجدان في غرسها
  )45: 2005(سلوت،  . "التعلیمیة المنشودة لألهداف تحقیقا الناشئة، به تلتزم

كما ُعرِّفت القیم بأنها "مجموعة من القوانین والمقاییس تنشأ في جماعٍة ما، ویتخذون 
منها معاییر للحكم على األعمال واألفعال المادیة والمعنویة، وتكون لها من القوة والتأثیر على 
الجماعة بحیث یصبح لها صفة اإللزام والضرورة والعمومیة، وأي خروج علیها أو انحراف 

  جاهاتها یصبح خروًجا عن مبادئ الجماعة وأهدافها ومثلها العلیا". على ات
  ) 250: 1986(أحمد،                                                        

مجموعة من المعاني والمعاییر التي تتبلور من  إجرائًیا بأنها: القیم وتعرف الباحثة
رد وال تتنافى مع تعالیم دینه، وتعمل على توجیه عادات وتقالید الجماعة التي یعیش فیها الف

سلوكه وتشكیل شخصیته، ویكتسبها الفرد أثناء عملیة التربیة لیمارسها في حیاته ویحكم من 
  ات أفراد المجتمع.یخاللها على سلوك
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 القیم اإلسالمیة: .2
التي "مجموعة األنظمة والقوانین والتشریعات والمقاییس تعرف القیم االسالمیة بأنها 

أما األمور التي لم یرد فیها  ،بینها الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزیز وسنة رسوله الكریم
نص شرعي فإن قیمتها تكمن فیما تحققه من خیر للناس والمجتمع بجانب االنسجام التام مع 

  ) 51: 2002الدین اإلسالمي وتعالیمه المؤثرة". (الحیاري، 
مجموعة المعاییر المستمدة "بأنها  القیم االسالمیة)  2003:43وعرف (الصالح، 

وأصبحت محل اعتقاد واتفاق لدى المسلمین عن اقتناع  ،من القرآن الكریم والسنة النبویة
  واختیار والتي من خاللها نحكم على السلوك اإلنساني من حیث الرغبة فیه وعنه". 

مدة من الدین اإلسالمي القیم المست") بأنها 13: 1999وعرفها (العاجز، والعمري،
" حالقبی، ویعتبر "الحنیف الذي یعتبر "الحسن" هو ما وافق شرع هللا واستوجب الثواب في اآلخرة

  هو ما خالف شرع هللا ویترتب علیه العقاب في اآلخرة".
مجموعة المعاییر والتشریعات المستمدة  إجرائًیا بأنها القیم االسالمیة وتعرف الباحثة

یم والسنة النبویة، والتي تحدد لإلنسان الطریق الصحیح والمستقیم، الذي یضمن من القرآن الكر 
  للفرد حیاة كریمة، وللمجتمع األمن واالستقرار.

  

 حقوق اإلنسان .3
 التي اإلنسانیة، اللصیقة بالشخصیة الحقوق "مجموعةبأنها حقوق اإلنسان تعرف 

 سبب ألي منها یجوز تجریده وال اإلنسان، بها یتمتع والتي الدولیة، المواثیق علیها نصت
 والجنس والعرق واللون واألصل واللغة الدین مثل التمییز مظاهر كل عن النظر بصرف كان،
  )146: 2008(األسرج،  ".ذلك وغیر

 تتفق والطبیعة التي والمعاییر المبادئ مجموعة "وعرفت حقوق اإلنسان أیضا بأنها
 على الحریة والمؤسسة اإلنسانیة، الكرامة في المتأصلة المكتوبة وغیر المكتوبة اإلنسانیة
 وزمن النزاعات السلم زمن في االحترام وواجبة تمییز، دون والجماعات لألفراد والمساواة
  )14: 2011(نشوان،  ."المسلحة

 ال التي األساسیة المعاییر تلكحقوق اإلنسان بأنها " )85:  2004(حسین،وعرف 
 والعدالة الحریة أساس هي اإلنسان ن حقوقأو  كبشر، بكرامة دونها یحیوا أن لألفراد یمكن

 تنمیة والمجتمع الفرد تنمیة یتیح إمكان أن اإلنسان حقوق احترام شأن من نأو  والسالم،
  . "كاملة
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تلك الحقوق اللصیقة باإلنسان منذ " بأنها حقوق اإلنسان إجرائیاً  وتعرف الباحثة
اإلسالم للفرد والجماعة في كتاب هللا وسنة رسوله، وأكد علیها والدته وحتى مماته والتي أقرها 

  ."اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بهدف صون الكرامة اإلنسانیة لضمان حیاة كریمة
  

 :(األونروا) وكالة الغوث .4
وكالة من وكاالت هیئة األمم المتحدة، متخصصة بإغاثة وتشغیل الالجئین    

) 302( موافقة الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قرارها رقمالفلسطینیین تم إنشاؤها بعد 
م)، لتقدیم خدماتها التعلیمیة والصحیة 1949الصادر في الثامن من كانون أول لسنة (

 والغذائیة لالجئین الفلسطینیین، وقد بدأت الوكالة عملیاتها المیدانیة في أول مایو عام
لسطینیین، تقوم الجمعیة العامة لألمم المتحدة ، وفي غیاب حل لمشكلة الالجئین الف)م1950(

  )www.un.org/unrwa/arabicبالتجدید المتكرر لوالیة األونروا. (
  

  :غزة محافظات .5
منطقة جغرافیة تقع جنوب غرب فلسطین،  ابأنه غزة محافظاتوتعرف الباحثة 

ن الغرب م)، وم1948( من الشرق والشمال والجنوب أراضي فلسطین المحتلة عام هاویحد
تكون من خمس محافظات (رفح، خان یونس، المنطقة الوسطى، تالبحر األبیض المتوسط، و 

  غزة، شمال غزة).
  
  

  :اكتساب القیم االسالمیةمدى  .6
للقیم  مدى امتالك الطالبتعرف الباحثة مدى اكتساب القیم االسالمیة بأنه "

اإلسالمیة، وتطبیقها قوًال وفعًال  في المواقف التعلیمیة والحیاتیة المختلفة التي یمرون بها من 
  . "خالل تفاعلهم وعالقاتهم مع الغیر، وتقاس لدى الطلبة من خالل اختبار معرفي
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  :إجراءات الدراسة
  الدراسة الحالیة وفًقا لإلجراءات البحثیة اآلتیة: سارت
 النظري:اإلطار  .1

إجراء مسح للدراسات والبحوث، واألدبیات التي تناولت القیم اإلسالمیة، بهدف إعداد 
قائمة لهذه القیم، وفي ضوئها تعد بطاقة تحلیل المحتوى لكتاب حقوق اإلنسان للصف 

  السادس االبتدائي في ضوء قائمة المعاییر للقیم اإلسالمیة.
  

  اإلطار العملي: .2
 قیم اإلسالمیة من خالل اإلطار النظري.اشتقاق قائمة معاییر لل  
  وضع قائمة المعاییر في صورتها المبدئیة، وعرضها على المحكمین للتأكد من مدى

  صدقها ومناسبتها لهذه الدراسة.
 .تعدیل القائمة في ضوء أراء المحكمین  
 .إعداد قائمة التحلیل في شكلها النهائي في ضوء قائمة المفاهیم المشار إلیها  
 لتحلیل على كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي.تطبیق ا  
 للوقوف على نواحي القوة والضعفا، انات وتحلیلها، ومعالجتها إحصائیً تفریغ البی، 

  .القیم اإلسالمیة في منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائيمدى توفر و 
  الطلبة للقیم اإلسالمیة.عداد اختبار وتطبیقه على عینة الدراسة، لمعرفة مدى اكتساب إ  
  إثراء المنهاج بالمادة اإلثرائیة المقترحة للنهوض بمستوى المنهاج في تناول القیم

   اإلسالمیة.
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

األول یتناول  المحور، محورینالباحثة في هذا الفصل إطاًرا نظرًیا یتكون من  تناولت
  والمحور الثاني یتناول الحدیث عن حقوق اإلنسان. ،القیم عن الحدیث
  األول: القیم المحور

القیم، مفهومها بشكل عام، ومفهوم القیم اإلسالمیة،  یتضمن هذا المحور الحدیث عن      
    .ها في اإلسالم، وأسالیب تدریسهامصادرها في اإلسالم، وخصائصو أهمیتها، وتصنیفها، و 
  

  :مقدمة
ارتباًطا وثیًقا بوجود اإلنسان منذ أن َخلق هللا آدم علیه السالم في السماء، یرتبط وجود القیم 

ونزعته لقیم الخیر أو الشر، وطاعة أوامر هللا، أو عصیان أوامر هللا، والثواب والعقاب، ثم كان 
نزول سیدنا آدم لألرض بعد عصیانه ألمر هللا وٕاغواء الشیطان له، وكان خلق اإلنسان في األرض، 

Œ {اده فیها، قال تعالى:وٕافس Î) uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz ( (# þθ ä9$s% 

ã≅ yè øg rB r& $pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰Å¡ ø ãƒ $pκ Ïù à7 Ï ó¡ o„ uρ u™ !$ tΒÏe$!$# ß⎯ øt wΥ uρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ ôϑ pt ¿2 â¨ Ïd‰ s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% 

þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s?{ :فحاجة اإلنسان ملحة ومستمرة إلى التذكیر بالقیم ]30[البقرة .

واألخالق، واالبتعاد عن النواهي التي تؤدي إلى التهلكة سواًء في الدنیا أو اآلخرة ومن هنا تكمن 
  أهمیة القیم في كونها ذات عالقة وطیدة بالسلوك اإلنساني وما یجب أن یكون علیه.

فالقیم من أهم دعامات البناء االجتماعي وتماسكه وهي الركائز األخالقیة للمجتمع، إذ 
تساعد على تنظیم العالقات االجتماعیة اإلیجابیة بین أفراده وال یستقیم المجتمع بدونها ألنه إذا 

في فقدها یفقد أهم مقومات تماسكه وضمان اطمئنان الفرد والمجتمع وسیر الحیاة بطریقة منتظمة 
  )87:  2010(عباس، طریق العدل والخیر ویتحقق بها وال یوصف في األقل بواحدة من الضد منها. 

الفردي والجماعي، وتعتبر القیم صورة المجتمع، ألنها الضابط والمعیار األساسي للسلوك 
  )87:  1988المعیاري. (أبو العینین،  والمجتمع في عمومه ال یتكون دون وجود هذا البناء
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یم ضروریة في حیاة الناس، إذ أنها تساعدهم على تحقیق مقدرتهم الذاتیة على االختیار فالق
إن  ،واالبتكار والتجدید، وهي ضروریة أیًضا للمجتمع لتنمیته وتطویر أنظمته االجتماعیة والتربویة
بناها  موضوع القیم والعمل على نشرها وٕاكسابها ألفراد المجتمع من أهم المشروعات التي یجب أن یت

العاملون على إصالح المجتمع، وعلى وجه الخصوص المربین العاملین في المؤسسات التعلیمیة، 
وال شك أن التربیة الحقیقیة هي التي تسعى إلى تنشئة اإلنسان الصالح من جمیع الجوانب، 

لدین الجسمیة، والعقلیة، والروحیة، وٕاعداده للمواطنة الصالحة. وٕاكسابه القیم التي یرتضیها ا
  ویرتضیها المجتمع الذي یعیش فیه.

في كافة فروع  ولقد تزاید االهتمام بدراسة القیم خالل العقود األخیرة من قبل المتخصصین
تؤدیه القیم وأثرها في معظم جوانب  العلوم اإلنسانیة، ولعل أحد العوامل وراء ذلك، الدور الذي

والقیم هي . فالتربیة في جوهرها عملیة قیمیةالتربویة،  المجتمع ومؤسساته السیما المؤسسات
التي تبنى علیها الشخصیة، یفقدها روحها  األساس السلیم لبناء تربوي متمیز ألن فقدان التربیة للقیم

واالستراتیجیات ما لم تشتق من قیم صحیحة سلیمة تراعي  بل إن األهداف التربویة والغایات
  ة فإنها تفقد أهمیتها وقیمتها.أبعادها المختلف العالقات اإلنسانیة في

  

   :مفهوم القیم
ومن خالل إطالع الباحثة على األدبیات تبین أن هناك  ،تعددت وتنوعت مفاهیم القیم

اختالف في تعریف مفهوم القیم حسب مجال الدراسة كالفلسفة والتربیة واالقتصاد وعلم االجتماع 
  بعًضا من تلك التعریفات:وعلم النفس وغیر ذلك من المجاالت، وستعرض الباحثة 

 على تعمل والتي المجتمع، في سلوك الفرد على للحكم معاییر عن عبارة "بأنها تعرف القیم
 یكتسب كما حیاته في الفرد ویكتسبها الحیاة المختلفة، مواقف في استجابته وتحدد سلوكه توجیه

  )9: 2003(الخطیب، وآخرون، .الخبرة" طریق عن والعادات واالتجاهات والمهارات المعارف

"مجموعة من المعتقدات والتصورات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة  بأنها وعرفها الجالد
من  ةالراسخة یختارها اإلنسان بحریة بعد تفكر وتأمل، ویعتقد بها اعتقاًدا جازًما، تشكل لدیه منظوم

ل أو الرد، ویصدر عنها سلوك منتظم المعاییر یحكم بها على األشیاء بالحسن أو بالقبح، وبالقبو 
  )20: 2007بالثبات والتكرار، واالعتزاز". (الجالد، 
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وعرفها األغا بأنها "معاٍن سامیة، تنبع من ثقافة المجتمع وعقائده، ویكتسبها الفرد أثناء 
عملیة التربیة، فیؤمن بها وترسخ في أعماق عقله ووجدانه، ویدافع بها عن أفكاره وآرائه، وتشكل 
شخصیته، وتنعكس كصفات سلوكیة في تصرفاته، ویدافع بها عن أفكاره وآرائه، وتشكل شخصیته، 

  وتنعكس كصفات سلوكیة في تصرفاته، ویتخذها معیاًرا یحكم على الناس من خاللها".
  )17: 2010(األغا،                                                                   

 أو المجتمع وضعها وفكریة وجدانیة ومبادئ معاییر عن ي بأنها "عبارةوعرفتها العجرم
 ویتمثلونها، الدنیا األساسیة المرحلة تالمیذ بها یعتقد النسبي صفة االستمرار ولها علیها تعارف

 .المرفوض" وما هو فیه المرغوب ما هو لهم تحدد بحیث األشیاء المختلفة، مع یتعاملون وبموجبها
  ) 2012:18(العجرمي،                                                                

 بها فتكون البشریة الحیاة علیها قواعد، تقام أو ،مثل أو بأنها "صفات، القیم ف بصفروعرّ 
   .منها" تتمثله ما خالل من قیمتها اإلنسانیة لتعرف واألفعال، النظم بهاوتعایر  إنسانیة، حیاة

  )1: 2013(بصفر،                                                                            

وترى الباحثة أن التعریفات السابقة تتفق في العناصر التالیة: أن القیم معاٍن ومعاییر 
تحدد سلوك الفرد بالنسبة لقواعد الجماعة التي یعیش فیها ومدى التزامه  ،ومقاییس وقوانین وأحكام

وتختلف من حیث اللغة والصیاغة بأنها أفعال أو صفات ولیس  بتلك المعاییر أو خروجه عنها.
هناك فرق كبیر في المعنى  ألن الصفة إذا تمثلت في الفرد تصبح سلوًكا وفعًال دائًما في حیاته 

  عنه.ومبدأ ال یتنازل 

بأنها "مجموعة من المعاني والمعاییر التي تتبلور من عادات  القیم أما الباحثة فتعرف
وتقالید ودیانة وثقافة الجماعة التي یعیش فیها الفرد، وتعمل على توجیه سلوكه وتشكیل شخصیته، 

أفراد  لیمارسها في حیاته ویحكم من خاللها على سلوكات ؛ویكتسبها الفرد أثناء عملیة التربیة
  المجتمع".

  
  

   :القیم اإلسالمیة
مصطلح القیم اإلسالمیة مصطلح تربوي حدیث لم یرد استخدامه في التراث التربوي 

ولم یسجل في قاموس مصطلحات التربیة العربیة واإلسالمیة، وتشبه حالته حال العدید  ،اإلسالمي
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اموس التربوي المعاصر دون من المصطلحات التربویة المعاصرة التي شاع استخدامها ودخلت الق
  )54: 2005(الجالد،  .تحدید واضح لمفهومها حتى عند من یكتبون فیها ویبحثون قضایاها ومسائلها

 النداء من المستمدة العلیا والقواعد والمثل المبادئ "مجموعة وتعرف القیم اإلسالمیة بأنها
 لدینه فهمه خالل المسلم من ویكتسبها بإتباعها، وأمر تعالى هللا شرعها والتي للمؤمنین، القرآني
 في أهدافه علیها ویختار بناء اآلخرین سلوك على ویحكم سلوكه ویضبطها یمارسها حین وتتعمق
 القیم اإلیمانیة وتشمل واهتماماته، سلوكه في وتظهر لتحقیقها، إمكانیاته ویوظف ضوئها،

  ) 22: 2007(األسطل، . واالقتصادیة" والعسكریة والسیاسیة واالجتماعیة واألخالقیة

قیم راقیة، قیم إنسانیة بعثها هللا للناس كافة لتضبط أنها "القیم اإلسالمیة  األغا فوعرّ 
حیاتهم وتنیر لهم طریق الهدایة والرشاد، الطریق للحیاة اآلخرة، للسعادة وٕارضاء هللا، والشعور بقیمه 
ومعنى الحیاة التي نحیاها، فكم هي سعادة اإلنسان عندما یشعر برضا هللا، ورضاه عن نفسه نتیجة 

یة، وتعلیم دیننا الحنیف، وسنة نبینا الكریم، تلك هي الحیاة التي أرادها هللا تطبیقه للقیم اإلسالم
  )19: 2010لعباده". (األغا، 

 وتعارف النبویة، والسنة الكریم القرآن علیها حث التي األخالق مجمل"وعرفها أحمد بأنها 
 تضبط ضوابط بمثابة األخالق وهذه اإلسالمیة األمة رجال من والعقد الحل وأهل أولو العلم علیها
   ."واألدبیة والفكریة والعلمیة واالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة الدینیة مفاهیمها الناس بكل حیاة

  )267: 2002(أحمد،                                                                          

مصدرها القرآن الكریم  ،القیم اإلسالمیةوترى الباحثة أن التعریفات السابقة أجمعت على أن 
اإلنسان مع نفسه  والسنة النبویة، وجاءت لتنظم وتضبط حیاة الناس بما یرضي هللا وتحدد عالقة

  ویشعر بسعادة الدارین. ،لینال رضا هللا ویشعر بقیمة الحیاة ؛خرینومع ربه ومع اآل

القرآن  والتشریعات المستمدة منمجموعة المعاییر بأنها " القیم اإلسالمیة الباحثة تعرفو 
التي تحدد لإلنسان الطریق الصحیح، الذي یضمن للفرد حیاة كریمة، الكریم والسنة النبویة، 

  ."وللمجتمع األمن واالستقرار
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  أهمیة القیم: 
عن  تقوم القیم في نفس اإلنسان بالدور الذي یقوم به الربان في السفینة، یجریها ویرسیها

قصد مرسوم، وٕالى هدف معلوم، ففهم اإلنسان على حقیقته هو فهم للقیم التي تمسك بزمامه 
 التربیة هدف فإن والمجتمع، للفرد بالنسبة القیم ألهمیة ونظًرا، )64: 1963وتوجهه. (محمود، 

حددها  التي الفاضلة، واألخالق العلیا والمثل القیم من مجموعة تسوده بناء مجتمع اإلسالمیة
 من وفقا لمجموعة أخالقي، سلوك ذي إنسان تنشئة على ما تحرص أول تحرص والتي اإلسالم،

  ) 57: 1996طهطاوي، الدین. ( هذا تضمنها التي القیم

تبدو أهمیة القیم في قدرتها على تحقیق تكامل واتزان سلوك اإلنسان، وقدرته على مقاومة و 
القیم المنحرفة، والتوازن بین مصالحه الشخصیة، ومصلحة المجتمع، وتفضیل المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة، كما ویظهر أثر القیم في تحویل المجتمع من مجتمع له حدود جغرافیة إلى 

  ) 24: 1996ممثل لجمیع البشر. (طهطاوي،  مجتمع

وترى الباحثة أنه ال یخفى على أي فرد من أفراد المجتمع  ما للقیم من أهمیة سواء على 
اد المجتمع الذین تسمو فهي تمثل ذلك العقد الفرید الثمین الذي یربط أفر  ،مستوى الفرد أو الجماعة

تباع القیم واألخالق الحمیدة، وعلى النقیض األفراد الذین تربطهم القیم السلبیة والمنافیة اأخالقهم ب
  للقیم التي یسمو إلیها أي مجتمع من المجتمعات. 

  

 ویمكن تلخیص أهمیة القیم فیما یلي:
عن نفسه وتأكید ذاته، فإن اإلنسان یختار سلوكیاته  تعطي القیم للفرد فرصة للتعبیر .1

ین إدراكه ومعتقداته مختلفة وفق القیم التي یكتسبها، كما تدفعه القیم إلى تحسوالمواقف ال
وبالتالي تساعده على فهم العالم من حوله وتوسع إطاره المرجعي في  ؛أمامه ةلتتضح الرؤی

فهم حیاته وعالقاته. كذلك تعمل القیم على إصالح الفرد نفسًیا وخلقًیا وتوجهه نحو 
كي ال تتغلب على  ؛اإلحسان والخیر والواجب، كما تعمل على مساعدته لضبط شهواته

 )27: 2006(الزیود،  عقله ووجدانه.
 خدمة في به المناط دوره ألداء بنشاط وتدفعه للعمل، قویة إیمانیة دفعة ردالف تعطي .2

 نفع في قویة برغبة للعمل فیندفع عظیم هللا عند من األجر بأن یؤمن المجتمع، ألنه
 حفظ على وتعمل نشاطهم، وتوجه العمل، إلى األفراد تدفع القیم أن ویؤكد على . مجتمعه
 أنه هذا واالضطراب، ومعنى التناقض من صیانته وكذلك موحًدا متناسًقا، األفراد نشاط
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 لم أو الكافیة، القیم لدیهم تتكون لم الذین أولئك تصرفات والتناسق في الوحدة عدم یالحظ
 ) 45: 1996(طهطاوي، المطلوب. بالمستوى تنضج

التي  والتحدیات نفسه، ضعف مواجهة على بها یستعین فهو باألمان، اإلحساس للفرد تحقق .3
 لها، عمیق فهم عن ذاته مؤكًدا نفسه، عن للتعبیر الفرصة وتعطیه حیاته، في تواجهه

 )35: 1988العینین،  (أبو .وإلمكانیتها
 القویم الطریق إلى السلوك هذا توجه إنها إذ الفرد، لسلوك ضابًطا داخلًیا القیمة دتع .4

 ستكون ضابًطا فإنها المجتمع، مع المتوحدة القیم من منظومة امتلك إذا والسدید، فالفرد
 مع المواقف الفرد بها سیتعامل التي الكیفیة تحدید یمكن خاللها ومن السلوك، لهذا

یصدرها  األحكام التي عن المسئولة هي فالقیم ،اآلخرین مع تعامله في وكذلك المستقبلیة،
         )132:  1992(مبارك،. اإلنسان في أي موضوع أو موقف یواجهه في حیاته

له  تحفظ الثابتة التي ومبادئه العلیا ومثله حیاته، أهداف له فتحدد ،لمجتمع تماسكهل تحفظ .5
 علىالمجتمع  وتساعد سلیمة، اجتماعیة حیاة لممارسة الالزمین والثبات التماسك هذا

 الناس على تسهل التي الصحیحة االختیارات بتحدیدها فیه تحدث التي مواجهة التغیرات
 )36: 1988العینین،  موحد. (أبو إطار في وكیانه المجتمع استقرار  وتحفظ حیاتهم،

 یتضح وهذا الحیاة، هذه في یجمعهم الذي والهدف الحیاة بمعنى المجتمع أعضاء القیم تزود .6
 إلى للوصول محاوالت أنها على أعمالهم في یفكرون األفراد یجعل الذي القیمي من النسق

 إلشباع محاوالت أنها على األعمال هذه إلى النظر من بدال ذاتها، حد في هي غایات أهداف
 العناء، تستحق فائدة من الدوافع هذه في ما استقصاء علیهم یكون ثم ومن والدوافع، الرغبات
 إلیه، للوصول أعضائها جمیع یسعى الذي الهدف هي جماعة، في أي العلیا القیم تكون ولذلك
 )33 ،32  1986:(زاهر، للوجود. ًماهم مبرًرا تعطي أنها جانب إلى

القیم تحفظ المجتمع من السلوكیات االجتماعیة واألخالقیة الفاسدة، فتؤمن للمجتمع حصًنا  .7
راسًخا من السلوكیات والقیم واألخالق التي تحفظ له سالمته من المظاهر السلوكیة 

فضیلة واإلحسان، الفاسدة، مما یجعله مجتمًعا قوًیا بقیمه ومثله، تسوده قیم الحق وال
 ) 46: 2005وتحارب فیه قیم الشر والفساد. (الجالد، 

ألنه إذا صلح  ؛مما سبق ترى الباحثة أن القیم لها أهمیة كبیرة سواًء للفرد أو الجماعةو 
ات السیئة غیر یفهما مكونان للمجتمع السوي الذي تتراجع فیه السلوك ،الفرد صلحت الجماعة

المرغوب فیها، وتسوده القیم وتزداد فیه الفضیلة التي تؤدي لرقي المجتمع وتطوره ما استطاع 
  اإلنسان ذلك. 
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  تصنیف القیم:
تشعبت وتنوعت واختلفت تصنیفات القیم  وذلك حسب األسس التي صنفت تبعها أو حسب 

الموضوع الذي تدور حوله، ویمكن أن العلماء، فنجد أن هناك من یصنفها على أساس المحتوى أو 
تصنف على أساس المقصد أو الهدف، كما أنها قد تصنف على أساس الثبات والدوام. ویؤكد زاهر 
على استحالة تقدیم تصنیف جامع مانع للقیم وذلك الختالف األطر الفلسفیة والفكریة لكل تصنیف 

دراستنا هنا، أساس المحتوى، وهو ما ولكن ما یخص ، 1991: 28)(زاهر،  .من هذه التصنیفات
ومن أشهر التصنیفات التي  .سنتطرق إلى ذكره دون التعرض لألسس أو االعتبارات األخرى

) في (Sprangerتصنیف عالم النفس األلماني سبرانجر اعتمدت معیار محتوى القیمة ومضمونها 
اط بناًء على القیم األساسیة )، حیث قسم الناس إلى ستة أنمTypes of Men كتابه (أنماط الرجال

التي یعتقدون بها، وقد جاء تصنیفه هذا بناًء على دراسته ومالحظته لسلوك الناس في حیاتهم  
  ) 47: 2007(الجالد،  الیومیة.

 )48 :2007( الجالد،  تصنیف سبرانجر: .1
 :ما وتعني االهتمام بالمعرفة واكتشاف الحقیقة، والسعي إلى التعرف إلى  القیم النظریة

 وراء القوانین، وحقائق األشیاء بقصد معرفتها. ویمثلها نمط العالم الفیلسوف.
 :وتتضمن االهتمام بالمنفعة االقتصادیة والمادیة. ویمثلها نمط رجال  القیم االقتصادیة

 األعمال واالقتصاد. 
 :وهي تعبر عن االهتمام بالجمال وبالشكل والتناسق. القیم الجمالیة 
  وتتضمن االهتمام بالناس وخدمتهم، والنظر إلیهم نظرة إیجابیة كغایات  االجتماعیة:القیم

ال كوسائل لتحقیق أهداف شخصیة، وتمتاز بالعطف والحنان واإلیثار، ویمثلها نمط الفرد 
  .االجتماعي

 :وتتضمن عنایة الفرد بالقوة والسلطة والتحكم في األشیاء أو األشخاص  القیم السیاسیة
ة علیهم، فهو شخص یهدف إلى السیطرة والتحكم في األشیاء واألشخاص، والسیطر 

 ویمثلهم النمط القیادي. 
 :وتتضمن االهتمام بالمعتقدات والقضایا الروحیة والدینیة والغیبیة والبحث عن  القیم الدینیة

 حقائق الوجود وأسرار الكون. 
 )  1988:209(أبو العینین،  تصنیف حریري: .2

  لى أساس المحتوى، وقسمها أیًضا إلى ستة أقسام وهي:وقد صنف القیم ع
 :وهي القیم التي تصف سلوك األفراد، وتعكس شخصیتهم. القیم الفردیة  
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 :وهي القیم التي تنظم العالقات بین أفراد األسرة. القیم األسریة  
 :ومع بعضهم تحكم سلوك األفراد داخل المجتمع وهي القیم التي القیم االجتماعیة ،

 مما یمیزهم عن غیرهم من المجتمعات، وتضبط سلوكهم.البعض، 
 :وهي القیم التي تضبط النشاط االقتصادي في المجتمع. القیم االقتصادیة  
 :وهي القیم التي یعتمد المجتمع إلى غرسها في األبناء، وتربیتهم علیها،  القیم التربویة

 سواء بالقدوة، أو عن طریق المدرسة، أو األسرة.
 وهي القیم التي تحكم عالقة الحاكم بالمحكوم، وكذلك عالقة األفراد  ة:القیم السیاسی

 بالدولة، أو النظام الحاكم.
 

 ) 209: 1988(أبو العینین،  تصنیف أبو العینین: .3
 وهي تلك القیم المنظمة لعالقة اإلنسان باهلل تعالى وتحدد  (العقدیة): القیم الروحیة

 صلته به.
 :وهي تلك القیم التي تتصل بشعور اإلنسان بالمسؤولیة والجزاء وااللتزام. القیم الخلقیة 
 :وهي تلك القیم التي تتصل بالمعرفة وطرق الوصول إلیها، ووظیفة  القیم العقلیة

 المعرفة، وأدب البحث.
 :وهي تلك القیم التي تتصل بوجود اإلنسان االجتماعي وتنظم  القیم االجتماعیة

 العالقات في المجتمع .
 :(االنفعالیة) وهي تلك التي تتصل بالجوانب االنفعالیة في حیاة  القیم الوجدانیة

 اإلنسان، من غضب وكره وغیر ذلك.
 :وهي تلك التي تتصل بالعناصر المادیة المساعدة على الوجود  القیم المادیة

 نساني.اإل
 :وهي التي تتصل بالتذوق الجمالي، وٕادراك االتساق في حیاة اإلنسان. القیم الجمالیة  

فمنها ما هو مادي أو  ،وترى الباحثة اختالف التصنیفات السابقة في التسمیات والتقسیمات
نظري، ومنها ما هو أسري أو فردي، ومنها ما هو جمالي أو سیاسي أو خلقي أو اقتصادي أو 

ولكن مهما اختلفت التسمیات إال أنها تصب في قالب وبوتقة واحدة وهي تنمیة  ،ي أو تربوياجتماع
لتنظم حیاته وعالقته مع  ؛الفرد من جمیع النواحي الجسمیة والعقلیة والوجدانیة واالجتماعیة

  اآلخرین.
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ومن خالل اطالع الباحثة على ما سبق من التصنیفات توصلت  للتصنیف التالي الذي 
من مبادئ دیننا اإلسالمي الحنیف، وهو یجمع بین التصنیفات السابقة في صورة مقننة  ینطلق

مجاالت وتعرفها  ةوالذي یحتوي على أربع ،تراعي جمیع الجوانب اإلنسانیة ومن منطلق إسالمي
  الباحثة كما یلي: 

 :وتربط اإلنسان بربه  ،وهي القیم النابعة من دیننا اإلسالمي القیم الدینیة واإلیمانیة
 وبوطنه وعالقته مع من حوله على أساس تعالیم الدین اإلسالمي. 

 :وهي القیم التي تحث على مكارم األخالق المستمدة من  القیم االجتماعیة واألخالقیة
والمعاملة اإلنسانیة  ،التحلي باألخالق الحسنةإلى والتي تدعو اإلنسان  ،سیرة رسولنا الكریم

  .جتمعمع أفراد الم
 :وهي القیم التي تدعو إلى البحث العلمي والتفكیر والتأمل وطریقة  القیم المعرفیة والعقلیة

 للتوصل إلى األفضل في مجاالت الحیاة المختلفة. ؛الحوار البناء مع اآلخرین
 :والمحافظة  ،وهي القیم التي تحث اإلنسان على التذوق والجمال القیم الجمالیة والبیئیة

 سلیمة وتحمل المسؤولیة تجاه بیئته التي یعیش فیها. على البیئة
  

 وفیما یلي تفصیل لقیم كل مجال
  أوًال: القیم الدینیة واإلیمانیة:

أكمل الناس ُخلًقا، وأفضلهم قوًال وعمًال، كي یكون قدوة  اصطفى هللا  االقتداء بالرسول: .1
بشخصه وشمائله وسلوكه وتعامله مع الناس   لكل مؤمن على مدار الحیاة، وكان الرسول

 ،ترجمة لروح القرآن وحقائقه وتوجیهاته، فقد كان قدوة كاملة في كل شؤون حیاته، في (العبادة
والحلم واالهتمام بأمور  ،وحسن المعاملة ،والصدق ،والعفو ،والتواضع ،والشجاعة ،والصبر

 بنا أن نقتدي بها ونتأسى بمكارم الناس) وغیر ذلك من الصفات الحمیدة التي كان حرًیا
(ô‰s{قال تعالى: أخالقه،  ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ö tƒ 

©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ$# t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x.{ :21[األحزاب[. 

رأى منكًرا أن یعمل على بالتناصح، فیجب على المسلم إذا  أمرنا هللا  األمر بالمعروف: .2
تغییره وأن یبدأ بنفسه لیكون قدوة لغیره، فعلى األب والمعلم أن ینصح من یرى فیه اعوجاج أو 

 قد یضر الفرد أو المجتمع، أونقضي على أي سلوك خط ،تقصیر، حتى تسود المحبة واأللفة
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ôöΝ{قال تعالى:  çGΖä. uö yz >π̈Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ ßΔ ù' s? Å∃ρã÷è yϑ ø9 $$Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã 

Ì x6Ζßϑ ø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ è? uρ «!$$Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Zö yz Ν ßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷ΖÏiΒ 

šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ãΝ èδ çsYò2 r& uρ tβθ à) Å¡≈ x ø9 $# # Z ÏV x.{  :110[آل عمران[.  

عن  ،إلى عدم التجاوز عن الخطأ ومحاولة تغییره  دعا رسولنا الكریم النهي عن المنكر: .3
َمن َرأى ِمنُكم ُمنَكَرًا { یقول:  أبي سعید الخدري رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا

صحیح (} َفلُیَغیِّْرُه ِبَیِدِه، َفِإْن َلْم َیسَتطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم َیسَتطْع َفِبَقلِبه َوَذِلَك َأْضَعُف اإلیَمانِ 
⎯{وفي قوله تعالى:  .)69مسلم:  ä3 tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ããô‰ tƒ ’ n< Î) Î ö sƒ ø:$# tβρã ãΒù' tƒ uρ 

Å∃ρã÷è pR ùQ $$Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑ ø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ=ø ßϑ ø9   .]104[آل عمران:  }#$

ل القربات وأفضل الطاعات، إن حفظ وتعلم القرآن الكریم من أجّ  :القرآنیة اآلیات تعلم بعض .4
  قال: قال رسول اهللّ  ینال اإلنسان رضا ربه سبحانه وتعالى، عن عثمان بن عفان  وبه

  ).192(صحیح البخاري:  }خیركم من تعلم القرآن وعلمه{
، وكذلك دعا الدین إلى أخذ علوم الشرع من سنة النبي  األحادیث النبویة: بعضتعلم  .5

≅ö{قال تعالى: وأقوال أهل العلم الموضحة لمعاني نصوص القرآن والسنة،  è% β Î) óΟ çFΖä. 

tβθ ™7 Åsè? ©! $# ‘ ÏΡθãè Î7 ¨? $$sù ãΝ ä3ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# öÏ øó tƒ uρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θçΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm [آل } ‘§

$!{]، ویقول تعالى: 31عمران:  tΒuρ ãΝ ä39s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$ sù 4 

(#θà) ¨?$# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïè ø9 َر اهللَُّ َعْبًدا { :رسول هللا  وقال ]،7[الحشر: }#$ َنضَّ

َفُربَّ َحاِمِل اْلِفْقِه ِفیِه َغْیُر َفِقیٍه َوُربَّ َحاِمِل اْلِفْقِه ِإَلى َمْن ُهَو َأْفَقُه  ،َسِمَع َمَقاَلِتي َهِذِه َفَحَمَلَها
  ).60(مسند أحمد:  }ِمْنهُ 

وهو اإلحسان إلى الوالدین والرحمة بهما ورعایتهما عند الكبر والدعاء لهما  بر الوالدین: .6
©4 {:قال تعالى، ابالحدیث ومسایرتهم ماوالرفق معه ،معاملة حسنة اومعاملتهم |Ó s%uρ y7 •/u‘ 

ω r& (# ÿρ ß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) È⎦ ø⎪t$Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈ΒÎ) £⎯ tó è=ö7tƒ x8 y‰ΨÏã u y9Å6 ø9 $# !$ yϑèδ ß‰tnr& ÷ρ r& $yϑ èδŸξÏ. 

Ÿξsù ≅à) s? !$ yϑçλ°; 7e∃ é& Ÿωuρ $yϑèδ ö pκ÷] s? ≅è%uρ $ yϑßγ©9 Zωöθ s% $VϑƒÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙÏ÷z$# uρ $yϑßγ s9 yy$ uΖy_ 
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ÉeΑ —%!$# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑôm §9 $# ≅è%uρ Éb>§‘ $ yϑßγ÷Η xqö‘ $# $yϑ x. ’ÎΤ$ u‹−/ u‘ # ZÉó|¹ ∩⊄⊆∪ ö/ ä3š/ §‘ ÞΟn=÷æ r& $yϑ Î/ ’Îû 

ö/ ä3Å™θàçΡ 4 βÎ) (#θçΡθä3s? t⎦⎫ ÅsÎ=≈ |¹ …çμ ¯Ρ Î* sù tβ% Ÿ2 š⎥⎫Î/≡ ¨ρ F|Ï9 #Y‘θà xîÉ{  :25 -23[اإلسراء[.  

وهو أن یقدم أخاه على نفسه في كل ما یحب، ویقدم له ید العون في جمیع األوقات  اإلیثار: .7
وعند الحاجة ویفدیه بالمال والنفس، ویحرص اإلسالم على أن تسود المحبة واألخوة بین 

%É t⎦⎪Ï{قال تعالى: الناس جمیًعا،  ©!$# uρ ρ â™§θ t7s? u‘#¤$!$# z⎯≈ yϑƒM}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7 s% tβθ™7Ït ä† ô⎯ tΒ t y_$yδ 

öΝ Íκös9 Î) Ÿωuρ tβρ ß‰ Åg s† ’Îû öΝ ÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρ é& šχρã ÏO÷σ ãƒuρ #’ n? tã öΝ ÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ tβ% x. öΝ ÍκÍ5 

×π |¹$|Áyz 4 ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ šÍ×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9   .]9[الحشر:  }#$

من القیم اإلسالمیة الفاضلة التي جاء بها اإلسالم وحث علیها ورّغب فیها، وال ینفع  الصدق: .8
العبد وینجیه یوم القیامة غیر صدقه، وبه تسمو النفس ویكتسب ثقة الناس ومحبتهم وكان 

“{:قال هللا تعالى الصدق من صفات رسولنا الكریم ولقب بالصادق األمین، Ï% ©!$# uρ u™ !% ỳ 

É− ô‰ Å_Á9 $$ Î/ s− £‰ |¹ uρ ÿ⎯ Ïμ Î/   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθà) −G ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪ Μ çλ m; $ ¨Β šχρâ™ !$ t± o„ y‰ΖÏã 

öΝ Íκ Íh5 u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ â™ !# t“ y_ t⎦⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# É{  :34، 33[الزمر[.  

إطعام المساكین أمر واجب على أغنیاء المسلمین فال ندعهم  توزیع الصدقات لمستحقیها: .9
ویجب رعایة ضروریاتهم وحاجاتهم، مع دوام الحض  و كسوة أو عالجأمشردین بال مأوى 

${على إطعامهم والحث على رعایتهم، قال تعالى: yϑ̄Ρ Î) àM≈ s% y‰¢Á9 $# Ï™!# t s) à ù=Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ 

t⎦, Î#Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $ pκ ö n= tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ öΝ åκ æ5θè=è% † Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# t⎦⎫ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ † Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! $# È⎦ ø⌠$# uρ 

È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒ Ì sù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟ‹ Å6 ym { :60[التوبة[. 

من العوامل األساسیة في معاملة الناس والدخول الى قلوبهم وكسبهم  المعاملة اإلنسانیة: .10
والتأثیر فیهم التسامح معهم وغّض النظر عن الزّالت والعفو وحسن الظن، ألن اإلنسان 

فضًال عن عقول وٕارادات وكرامة. والناس بطبیعتهم ال  ؛یعیش مع بشر لهم مشاعر وعواطف
ویحبون الذین یجعلونهم یشعرون  ،ون إلى الرحماءیمیلون إلى العنف في التعامل بل یمیل

قال بذلك،   رسوله  باالستقرار والوئام وراحة البال وصفاء الذهن، وقد وصف هللا
${:تعالى yϑÎ6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹ Î= xî É= ù=s) ø9 $# (#θ‘Ò xΡ]ω 
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ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß#ôã $$sù öΝ åκ ÷] tã öÏ øó tG ó™ $# uρ öΝ çλ m; öΝ èδö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í öΔ F{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©. uθ tG sù 

’ n? tã «! $# 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦, Î#Ïj. uθ tGßϑ ø9   .]159[أل عمران: } #$

هي اإلحسان إلى األقربین والعطف علیهم، لذلك حث اإلسالم على صلة  صلة األرحام: .11
قال {یقول:  قال: سمعت رسول هللا  فعن عبد الرحمن بن عوف  ،الرحم ورّغب فیها

تبارك وتعالى: َأَنا الرَّْحَمُن، َخَلْقُت الرَِّحَم، َوَشَقْقُت َلَها اْسًما ِمَن اْسِمي، َفَمْن َوَصَلَها َوَصْلُتُه، 
َمْن َأَحبَّ { قال: ، أن رسول هللا )، وعن أنس 133( سنن أبي داوود: }َوَمْن َقَطَعَها َبَتتُّه

 ).1982(صحیح ُمسِلم:  }َأْن ُیْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه، َوُیْنَسُأ َلُه ِفي َأَثِرِه، َفْلَیِصْل َرِحَمهُ 
حذر اإلسالم من التفرق واالختالف ووجوب االعتصام بحبل هللا  االنتماء لألمة اإلسالمیة: .12

"اإلسالم  ع إلیه وهو حبل هللاوالذي یوحد األمة ویجمع شتاتها منهج موحد تعتصم به وترج
θßϑ#){والقرآن"، قال تعالى:  ÅÁtG ôã$# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% § x s? 4 (#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ 

«! $# öΝ ä3ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζä. [™!# y‰ôã r& y# ©9 r' sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3Î/θè=è% Λä⎢ ós t7 ô¹ r'sù ÿ⎯ Ïμ ÏF uΚ÷è ÏΖÎ/ $ZΡ≡ uθ÷z Î) ÷Λ ä⎢Ζä. uρ 

4’ n? tã $x x© ;ο tø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# Ν ä. x‹ s)Ρr' sù $ pκ ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9≡ x‹ x. ß⎦Îi⎫t6 ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ ä3ª= yè s9 

tβρ ß‰ tGöκ sE{ 103[آل عمران :[. 

وما كل  ،دعا اإلسالم إلى مراعاة الحقوق والواجبات، في كل أمور حیاتنا إعطاء الحقوق: .13
ما سبق من حدیث وما سیأتي إال ویتحدث عن حق أو واجب لإلنسان وعلیه، ومن بعض 
هذه الحقوق والواجبات شدد على عدم أكل أموال الناس بالباطل، وبطرق غیر مشروعة، حتى 
الشهادة في سبیل هللا، ال تكفر هذا الحق لإلنسان فإنه لیس أعظم من أن یستشهد اإلنسان في 

یا رسول هللا أرأْیت إْن ُقتْلُت في سبیل  {حینما سأله سائل:   ومع هذا فإن النبي سبیل هللا،
نعْم إْن ُقتْلت في سبیل هللا وأْنت صابر ": هللا  ُتكفُر عني خطایاى؟ فقال لُه رسوُل 

قال : أرأْیت إْن ُقتْلُت في  "كْیف ُقْلت ؟": ثُم قال رسول هللا   "،ٍ ُمْحتسب، ُمْقبل غْیر ُمْدبر
نعْم وأْنت صابر ُمْحتسب، ُمقبل غْیر ": سبیل هللا، أُتكفُر عني خطایاي ؟ فقال رسول هللا 

). فالدیون، والتبعات، البد 1501. (صحیح مسلم: }"ُمْدبٍر، إال الدْین فإن جْبریل قال لي ذلك
رض واالعتداء على أموال أن ترد إلى أصحابها. وخاطب أهل مدین بعدم الفساد في األ

’4{الناس، قال تعالى: n< Î) uρ š⎥ t⎪ô‰ tΒ öΝ èδ% s{ r& $Y7 øŠ yè ä© 3 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ 
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Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9 Î) … çν çö xî ( ô‰ s% Ν à6 ø? u™ !$y_ ×π oΨ Éi t/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( (#θèù ÷ρ r' sù Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# 

šχ# u” Ïϑø9 $# uρ Ÿω uρ (#θÝ¡ y‚ ö7 s? }̈ $̈Ψ9 $# öΝ èδ u™ !$ u‹ ô© r& Ÿω uρ (#ρß‰ Å¡ø è? †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ 

$ yγ Ås≈ n=ô¹ Î) 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ ×ö yz öΝ ä3©9 β Î) Ο çFΖà2 š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ •Β { :85[األعراف[. 

من حسن خلق المسلم أن یؤدي الواجبات المفروضة علیه، سواء الدینیة هلل  تأدیة الواجبات: .14
تعالى، أو الدنیویة لمن حوله، وأن یتحمل جمیع المسؤولیات الملقاة على عاتقه لینال رضا 

$ {:هللا ورضا من حوله، سواء في بیته أو مجتمعه أو وطنه، قال تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’Í< 'ρé& uρ Í öΔ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λ ä⎢ ôãt“≈ uΖ s? ’Îû &™ ó© x« 

çνρ–Šã sù ’ n<Î) «! $# ÉΑθß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ 

¸ξƒ Íρ ù' s?{  :59[النساء[. 

أمرنا دیننا الحنیف باألمانة والترغیب في حفظها وأدائها، والتحذیر من تضییعها أو  األمانة: .15
β¨{التفریط فیها، فهي دلیل على كمال الدین واإلیمان واألخالق، قال تعالى:  Î) ©! $# öΝ ä. ããΒ ù' tƒ 

β r& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n< Î) $ yγ Î=÷δ r& # sŒÎ) uρ Ο çFôϑ s3 ym t⎦÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# β r& (#θßϑ ä3øt rB ÉΑ ô‰ yè ø9 $$Î/{ 
${]، وقال تعالى:58[النساء:  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θçΡθèƒ rB ©! $# tΑθß™ §9 $# uρ (# þθ çΡθèƒ rB uρ 

öΝ ä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝ çFΡ r& uρ tβθßϑ n= ÷è s? { :وامَتَدَح هللا تعالى المؤمنین فقال27[األنفال ،[:} t⎦⎪Ï% ©!$# uρ 

öΝ èδ öΝ ÎγÏF≈ oΨ≈ tΒL{ öΝ Ïδ Ï‰ôγ tã uρ tβθ ãã≡ u‘{  :وبعكس ذلك وصف المنافق في قول 8[المؤمنون ،[

(صحیح  }آَیُة الُمَناِفِق َثالٌث: ِإَذا َحدََّث َكذََّب، َوإَِذا َوَعَد َأخَلَف، َوإَِذا ائُتِمَن َخانَ {: الحبیب 
َقاَل: َعْن َأِبى َذرٍّ َرِضَى ُهللا َعْنُه َقاَل: ُقْلُت َیاَرُسْوَل ِهللا َأَال  َأبي َذرٍّ  )، وَعن 16البخاري:

: ِإنََّك َضِعْیٌف َوإِنََّها َأَماَنٌة َوإِنََّها : {َتْسَتْعِمْلِنى؟ َقاَل: َفَضَرَب ِبَیِدِه َعَلى َمْنِكِبى ثُمَّ َقالَ  َیا َأَبا َذرٍّ
 ).1457(صحیح مسلم: } ٌة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها ِبَحقَِّها َوَأدَّى الَِّذى َعَلْیِه ِفْیَهاَیْوَم اْلِقَیاَمِة ِخْزٌي َوَنَدامَ 

وخّوف من التهاون  ،دعا اإلسالم إلى تحمل المسؤولیة ورغب في حملها تحمل المسؤولیة: .16
َرِضَي  -َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمرَ المجتمع،  دور في تحمل جزء منها إلصالح وكل فرد له  ،فیها

َماُم َراٍع َوُهَو { :َیُقولُ    َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهللَِّ  -اهللَُّ َعْنُهَما ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِه َفاْإلِ
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َواْلَمْرأَُة ِفي َبْیِت َزْوِجَها َراِعَیٌة  ،َوالرَُّجُل ِفي أَْهِلِه َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتهِ  ،َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتهِ 
(صحیح ُمسِلم:  }َواْلَخاِدُم ِفي َماِل َسیِِّدِه َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتهِ  ،َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعیَِّتَها

1459.(  
  

 ثانًیا: القیم االجتماعیة واألخالقیة:
حّث دیننا اإلسالمي على خصلة التسامح وحض على نشرها بین الناس وهي  التسامح: .1

التي كان  جزء من العفو وكظم الغیظ، وحبب الناس فیها، وهي من خصال رسولنا الكریم 
ْمَحةُ {قوله:   یتعامل بها مع اآلخرین، ورد عنه یِن إلى اهللَِّ اْلَحِنیِفیَُّة السَّ (مسند  }َأَحبُّ الدِّ

َرِحَم اهللَُّ َعْبًدا َسْمًحا ِإَذا َباَع، َسْمًحا ِإَذا اْشَتَرى، َسْمًحا ِإَذا  {)، وقوله أیًضا:17أحمد: 
)، فقد دعا إلى التسامح في كل أمور الحیاة ألن اإلسالم قد  57(صحیح البخاري: }اْقَتَضى

واحي والمقصود هنا المعاملة الحسنة في جمیع ن ُبني على السماحة، والمعاملة الحسنة،
الحیاة القائمة على االحترام المتبادل واالعتراف بالحقوق والحریات األساسیة لآلخرین، إذ أن 
اإلسالم هو الذي یعترف باألخر ویحترم الحریات والحقوق ویقدرها عن أبي ذر بن جندب 

قال: قال لي رسول هللا:  بن جنادة وأبي معاذ بن جبل رضي هللا عنهما عن رسول هللا 
یَِّئَة اْلَحَسَنَة َتْمُحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسنٍ  اتَّقِ { (سنن  }اهللََّ َحْیثَُما ُكْنَت، َوَأْتِبِع السَّ

المؤمنین العفو  ). إن اإلسالم دین العفو والصفح والتسامح، وقد أمر هللا 355الترمذي: 
${عن األزواج واألوالد، یقول تعالى:  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u™ χ Î) ô⎯ ÏΒ öΝ ä3Å_≡ uρø— r& 

öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρr& uρ # xρß‰ tã öΝ à6 ©9 öΝ èδρâ‘ x‹ ÷n $$ sù 4 β Î) uρ (#θà ÷è s? (#θßs x óÁ s? uρ (#ρã Ï øó s? uρ  χ Î* sù 

©! $# Ö‘θà xî íΟ‹ Ïm ویدعونا اإلسالم للعفو عمن ظلمنا وعن المخطئ إذا . ]14[التغابن:  }‘§

⎯{نا على العفو والصفح، قال تعالى: ءأن نربي أبنا تاب، فالبد yϑ s9 uρ u y9 |¹ t x xî uρ ¨β Î) 

y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ Ïϑ s9 ÏΘ÷“ tã Í‘θãΒ W{ Ÿω{:وقوله تعالى  لرسوله  ]، 43[الشورى: }#$ uρ “Èθ tG ó¡ n@ 

èπ oΨ |¡ pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 ôì sù ÷Š$# ©ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& # sŒÎ* sù “Ï% ©! $# y7 uΖ ÷ t/ … çμ uΖ÷ t/ uρ ×ο uρ≡ y‰ tã 

… çμ ¯Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym { :34[فصلت[. 

حث اإلسالم على مساعدة اآلخرین وتقدیم العون لهم عند الحاجة  اآلخرین: مساعدة .2
#){واإلحسان إلیهم لقوله تعالى: þθ ãΖÅ¡ ôm r& uρ ¡ ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 ]، 195[البقرة: } #$
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قال  قال: -رضي هللا عنهما -ومن هذه الفضائل ما رواه البخاري أن عبد هللا بن عمر 
اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، َال َیْظِلُمُه، َوَال ُیْسِلُمُه، َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخیِه، َكاَن  {:رسول هللا 

، َفرََّج اهللَُّ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َیْوِم اْلِقَیاَمِة، َوَمْن اهللَُّ ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبةً 
ومن هذه الفضائل: ما رواه ).  128(صحیح البخاري: }َسَتَر ُمْسِلًما، َسَتَرُه اهللَُّ َیْوَم اْلِقَیاَمةِ 

ِمْن ُكَرِب الدُّْنَیا،  َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبةً {: قال رسول هللا  مسلم عن أبي هریرة قال:
َر اهللَُّ َعَلْیِه ِفي  َر َعَلى ُمْعِسٍر، َیسَّ الدُّْنَیا َنفََّس اهللَُّ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َیْوِم اْلِقَیاَمِة، َوَمْن َیسَّ

ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َواْآلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما، َسَتَرُه اهللَُّ ِفي الدُّْنَیا َواْآلِخَرِة، َواهللَُّ 
). وهو من صور التراحم والتعاطف والتكافل بین أفراد 2074(صحیح ُمسِلم:  }َعْوِن َأِخیهِ 

المجتمع كما وصفه رسولنا الكریم وشبهه بالجسد الواحد الذي ال یستغني كل جزء فیه عن 
قال:   به، عن النعمان بن البشیر  اآلخر، وٕانما یتممه ویحیا به ویستمر عطاؤه ونماؤه

َمَثُل الُمْؤِمنیَن في َتَوادِِّهْم وَتَراُحمهْم َوَتَعاُطِفهْم، َمَثُل الَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى {: قال رسول هللا 
َهِر والُحمَّى    ).10(صحیح البخاري:  }ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر الَجَسِد ِبالسَّ

دعا اإلسالم إلى احترام الكبیر، وتوقیره ومساعدته وتوسیع المجلس له، احترام كبار السن:  .3
: قال رسول هللا  ، عن أنس بن مالك قال:اوأن نقوم ونجلسه مكاننا إذا كان المجلس ضیقً 

  ).321(سنن الترمذي:  }َلْیَس ِمنَّا َمْن َلْم َیْرَحْم َصِغیَرَنا وُیَوقِّْر َكِبیَرَنا{
من الشعائر واآلداب والتقالید التي توثق روابط المحبة بین الناس إذا عملوا  إفشاء السالم: .4

اْلَمِدیَنَة، اْنَجَفَل  َلمَّا َقِدَم النَِّبيُّ { بها وحافظوا علیها وتمسكوا بها، قال عبد هللا بن سالم 
، َثَالثًا، َفِجْئُت  ، َقْد َقِدَم َرُسولُ النَّاُس ِقَبَلُه، َوِقیَل: َقْد َقِدَم َرُسوُل اهللَِّ  ، َقْد َقِدَم َرُسوُل اهللَِّ اهللَِّ

ُل َشيْ  ٍء ِفي النَّاِس ِألَْنُظَر َفَلمَّا َتَبیَّْنُت َوْجَهُه، َعَرْفُت َأنَّ َوْجَهُه َلْیَس ِبَوْجِه َكذَّاٍب، َفَكاَن َأوَّ
َالَم، َوَأْطِعُموا الطََّعاَم، َوِصُلوا اْألَْرَحاَم، َیا َأیَُّها النَّاُس َأْفشُ "َسِمْعُتُه َتَكلََّم ِبِه ، َأْن َقاَل:  وا السَّ

 ).652(سنن الترمذي:  }"َوَصلُّوا ِباللَّْیِل َوالنَّاُس ِنَیاٌم، َتْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَسَالمٍ 
من صور مجاملة الناس لبعضهم البعض ومؤازرتهم في وقت الحاجة  عیادة المریض: .5

َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى {یقول:  ، قال: سمعت رسول هللا هریرة وتخفیف األلم عنهم، عن أبي 
الِم، َوِعَیاَدُة اْلَمِریِض، َواتَِّباُع اْلَجَناِئِز، َوإَِجاَبُة الدَّْعَوِة، َوَتْشِمیُت  اْلُمْسِلِم َخْمٌس: َردُّ السَّ

 ).71(صحیح البخاري:  }اْلَعاِطسِ 
مساعدة الجیران من القیم التي یجب أن یتحلى بها المسلم ألنها تقوي  اإلحسان إلى الجار: .6

رضي  - الروابط والحب والعالقات االجتماعیة بین أفراد المجتمع، عن ابن عمر وعائشة



	28  ــ ــ  	
 

َما َزاَل ِجْبِریُل ُیوِصیِني ِباْلَجاِر َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّه {: ، قاال: قال رسول هللا -هللا عنهما
ثُ   ).10(صحیح البخاري:  }هُ َسُیَورِّ

من الصفات التي تدعو إلصالح األمور والمصلحة العامة، عندما یرى  النقد البناء: .7
اإلنسان خطأ من فرد آخر یقدم له النصح والنقد من أجل اإلصالح والتغییر لألفضل، 
بحیث یتغیر تفكیره فال یظل على نمطیة واحدة وال یصر على الخطأ، حتى یستطیع 

 قال: سمعت رسول هللا  ع اآلخرین بسالم وأمان، عن أبي سعید الخدري التعایش م
َك َمن َرأى ِمنُكم ُمنَكَرًا َفلُیَغیِّْرُه ِبَیِدِه، َفِإْن َلْم َیسَتطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم َیسَتطْع َفِبَقلِبه َوَذلِ {: یقول

 ).69(صحیح مسلم:  }َأْضَعُف اإلیَمانِ 
رفع اإلسالم من شأن الحلم واألناة، وقد مدح الرسول األشج قائًال  الغضب:ضبط النفس عند  .8

). ودعا إلى كظم الغیظ، 48(صحیح مسلم:  }ِإنَّ ِفیَك َخْصَلَتْیِن ُیِحبُُّهَما ُهللا: اْلِحْلُم، َواَألَناةُ {له: 
⎪⎦t{ واعتبره وسیلة للتقرب من هللا، لقوله تعالى: Ï% ©!$# tβθ à) ÏΖãƒ ’ Îû Ï™ !#§ œ£9$# Ï™ !# §œØ9$# uρ 

t⎦⎫ÏϑÏà≈ x6ø9 $# uρ xá ø‹tó ø9 $# t⎦⎫Ïù$ yè ø9$# uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$# uρ =Ït ä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 [آل عمران:  }#$

ِدیُد { قال: أن رسول هللا  ]، وحث على كتمان الغضب، عن أبي هریرة 134 َلْیَس الشَّ
ِدیُد الَِّذي َیْمِلُك  ْرَعِة، ِإنََّما الشَّ  ).28(صحیح البخاري:  }َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضبِ ِبالصُّ

  من األمور التي تحافظ على نظام الدولة والمجتمع، وقد كان رسول هللا  احترام القانون: .9
وال یتهاون في تطبیق  ،یحرص على تطبیق القانون على الجمیع حتى تستقیم أمور الناس

  -أي فرد في المجتمع ویسود الحب واألمن واألمان والطمأنینة، عن عائشة على القانون
ُهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِمیَِّة الَِّتي َسَرَقتْ {  -رضي هللا عنها َوَمْن ُیَكلُِّم  :َفَقاُلوا ،َأنَّ ُقَرْیًشا أََهمَّ
َفَكلََّمُه ؟ َوَمْن َیْجَتِرُئ َعَلْیِه ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُن َزْیٍد ِحبُّ َرُسوِل اهللَِّ  :َفَقاُلوا؟ ِفیَها َرُسوَل اهللَِّ 

ِإنََّما " :ثُمَّ َقالَ  ،َطبَ تثُمَّ َقاَم فخْ  ؟"َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللَِّ ": ُأَساَمُة َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ 
ِریُف َتَرُكوهُ أَْهَلَك الَِّذیَن َقْبَلُكْم َأنَّ  ِعیُف َأَقاُموا  ،ُهْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ِفیِهْم الشَّ َوإَِذا َسَرَق ِفیِهْم الضَّ

ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َیَدَها ،َعَلْیِه اْلَحدَّ  (صحیح مسلم:  }"َواْیُم اهللَِّ َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ
1315.( 

م التعاون والتراحم والتناصر عند الحاجة والشدائد، من لوازم اإلخاء في اإلسال التعاون: .10
وینهى عن اإلثم  ،والقرآن یوجب التعاون ویأمر به بشرط أن یكون على البر والتقوى

والعدوان، فهو واجب دیني وضرورة اجتماعیة لتقوم حیاة الناس، وال یمكن االستغناء عنه 
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θçΡ#){لى: للفرد والمجتمع للقیام بمهامه وعمارة األرض، قال تعا uρ$ yè s? uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# uρ 

( Ÿω uρ (#θçΡ uρ$yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρô‰ ãè ø9 $# uρ 4{  : 2[المائدة[. 

من الخصال الحمیدة التي دعا إلیها اإلسالم العمل والمبادرة والسبق إلى فعل  المبادرة: .11
وغیر ذلك من األمور التي  ،واألمر بالمعروف ومساعدة المحتاج ونصرة المظلوم ،الخیرات

≅9e{حبب فیها اإلسالم، قال تعالى:  ä3Ï9 uρ îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9 uθ ãΒ ( (#θà) Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ uö y‚ ø9 $# 4 t⎦ ø⎪r& 

$ tΒ (#θçΡθä3 s? ÏNù' tƒ ãΝ ä3Î/ ª! $# $·èŠ Ïϑ y_ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó©x« Öƒ Ï‰ s%{ 148[البقرة : ،[ 

الحوار والدعوة بالحسنى شعار المسلم الصادق، حیث أمر هللا  حل النزاعات بالحوار: .12
 لدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الحسن، قال تعالى:اسبحانه وتعالى رسوله الكریم 

}äí÷Š $# 4’ n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø:$# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ ©ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ 

ß⎯ |¡ ôm r& 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôãr& ⎯ yϑ Î/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n=ôã r& t⎦⎪Ï‰ tG ôγßϑ ø9 $$Î/{ 

öΝ{قال تعالى: و  ]،125النحل: [ èδ ö‘Íρ$ x© uρ ’ Îû Í öΔ F{ $# ( # sŒÎ* sù |M øΒz• tã ö≅ ©. uθ tG sù ’ n? tã «! $# 4 

¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦, Î#Ïj. uθ tG ßϑø9 وذلك في األمور التي یكون فیها إشكال،  ]،159آل عمران: [ }#$

حیث تعرض على أصحاب الرأي السدید والخبرة ویتم فیها الحوار والتشاور واالستماع 
!©%Ï⎪⎦ {:للوصول إلى حل مناسب یرضي جمیع األطراف المتنازعة. قال تعالى $# uρ 

(#θç/$yf tG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 tÏ9 (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# öΝ èδ ãøΒ r& uρ 3“ u‘θä© öΝ æη uΖ÷ t/ $£ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ 

tβθ à) ÏΖãƒ{ ] :38الشورى[.  

مة في دیننا اإلسالمي عدم التدخل هممن األمور ال المحافظة على خصوصیات اآلخرین: .13
وضرورة المحافظة على أسرار الناس وبیوتهم وستر العورات  ،فیما یخص اآلخرین

 ذلك، ونرى ذلك في طلب االستئذان عند الزیارة، قال تعالى: فيوشدد العقوبة  ،واألعراض
}$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè=äzô‰ s? $·?θã‹ ç/ u ö xî öΝ à6 Ï?θã‹ ç/ 4_ ®L ym (#θÝ¡ÎΣ ù' tGó¡ n@ 

(#θßϑÏk= |¡è@ uρ #’ n? tã $ yγ Î=÷δ r& 4 öΝ ä3Ï9≡ sŒ ×ö yz öΝ ä3©9 öΝ ä3ª= yè s9 šχρã ©. x‹ s?{ ]:ستر ومن  .]27 النور

َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن {أنه قال:  عن النبي  عن أبي هریرة  مسلًما ستره هللا،
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َر اهللَُّ  َر َعَلى ُمْعِسٍر، َیسَّ  َعَلْیِه ُكَرِب الدُّْنَیا، َنفََّس اهللَُّ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َیْوِم اْلِقَیاَمِة، َوَمْن َیسَّ
  } اْآلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما، َسَتَرُه اهللَُّ ِفي الدُّْنَیا َواْآلِخَرةِ ِفي الدُّْنَیا وَ 

یعني معصیة فال  ،). أي إذا رأى اإلنسان من أخیه في هللا عورة2702( صحیح مسلم: 
یفضحه وال ینشرها بین الناس، بل یسترها علیه وینصحه ویوجهه إلى الخیر ویدعوه إلى 
التوبة إلى هللا من ذلك وال یفضحه بین الناس، ومن فعل هذا وستر على أخیه ستره هللا في 

Ÿω{الدنیا واآلخرة، وقوله تعالى: uρ ¨β £‰ ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ ÷è−G tΒ ÿ⎯ Ïμ Î/ % [`≡ uρø— r& öΝ åκ ÷] ÏiΒ 

nο t÷δ y— Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ôΜ åκ s] ÏG ø uΖÏ9 ÏμŠ Ïù 4 ä− ø—Í‘ uρ y7 În/ u‘ ×ö yz 4’ s+ ö/ r& uρ {] : وقد ]131طه ،

‰ô{: عباده المؤمنین بقوله  امتدح هللا s% yx n= øù r& tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# öΝ èδ ’ Îû 

öΝ Íκ ÍEŸξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz ∩⊄∪ t⎦⎪Ï%©! $# uρ öΝ èδ Ç⎯ tã Èθ øó ¯=9 $# šχθ àÊ Ì÷è ãΒ {] : 3 - 1المؤمنون،[ 

إلى الطریق الذي یبلغ به العبد كمال دینه، وحسن إسالمه، وصالح  أرشدنا النبي  قدو 
عمله، فبّین أن مما یزید إسالم المرء ُحسًنا، أن یدع ما ال یعنیه وال یفیده في أمر دنیاه 

 }ِمْن ُحْسِن ِإْسَالِم اْلَمْرِء َتْرُكُه َما َال َیْعِنیهِ {: ، قال رسول هللا عن أبي هریرة  وآخرته،
pκ${). وفي قوله تعالى:558(سنن الترمذي:  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u™ (#θç7 Ï⊥ tGô_ $# # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ 

Çd⎯ ©à9 $# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øOÎ) ( Ÿω uρ (#θÝ¡¡¡ pg rB Ÿω uρ = tGøó tƒ Ν ä3àÒ ÷è −/ $³Ò ÷è t/ 4 = Ïtä† r& 

óΟ à2 ß‰ tn r& β r& Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝ ós s9 ÏμŠ Åz r& $\G øŠ tΒ çνθßϑ çF÷δ Ìs3 sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# Ò># §θ s? 

×Λ⎧ Ïm§‘ {] :12الحجرات[.  

خلق حمید اتصف به األنبیاء والعلماء والصالحون، واتصف به رسولنا الكریم  التواضع: .14
 ونهى هللا ، :عن التكبر في توجیهات لقمان الحكیم البنه ینصحه، یقول تعالى}Ÿω uρ 

öÏiè |Á è? š‚ £‰ s{ Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿω uρ Ä· ôϑ s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $·m t tΒ ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω = Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒ èΧ 

9‘θã‚sù { :وفي توجیهات رسول هللا  .]18[لقمان  دعوةَ للتواضع وعدم الكبر على

َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد اهللَُّ {َقاَل:  َعْن َرُسوِل اهللَِّ  اآلخرین، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة 
 ). ودعى الرسول2001(صحیح مسلم: } َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعزًّا َوَما َتَواَضَع َأَحٌد هللَِّ ِإالَّ َرَفَعُه اهللَُّ 



	31  ــ ــ  	
 

ِإنَّ َهللا َجِمیٌل ُیِحبُّ اْلَجَماَل، اْلِكْبُر: َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط {: فقال إلى عدم احتقار الناس 
 ).93( صحیح مسلم:  }النَّاسِ 

قد یكون من المناسب هنا بیان المكانة االجتماعیة لذوي  احترام ذوي الحاجات الخاصة: .15
االحتیاجات الخاصة من خالل حدث مهم سجله القرآن الكریم، یعاتب فیه عز وجل رسولنا 

§{{، یقول تعالى: الكریم  t6 tã #’ ¯< uθ s? uρ ∩⊇∪ β r& çν u™ !% ỳ 4‘ yϑ ôãF{ $# ∩⊄∪ $ tΒ uρ y7ƒ Í‘ ô‰ ãƒ 

… ã& ©#yè s9 #’ ª1 ¨“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρ r& ã ©. ¤‹ tƒ çμ yè xΨ tG sù #“ tø. Ïe%!$# ∩⊆∪ $ ¨Βr& Ç⎯ tΒ 4© o_ øó tF ó™ $# ∩∈∪ |MΡr' sù … çμ s9 

3“ £‰ |Á s? ∩∉∪ $ tΒuρ y7 ø‹n= tã ω r& 4’ ª1̈“ tƒ ∩∠∪ $̈Β r& uρ ⎯ tΒ x8 u™ !% ỳ 4© të ó¡ o„ ∩∇∪ uθ èδ uρ 4© ý øƒ s† 

∩®∪ |MΡr' sù çμ ÷Ζ tã 4‘ ¤S n= s? {:روى الترمذي في سننه َعْن َعاِئَشَة، رضي 10 - 1[عبس ،[

َفَجَعَل َیُقوُل: َیا َرُسوَل  ُأْنِزَل ِفي اْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم اَألْعَمى َأَتى َرُسوَل اهللَِّ {هللا عنها، َقاَلْت: 
ُیْعـِرُض  َن، َفَجَعَل َرُسوُل اهللَِّ َرُجٌل ِمْن ُعَظَماِء اْلُمْشِرِكی اهللَِّ َأْرِشْدِني، َوِعْنَد َرُسوِل اهللَِّ 

َعْنُه َوُیْقِبـُل َعَلى اآلَخِر، َوَیقُـوُل: َأَتَرى ِبَما َأُقوُل َبْأًسا؟ َفَیُقوُل: ال، َفِفي َهَذا ُأْنِزَل ، وكان 
بعد ذلك یكرمه ویقول: إذا رآه مرحًبا بمن عاتبني فیه ربي، ویقول: له هل لك من  النبي 
). كما بین لنا أیضا دیننا الكریم معاملة الناس بالحسنى وعدم 432الترمذي: (سنن  }حاجـة

§{{نبذ أو نفور من ابتاله هللا من ذوي االحتیاجات الخاصة، لقوله تعالى: øŠ ©9 ’ n? tã 

4‘ yϑ ôãF{ $# Ól t ym Ÿω uρ ’ n? tã Æl tôãF{ $# Ól tym Ÿω uρ ’ n? tã ÇÙƒ Ìyϑ ø9 $# Ól t ym Ÿω uρ #’ n?tã 

öΝ à6 Å¡ àΡ r& β r& (#θè= ä. ù' s? .⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6 Í← !$t/# u™ ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ ä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ÷ρ r& 

ÏNθã‹ ç/ öΝ à6 ÏΡ≡ uθ÷z Î) ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6 Ï?≡ uθ yz r& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6 Ïϑ≈ uΗùå r& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ 

öΝ à6 ÏG≈ ¬Ηxå ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ ä3Ï9≡ uθ ÷z r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 ÏG≈ n=≈ yz ÷ρr& $ tΒ Ο çF ò6 n= tΒ ÿ… çμ pt ÏB$x ¨Β ÷ρ r& 

öΝ à6 É)ƒ Ï‰ |¹ 4 š[ ø‹s9 öΝ à6 ø‹ n=tæ îy$ oΨ ã_ β r& (#θè=à2 ù' s? $·èŠ Ïϑ y_ ÷ρ r& $ Y?$tG ô© r& 4 # sŒ Î* sù 

Ο çF ù=yz yŠ $ Y?θã‹ ç/ (#θßϑ Ïk=|¡ sù #’ n?tã öΝ ä3Å¡ àΡr& Zπ ¨Š Ït rB ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# Zπ Ÿ2 t≈ t7 ãΒ Zπ t6ÍhŠ sÛ 4 

š Ï9≡ x‹ Ÿ2 Ú⎥ Îi⎫t7 ãƒ ª! $# ãΝ à6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝ à6 ¯=yè s9 šχθ è=É) ÷è s? {] :وقال  ]،61النور

 }َوَلِكْن َیْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكمْ  ،وال ِإَلى ُصَوِرُكمْ  ،ِإنَّ اهللَّ ال َیْنُظُر ِإَلى َأْجَساِدُكمْ  {: الرسول 
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كما بشر نبینا الحبیب كل مبتلى بإعاقة وقد صبر علیها بأن له  .)1978 (صحیح مسلم:
َما ِمْن ُمْسِلٍم ُیَشاُك َشْوَكًة َفَما َفْوَقَها، ِإال  {: الجنة، والجزاء الحسن، فقد قال رسول هللا 
  .) 1991(صحیح مسلم: }ُكِتَبْت َلُه ِبَها َدَرَجٌة، َوُمِحَیْت َعْنُه ِبَها َخِطیَئةٌ 

  
  القیم المعرفیة والعقلیة:ثالثًا: 
العلم قیمة من القیم العلیا، التي جاء بها اإلسالم وأقام علیها حیاة  إعالء قیمة المتعلمین: .1

اإلنسان المعنویة والمادیة، في الدنیا واآلخرة، وجعله طریق اإلیمان وداعي العمل، وهو 
تطلعوا إلى منصب  المرشح األول للخالفة في األرض، وبه فضل آدم على المالئكة الذین

الخالفة، ألنهم أعبد هلل من الذین توقعوا منهم أن یفسدوا في األرض ویسفكوا الدماء، فقال 
øŒ {تعالى رًدا علیهم: Î) uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î= yz ( (# þθ ä9$ s% 

ã≅ yè øg rB r& $ pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰ Å¡ ø ãƒ $ pκ Ïù à7 Ï ó¡ o„ uρ u™ !$tΒ Ïe$!$# ß⎯ øt wΥuρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ ôϑ pt¿2 â¨ Ïd‰ s) çΡ uρ y7 s9 ( 

tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊂⊃∪ zΝ ¯=tæ uρ tΠ yŠ# u™ u™ !$oÿ ôœF{ $# $ yγ ¯=ä. §Ν èO öΝ åκ yÎ ztä ’ n?tã 

Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# tΑ$ s) sù ’ ÎΤθä↔ Î6 /Ρ r& Ï™ !$yϑ ó™ r' Î/ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ βÎ) öΝ çFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ 

Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖ s9 ωÎ) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ ¯=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡr& ãΛ⎧Î= yèø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:$# ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% ãΠ yŠ$t↔ ¯≈ tƒ Ν ßγ÷∞ Î; /Ρ r& 

öΝ Îη Í←!$ oÿôœ r' Î/ ( !$£ϑ n=sù Ν èδ r' t6 /Ρr& öΝ ÎηÍ← !$ oÿôœ r' Î/ tΑ$s% öΝ s9 r& ≅ è% r& öΝ ä3©9 þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n= ôãr& |= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ãΝ n=÷æ r& uρ $ tΒ tβρß‰ ö7 è? $ tΒ uρ öΝ çFΨ ä. tβθ ãΚçF õ3s? {] ،وفّرق بین  ]،33 - 30البقرة

⎯ô{اإلنسان العالم وغیر العالم، قال تعالى:  ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰É`$y™ $Vϑ Í←!$ s%uρ 

â‘ x‹ øt s† nο tÅz Fψ$# (#θã_ö tƒ uρ sπ uΗ÷q u‘ ⎯ Ïμ În/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tGó¡ o„ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t⎦⎪Ï%©! $# uρ Ÿω 
tβθ ßϑ n=ôè tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ã ©. x‹ tG tƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7 ø9 F{ . ویأمرنا الدین اإلسالمي أن نقدر ]9الزمر: [} #$

أهل العلم والفضل ونوسع لهم في مجالسنا ونثني علیهم، ونحترم معلمینا ونوقرهم ونتأدب 
${تعالى:هم ونستمع لنصائحهم، یقول مع pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ # sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3 s9 (#θßs ¡¡x s? †Îû 
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Ä§Î=≈ yf yϑø9 $# (#θßs |¡øù$$ sù Ëx|¡ø tƒ ª!$# öΝä3 s9 ( # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“ à±Σ$# (#ρ â“ à±Σ$$ sù Æìsù ö tƒ ª!$# t⎦⎪Ï%©! $# 

(#θãΖtΒ# u™ öΝä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θè?ρé& zΟù=Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? ×Î7yz { :11[المجادلة[. 

لقد أكد اإلسالم على أهمیة الصحبة وجماعة الرفاق في تنشئة  حسن اختیار األصدقاء: .2
ها إلى ءالخلق، فعلى األسرة أن توجه أبناالفرد وتربیته على الطاعة وعدم المعصیة وحسن 

وتأثیر سلبي إذا كانوا  ا،كانوا أخیارً یجابي إذا إ؛ لما لهم من تأثیر حسن انتقاء األصدقاء
، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  َأِبي ُهَرْیَرةَ  ، فمنهم یكتسب األخالق الحسنة أو السیئة، وَعنْ اأشرارً 
 :} ُ259(سنن أبو داوود: } اْلَمْرُء َعَلى ِدیِن َخِلیِلِه، َفْلَیْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُیَخاِلل.( 

 ،رد اإلسالم البشر إلى أصل واحد مع اختالف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم تقبل االختالف: .3
وجاء القرآن یؤكد العالقة الفطریة التي تجعل اإلنسانیة أخوة تفرض على جمیع الناس 

$ {، قال تعالى:ابعضً وتعطیهم حقوًقا على بعضهم ، جباتوا pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz 

⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_ uρ $ \/θãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7 s%uρ (# þθèù u‘$ yè tGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# 

öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î= tã × Î7 yz { :وتقبل االختالف یشمل االختالف في  .]13[الحجرات

 الرأي في المسائل التي ال نص فیها، أو االختالف في أمور الحیاة الیومیة.
من القیم الرائعة التي تدل على االحترام والتربیة الحسنة اإلصغاء لآلخرین  اإلصغاء الفعال: .4

القربى وحسن االستماع لحدیثهم، لما في ذلك من أهمیة في نفوس البشر وشعورهم ب
!©%t⎦⎪Ï{یقول تعالى: ،واالهتمام، ودعا دیننا الحنیف إلى ذلك $# tβθ ãè ÏϑtF ó¡ o„ tΑ öθ s) ø9 $# 

tβθ ãè Î6−F u‹ sù ÿ… çμ uΖ |¡ôm r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪Ï% ©! $# ãΝ ßγ1 y‰ yδ ª!$# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ èδ (#θä9 'ρ é& É=≈ t7 ø9 F{ $# {
أهمیة إذا لم یكن هناك اهتمام ومتابعة المتحدث  اصغاء ذوال یكون اإل .]18[الزمر: 

 للحصول على المعلومات المفیدة وأخذ النصح واإلرشاد.
كي یشغل اإلنسان  ؛حث دیننا اإلسالمي على التفكر والتأمل الحث على التفكر والتأمل: .5

لیأخذ العبر والعلم والمعرفة، ویستطیع  ؛عقله وینمي قدراته ویتعرف على هللا من خالل آیاته
 #$!©%t⎦⎪Ï {:قال تعالى التوصل إلى الحقائق ویرتقي ویبدع في مجاالت الحیاة المختلفة،

tβρ ã ä.õ‹ tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãèè% uρ 4’n? tã uρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ tβρ ã ¤6x tG tƒuρ ’Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ 

$ uΖ−/ u‘ $ tΒ |M ø) n=yz #x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ys ö6ß™ $ oΨÉ) sù z># x‹ tã Í‘$̈Ζ9  .]191 [آل عمران:} #$
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إن اإلسالم هو دین العلم، والقرآن كتاب العلم، وأول ما نزل منه  االجتهاد في طلب العلم: .6
&}ùعلى الرسول  t ø%$# ÉΟó™ $$Î/ y7În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ ÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù& tø%$# 

y7 š/ u‘ uρ ãΠt ø.F{ $# ∩⊂∪ “ Ï%©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷è tƒ { :5 - 1[العلق[. 

 وفیها دعوة صریحة للقراءة وطلب العلم.
دعا الدین اإلسالمي إلى نشر العلم الذي نتعلمه بین الناس لتعم الفائدة على  عدم كتم العلم: .7

β¨{الجمیع، وحتى یستفید منه الناس، وحذر من كتمان العلم، قال تعالى: Î) t⎦⎪Ï% ©! $# 

tβθ ßϑçF õ3 tƒ !$ tΒ $ uΖø9 t“Ρr& z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# 3“ y‰ çλù; $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ çμ≈ ¨Ψ ¨ t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $#   

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ åκ ß] yè ù=tƒ ª! $# ãΝ åκ ß] yè ù=tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈ ¯=9 äí {]، وقوله تعالى: 159[البقرة:} #$ ÷Š $# 4’ n< Î) 

È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø: $$Î/ Ïπ sà Ïãöθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ ptø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4 ¨β Î) 

y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôã r& ⎯ yϑ Î/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôãr& t⎦⎪Ï‰ tG ôγ ßϑø9 $$ Î/ { :125[النحل .[

ِبِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُمْلَجًما َمْن َكَتَم ِعْلًما َیْعَلُمُه ِجيَء { :َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  اْبِن َعبَّاٍس َعِن 
 ).293(مسند أحمد:  }ِبِلَجاٍم ِمْن َنارٍ 

دعا اإلسالم المؤمن إلى التفكر والتدبر وٕاعمال العقل عند كل مسألة  التعلم من الخطأ: .8
یتعرض لها، فینبغي علیه أن یتعلم من تجاربه السابقة وتجارب اآلخرین وال یعود إلى نفس 

حیث قال   یعقوب د ورد هذا المعنى في القرآن الكریم حكایة عنوق ،الخطأ مرة أخرى
$tΑ{:ألبنائه عند ما طلبوا منه أخاهم، في قوله تعالى s% ö≅ yδ öΝ ä3ãΨtΒ# u™ Ïμø‹n= tã ωÎ) !$ yϑŸ2 

öΝä3 çGΨÏΒ r& #’ n?tã Ïμ‹Åz r& ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s%t{  :وفي قول هللا تعالى64[یوسف ،[:}$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ 

(#ρä‹è{ öΝ à2 u‘ õ‹Ïm (#ρã ÏΡ$$ sù BN$ t6èO Íρ r& (#ρãÏΡ $# $ Yè‹Ïϑ y_ { :وَعن َأِبى ُهَرْیَرَة 71[النساء ،[ ،

َتْینِ {َأنَُّه َقاَل:  َعِن النَِّبىِّ    ).31صحیح البخاري: ( }َال ُیْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ
  اهتم اإلسالم بالوقت ووزع هللا العبادات على أجزاء الیوم، وحثنا الرسول استثمار الوقت: .9

وعدم تضییعه في أعمال تجلب الشر،  ما هو مفید،لى عدم إضاعة الوقت واستثماره فیع
ال تزوُل َقَدَما عبٍد یوَم {: قال: قال رسوَل هللا ، ، عن أبي هریرة واستغالله في الخیر
وعن ِعلِمِه ماذا  ،وعن جسِدِه فیما أبالهُ  ،َعن ُعُمِره فیما أفناهُ  :عن أربعٍ  القیامِة حتَّى ُیسألَ 

 ).31صحیح البخاري: ( }وعن ماِلِه ِمْن َأْیَن اْكَتَسَبُه وفیما أنفَقهُ  ،َعِمَل فیهِ 
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حرم اإلسالم كل الرذائل الخلقیة واالجتماعیة التي تقطع  احترام وجهات النظر المختلفة: .10
ودعا إلى احترام الجمیع وعدم السخریة منهم  أو من آرائهم، قال  ،بین الناسأواصر المحبة 

${تعالى:  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω öy‚ ó¡ o„ ×Πöθ s% ⎯ ÏiΒ BΘöθ s% #©|¤ tã β r& (#θçΡθä3tƒ # Zö yz öΝ åκ ÷] ÏiΒ 

Ÿω uρ Ö™ !$ |¡ÎΣ ⎯ ÏiΒ >™ !$ |¡ÎpΣ #©|¤ tã β r& £⎯ ä3 tƒ # Zö yz £⎯ åκ ÷] ÏiΒ ( Ÿω uρ (# ÿρ â“ Ïϑù= s? ö/ ä3|¡ àΡr& Ÿω uρ (#ρâ“ t/$uΖ s? 

É=≈ s) ø9 F{ $$ Î/ ( }§ ø♥ Î/ ãΛ ôœeω $# ä−θÝ¡à ø9$# y‰ ÷è t/ Ç⎯≈ yϑƒ M}$# 4 ⎯ tΒuρ öΝ ©9 ó= çG tƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ 

tβθ çΗÍ>≈ ©à9 $# ∩⊇⊇∪ $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7 Ï⊥ tG ô_$# # Z ÏWx. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9 $# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î) 

( Ÿω uρ (#θÝ¡¡¡ pg rB Ÿω uρ = tG øó tƒ Ν ä3àÒ ÷è−/ $³Ò ÷è t/ 4 = Ït ä† r& óΟ à2 ß‰ tn r& β r& Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝ ós s9 

ÏμŠ Åz r& $\G øŠ tΒ çνθ ßϑçF ÷δÌ s3 sù 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©!$# Ò># §θ s? ×Λ⎧ Ïm  .]12 ،11[الحجرات: } ‘§
 

  رابًعا: القیم الجمالیة والبیئیة:
حث الدین اإلسالمي على النظافة وعني بنظافة الجسم، ففرض على  النظافة الشخصیة: .1

المسلم الغسل والوضوء والسواك للمحافظة على صحة الجسم وسالمة البدن من األمراض 

β¨{واألوبئة، قال تعالى:  Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫Î/≡ §θ−G9 $# = Ïtä† uρ š⎥⎪ÌÎdγ sÜ tFßϑ ø9  .]222[البقرة:  }#$

وموقف اإلسالم من النظافة ال نظیر له في أي دین من األدیان. لذلك نجد أن أول ما 
ط صحة الصالة كذلك: و یدرسه المسلم في فقه اإلسالم "الطهارة" أي النظافة، ومن شر 

7{نظافة الثوب والبیت والمكان من األخباث والقاذورات. قال تعالى: t/$u‹ ÏO uρ öÎdγ sÜ sù {
یَمانِ  {: وقد قال  .]4[المدثر: النبي  يوقد عن )، 203(صحیح مسلم: }الطُُّهوُر َشْطُر اإلِْ
  بنظافة الفم واألسنان فقال :} َواِك َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي َأْو َعَلى النَّاِس َألَمْرُتُهْم ِبالسِّ

َمْن َكاَن َلُه {: )، وأمر كذلك بنظافة الشعر فقال31(صحیح البخاري:  }َمَع ُكلِّ َصالةٍ 
 .)580(سنن أبي داود:  }َشْعٌر َفْلُیْكِرْمهُ 

أعطى الدین اإلسالمي أهمیة كبرى لصحة اإلنسان وعافیته، فهي  المحافظة على الصحة: .2
من أعظم النعم على الفرد، وشكر هذه النعمة بالمحافظة علیها، فاإلسالم یحب أن یكون 
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 : یقوم بأعباء أموره الدینیة والدنیویة، قالل ؛المسلم قوي الجسم معافى من األمراض
ِعیفِ { وعن ). 2664(صحیح مسلم:  }اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْیٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اهللَِّ ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَّ

ُة {: ، قال: قال رسول هللا ابن عباس  حَّ ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفیِهَما َكِثیٌر ِمَن النَّاِس: الصِّ
  ).88(صحیح البخاري:  }َواْلَفَراغُ 

جعل اإلسالم المحافظة على البیئة جزءًا من إیمان الفرد  المحافظة على نظافة البیئة: .3
المسلم، مما یدل على االهتمام الكبیر الذي یولیه دیننا الحنیف لحمایة البیئة من أي شيء 

یَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع {:  ا أو تدهورها. وقد قال رسول هللایؤدي إلى تلوثه اإلِْ
َیاُء َوِستُّوَن ُشْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقْوُل: َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ، َوَأْدَناَها ِإَماَطُة اْألََذى َعْن الطَِّریِق، َواْلحَ 

یَمانِ  ماَطُة إِ {:  ، قال رسول هللاوفي حدیث آخر .)11(صحیح البخاري:  }ُشْعَبٌة ِمْن اإلِْ
وهذان الحدیثان یدالن على رعایة  )56 صحیح البخاري:( }اَألَذى َعِن الطَّریِق َصَدَقةٌ 

 .اإلسالم واهتمامه بالبیئة، حیث إن اإلسالم ربط بین اإلیمان وٕابعاد الضرر عن المسلمین
وهذا یدل على حرص اإلسالم على منع  ،وهناك قاعدة شرعیة تقول "ال ضرر وال ضرار"

 . اآلخرین الضرر عن
 حض اإلسالم على تجمیل البیئة وتزیینها بنبات األرض، ودعا الرسول  غرس األشجار: .4

إلى غرس األرض حتى في أحرج األوقات عندما تطوى الحیاة وتأتي الساعة، عن أنس بن 
 }َفِسیَلٌة َفْلَیْغِرْسَهاِإْن َقاَمْت َعَلى َأَحِدُكُم اْلِقَیاَمُة، َوِفي َیِدِه {: قال: قال رسول هللا  مالك 

 ).296(مسند أحمد بن حنبل: 
من الموارد المهمة لإلنسان والحیوان والهواء الثروة النباتیة والتي خلقها  عدم قطع األشجار: .5

=θè#) {هللا منفعة لآلدمیین وألنعامهم، قال تعالى: ä. (# öθ tãö‘ $# uρ öΝ ä3yϑ≈ yè÷Ρ r& 3 β̈Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 

;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρT[{ 4‘ sS‘Ζ9 قال رسول هللا  ،وفي مجال المحافظة علي هذه الثروة .]54[طه: } #$

 :}َب اهللَُّ َرْأَسُه ِفي النَّار  ).361(سنن أبو داود: } َمْن َقَطَع ِسْدَرًة َصوَّ
حرص اإلسالم على شغل أوقات الفراغ بعد أداء واجباته بالعمل  االستمتاع بأوقات الفراغ: .6

، بحیث ال یجد الفراغ الذي یشكو  یعین اإلنسان على الطریق إلى هللالنافع المثمر الذي 
  . منه ویحتاج في ملئه إلى تبدید الطاقة أو االنحراف بها عن منهجها األصیل



	37  ــ ــ  	
 

Æ{قال تعالى: tGö/ $# uρ !$ yϑ‹Ïù š9t?# u™ ª! $# u‘# ¤$!$# nο t Åz Fψ $# ( Ÿω uρ š[Ψs? y7 t7Š ÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( 

⎯ Å¡ôm r& uρ !$ yϑŸ2 z⎯ |¡ôm r& ª! $# š ø‹ s9 Î) ( Ÿω uρ Æö7 s? yŠ$ |¡ xø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ( ¨β Î) ©! $# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ Ï‰ Å¡ø ßϑø9 $# {
]، وهكذا فعلى اإلنسان أن یشغل وقته بالذكر والعبادة التطوعیة بعد  77سورة القصص:[

واألحباب وعیادة وفي زیارة األصحاب . أداء الفرائض، وحفظ القرآن وتالوته تعبدًا إلى هللا
 .المرضى من المعارف واألصدقاء وغیر ذلك من األعمال التي تعود بالفائدة على الجمیع

دعا اإلسالم للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة  المحافظة على ممتلكات اآلخرین: .7
ووصى بعدم االعتداء على من لم  ،حتى في أحلك الظروف وذروة الغضب وقت الحروب

≈θè=ÏG#){:قال تعالى یشارك فیها، وهذا من جانب الفضیلة واألخالق اإلسالمیة، s% uρ ’Îû È≅‹Î6y™ 

«!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ Ÿωuρ (#ÿρ ß‰tG÷è s? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG÷è ßϑø9  .]190[البقرة: } #$

بالموارد الموارد الطبیعیة مثل البحار، والمحیطات ونقصد  المحافظة على موارد البیئة: .8
وغابات وحشائش، والموارد  واألنهار، والغالف الجوي، والموارد الزراعیة من نباتات

والموارد المعدنیة من صخور األرض ومعادنها. وهذه الموارد باعتبارها هبة من  الحیوانیة،
كرها المحافظة علیها من التلف أو ومن ش ،ینبغي علي اإلنسان أن یؤدي شكرها هلل  هللا

وقد جعل هللا اإلنسان  ا من اإلفساد في األرض.نوعً  دمما یعذلك الخراب أو التلوث أو غیر 
خلیفة في األرض وهذا یعني أن اإلنسان مسؤول ووصي على األرض، ولیس مالكًا لها 

ان في اإلسالم إن اإلنس. یتصرف فیها بأنانیة ویدمرها من أجل مصالحه الذاتیة المؤقتة
مستخلف على األرض واستثمار خیراتها والمحافظة علیها، وهذا یفرض علیه أن یتصرف 
فیها تصرف األمین والمسؤول عنها، وأن یتعامل معها برفق وأسلوب رشید من أجل مستقبله 

ْرِض َمْن َأَخَذ َشْیًئا ِمَن اْألَ {: ومستقبل األجیال القادمة بإذن هللا تعالى، یقول رسول هللا 
  ). 130(صحیح البخاري:  }ِبَغْیِر َحقِِّه ُخِسَف ِبِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإَلى َسْبِع َأَرِضینَ 

وهو ثمرة العلم والتعلم، ویجب على كل فرد عامل أن   ،العمل عبادة وقربة إلى هللا العمل: .9

≅È {قال تعالى: یعمل بجد وٕاخالص ویؤدي عمله بإتقان، è%uρ (#θ è= yϑôã$# “u z|¡ sù ª! $# ö/ ä3n= uΗxå 

… ã& è!θ ß™u‘ uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ { : 105[التوبة[. 
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 ،مجاالت رئیسیة ةتوصلت إلى تصنیف القیم إلى أربعن الباحثة یتضح مما سبق أوهكذا    
لكل مجال على النحو التالي: القیم الدینیة و اإلیمانیة  یندرج تحت كل مجال قیم فرعیة

) قیمة، القیم 15القیم االجتماعیة واألخالقیة ویندرج تحتها () قیمة، 16ویندرج تحتها (
  ) قیم.9) قیم، القیم الجمالیة والبیئیة ویندرج تحتها(10المعرفیة والعقلیة ویندرج تحتها (

  النسق القیمي:  
ُیعرف النسق القیمي بأنه: نموذج منظم للقیم في مجتمع أو جماعة ما، وتتمیز القیم الفردیة 
فیه باالرتباط المتبادل الذي یجعلها تدعم بعضها بعًضا وتكون كًال متكامًال، وهو بالتالي مكون 

بقدرته على  رئیسي للبناء الثقافي للمجتمع، فهو الذي یحافظ علیه ویدعم وجوده، وتبدو أهمیته للفرد
السماح له بتطویر توقعاته المستقرة عن سلوك اآلخرین، وتمكینه لألفراد اآلخرین من أداء 

  ) 30: 1984االلتزامات المختلفة ألدوارهم. (زاهر، 

فالطفل یولد على الفطرة ویملك االستعداد الكامل لتقبل ما حوله كل حسب البیئة التي 
ئته بدایة من األسرة التي ینمو فیها، إلى المدرسة، إلى النادي، یعیش فیها، ویبدأ بتشرب القیم من بی

إلى المسجد، إلى الجامعة، إلى المجتمع، ویأتي هذا التلقي واالكتساب للقیم على مراحل متتالیة 
  تبًعا للمرحلة العمریة التي یمر بها.

یتركز اهتمام هناك ارتقاء وتسلسل في اكتساب القیم في المراحل العمریة المختلفة حیث و 
األطفال على القیم األخالقیة واالجتماعیة، والقیم األخالقیة تمثل أهمیة كبیرة في السنوات األولى ثم 

وتتغیر القیم واألحكام األخالقیة عبر العمر من  ،القیم االجتماعیة في المراحل العمریة التالیة
یكونه الطفل من مفاهیم  ومن العیانیة إلى التجرید في ضوء ما ،الخصوصیة إلى العمومیة

  )19،20: 1992 وتصورات. (خلیفة،

 وسلوكیاته تحكم تصرفاته التي والقواعد المعاییر تتغیر ،العمر في وتقدمه الفرد نمو ومع 
 المعاییر ویخالف ،أخالقي غیر أخالقي أو هو وما ما هو خطأ أو صواب هو ما على وأحكامه
  .المجتمع في السائدة
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 یتفق التي المالمح العامة أو الخصائص من عدًدا هناك أن یتبین سبق ما ضوء وفي
  :الخصائص هذه ومن له القیمي وتناولهم نسقال ارتقاء معنى حول المیدان  في الباحثون علیها
 على قاصرة لیست العمر، وأنها نهایة وحتى المبكرة الطفولة من ارتقائها في تمضي القیم .1

 إلیها یحتكم التي المعاییر تزداد نمو الفرد فمع غیرها، دون معینة عمریة مرحلة أو فترة
 العمل تغییر مع والمفضل فیه، المرغوب مفهوم كما یتغیر قیمه تحدید في وكفاءة وضوحا
 للغایات العام اإلطار فیه ویكون: األول ،مستویین ضوء في وذلك. جدیدة خبرات واكتساب

 فتصبح الغایات اإلطار، هذا في التغییر من نوع یحدث حیث: الثاني محدد، المرغوبة غیر
 .وتمیًزا اتحددً  أكثر

 الشعور ثم التفضیل، ثم التقبل لها مجرد من تبدأ القیمة، الستیعاب مختلفة مستویات هناك .2
 .نحوها اإللزام أو بالوجوب

 إلى جدیدة قیمة انضمام القیمي وبمجرد نسقه في یتبناها التي القیم عدد یزداد الفرد نمو مع .3
 .للفرد بالنسبة أهمیتها حسب القیم لهذه أو التوزیع الترتیب إعادة من نوع یحدث النسق

 غیر مؤشرا أصبح مؤشر الرتقائها، أنه على القیم بترتیب المجال في الباحثین بعض اهتمام .4
 وتمایزها للقیم النوعیة المظاهر االعتبار نأخذ في أن فیجب ذلك، عن للكشف وحده قادر
 .للقیم العام النسق داخل تفاعلها وانتظامها ومدى العمر، عبر

 إلى البساطة ومن التجرید، إلى العیانیة من اتجاهه في یمضي القیمي النسق ارتقاء .5
 .الغائیة إلى الوسیلیة ومن العمومیة، إلى الخصوصیة ومن، التركیب

 اإلطار وبین ممثلي ومحدداته الخاصة، الفرد بین التفاعل محصلة هو القیم نسق ارتقاء .6
  )55،56: 1992(خلیفة،  فیه. یعیش الذي الحضاري

وترى الباحثة أن القیم ترتقي مع نمو الفرد وتطوره وتستمر معه باستمرار حیاته حیث 
ولكن یختلف كم وكیف القیم التي یكتسبها حسب  ،یكتسب القیم منذ طفولته إلى انتهاء حیاته

شخصیته وقناعاته وتوجهاته نحو هذه القیم وحسب مقدرته وطبیعة  ،الجماعة التي یعیش فیها
  وممارسته لها خالل حیاته، وحسب درجة ومستوى تأثره بالوازع الدیني واألخالقي والتربوي. 
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  مصادر القیم في اإلسالم:
تنوعت وتعددت مصادر القیم اإلسالمیة فكانت من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف 

  والرأي.والقیاس واإلجماع 
  ویمكن أن نستعرض مصادر القیم اإلسالمیة فیما یلي:

 القرآن الكریم: .1
، ا، ال یتعكز صفوه ما دام قرآننا موجودً القیم اإلسالمیة من شالل عذب صافٍ تنبع 
Ρ̄${یقول تعالى: Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ tø. Ïe%!$# $̄ΡÎ) uρ … çμ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: {]:لیفیض بعطائه الذي ]، 9 الحجر

ال ینضب إلى بني البشر، على مختلف أعمارهم، من المحیا وحتى الممات، یتكللهم بالرعایة 
  والحفظ من كل سوء قد یحیط بهم على مر الزمان.

وهو أساس الشریعة اإلسالمیة وأصل  ،فالقرآن الكریم هو أول مصدر من مصادر القیم
${سائر أدلتها قال تعالى: tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π−/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 9 È∝̄≈ sÛ ç ÏÜ tƒ Ïμ ø‹ym$ oΨ pg ¿2 Hω Î) íΝ tΒ é& 

Ν ä3ä9$sV øΒ r& 4 $̈Β $ uΖôÛ§ sù ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ó© x« 4 ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ Íκ Íh5u‘ šχρç |³ øt ä† {] :38األنعام[ .

مجمًال، أي ما تركنا في القرآن شیًئا مما یحتاج إلیه الناس في أمر الدین والدنیا مفصًال أو 
tΠ{وقال: öθ tƒ uρ ß] yèö7 tΡ ’Îû Èe≅ ä. 7π ¨Β é& # ´‰‹ Îγ x© Ο ÎγøŠ n= tæ ô⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Å¦àΡ r& ( $uΖ ø⁄Å_ uρ š Î/ # ´‰‹ Íκ y− 

4’ n? tã Ï™Iω àσ ¯≈ yδ 4 $uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ ó© x« “Y‰ èδ uρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 3“ uô³ ç0 uρ 

t⎦⎫ÏϑÎ= ó¡ßϑ ù=Ï9 {] :وٕالى القرآن تستند باقي األدلة في حجیتها من السنة واإلجماع  ]،89النحل

  )52: 1963والقیاس وغیره. (القرنشاوي، 

اشتملت على قیمة معینة، سواء أكانت عقائدیة أو خلقیة أو و إال وال توجد في القرآن آیة 
  ) 24: 2001تعبدیة، فهو الدستور الذي یجب أن نستند إلیه في جمیع أمور حیاتنا. (العرجا، 

وعامة األمر أن القرآن یحتوي على النسق القیمي اإلسالمي بتفصیالته وتفریعاته 
المتعددة، وهو الدستور الذي یجب أن نستند إلیه في اشتقاق القیم، فكل آیة من آیاته سواء 
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قیمة، وكل آیة نصت على  نهي  دعلى أمٍر ما، فإن ما تضمنته یعضمت أمًرا ما أو نصت 
   ).63: 1988(أبو العینین، قیمة سالبة تدعو إلى التزام قیمة موجبة.  دیع فإن ما تضمنته

ویعد القرآن الكریم دستور حیاة المجتمع المسلم، فهو ثري واسع یشمل جمیع جوانب 
الحیاة المتعددة، فهو یشمل العقائد التي هي الحد الفاصل بین اإلیمان والكفر، ویشمل األخالق 

ب والقیم والمثل العلیا، كما یشمل قصص األولین ومن ذلك قصص الفاضلة التي منها اآلدا
عملیة تتعلق  اعقدیة وتربویة واجتماعیة عدیدة، وأحكامً  ااألنبیاء والتي تحمل في ثنایاها قیمً 

بالصالة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك، وكذلك أحكام المعامالت، واألحكام المتعلقة 
  )21: 1974(الصالح،  بالعالقات اإلنسانیة عامة.

  
  

 السنة:  .2
المصدر التشریعي اإلسالمي الثاني بعد القرآن والتطبیق العملي لما جاء فیه وهي  وهي

، المجلیة لمعانیه، الشارحة أللفاظه ومبانیه، وٕاذا كان القرآن وضع القواعد الكاشفة لغوامضه
واألسس العامة للتشریع واألحكام، فإن السنة قد عنیت بتفصیل هذه القواعد، وبیان تلك األسس، 
وتفریع الجزئیات على الكلیات، ولذا فإنه ال یمكن للدین أن یكتمل وال للشریعة أن تتم إال بأخذ 

نًبا إلى جنب مع القرآن، وجاءت اآلیات القرآنیة واألحادیث المتواترة آمرة بطاعة الرسول السنة ج
  ) 35: 2008صلى هللا علیه وسلم واالحتجاج بسنته والعمل بها. (الشمري، 

≈M{:وقد جعل هللا من مهمة رسوله أن یبین القرآن للناس قال تعالى uΖÉi t7ø9$$ Î/ Ì ç/–“9 $# uρ 3 

!$ uΖø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹s9 Î) t ò2Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκö s9Î) öΝ ßγ̄= yès9 uρ šχρã©3 xtG tƒ {] :44النحل[.  

فالقرآن یمثل (الهدى اإللهي) للعالمین، والسنة تمثل (البیان النبوي) للناس بما جاء عن 
تخصص ما عممه، أو تفید من أقوال أو أفعال أو تقریرات، وقد تفسر ما أجمله القرآن، أو  النبي 

فطاعته من طاعة هللا، قال  بطاعة رسوله، آلنه ال ینطق عن الهوى،  ما أطلقه. وقد أمر هللا
⎯{:تعالى ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$sÛ r& ©! $# ( ⎯ tΒuρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n= tæ $ ZàŠ Ï ym{ 

  ) 54: 2013(العمور وآخرون،  .]80النساء: [
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tΒ$!{:وترى الباحثة أنه یجب علینا أن نعمل بما جاء به رسولنا امتثاًال لقوله تعالى uρ 

ãΝ ä39s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ $$sù{ ] :وما ینطق رسولنا الحبیب  ]،7الحشر

tΒ${:عن الهوى، قال تعالى uρ ß,ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Ö©ór uρ 4© yrθãƒ ∩⊆∪ …çμ uΗ©> tã 

ß‰ƒÏ‰x© 3“uθ à)ø9 فهو  ،وحركاته وأفعاله قیم مجسدة في شخصیته فأقواله  ]،5-3النجم: [ }#$

  ).104 :البخاري صحیح( }ِإنـــَّما ُبعـِثـــُْت ألُتـــَّمَم َمكاِرَم  اَألخالق{:منبع األخالق حیث قال 

 اإلسالمیة الكثیرة، وال غرو فهي حیاة النبي ومهما یكن من أمر، فإن السنة تزخر بالقیم
  والمجتمع اإلسالمي المعاصر له، وألنها مصدر تشریعي لهذه الحیاة قامت بالتوجیه مالزمة
ا للقیم أمر الزم، ووجب اشتقاق واستنباط القیم منها ومن القرآن قرآن، فان اعتبارها مصدًرا رئیسً لل

  )65: 1988. (أبو العینین، كافة خرىثم تأتي بعد ذلك المصادر األ ،أساًسا
  

 آراء العلماء والمربین (اإلجماع): .3
اإلجماع المصدر الثالث من مصادر التشریع اإلسالمي، وهو اتفاق جمیع  دیع

على حكم شرعي في  المجتهدین من علماء المسلمین  في عصر من العصور بعد وفاة النبي 
  )  185: 1958ع. (أبو زهرة، ائقواقعة من الو 

واإلجماع إما أن یكون قطعي الداللة على الحكم أو ظني الداللة، فإن كان قطعي 
فال سبیل إلى مخالفته وال مجال لالجتهاد في  - وهو اإلجماع الصریح - الداللة على الحكم 

أما ما  ،تباع والعمل بمقتضاهنها صارت قانوًنا شرعًیا واجب االأل ؛مسألة تم فیها ذلك اإلجماع
فإنه ال یخرج الواقعة عن أن تكون محًال  –وهو اإلجماع السكوتي  –كان ظني الداللة 

ألنه ال یخرج عن كونه رأي جماعة من المجتهدین ال جمیعهم. (القرنشاوي،  ؛لالجتهاد
1963:186 (   

  وحتى یصبح الحكم شرعًیا وجب توفر عدة شروط:
 في زمن وقوع الحادثة. وجود عدد من المجتمعین الثقاة  
  أن تكون الحادثة وقعت بعد وفاة الرسول.  
 حكم واحد.  لىن عو أن یتفق المجتمع  
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وبهذا تكون األمور التي أجمع علیها المسلمون بمثابة قیم ملزمة للجمیع، یجب التحلي 
  بها واالنضواء في كنفها والعمل على تنفیذها. 

 

 القیاس: .4
ین: بأنه إلحاق واقعة ال نص على حكمها بواقع یعرف القیاس في اصطالح األصولی

ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتین في علة هذا الحكم، فالقیاس یفترض وجود حالة نقیس 
علیها، تمثل الحالة الجدیدة، ولذا فهو إثبات حكم معلوم في معلوم آخر الشتراكهما في علة 

  ) 53: 1987عند المثبت. (العمري، 

الفقهاء أن القیاس أصل من أصول التشریع ودلیل من األدلة وال خالف بین جمهور 
  الشرعیة التي یرجع إلیها في معرفة األحكام الشرعیة العملیة وللقیاس أربعة أركان هي:

 .األصل الذي ثبت الحكم فیه بالنص أو اإلجماع، ویسمى: المقیس علیه 
  إجماًعا ویراد تعدیته حكم األصل: وهو الحكم الشرعي الذي ثبت في األصل نًصا أو

 إلى محل آخر.
 .الفرع: وهو المحل الذي لم ینص على حكمه ویراد تعدیة حكم في األصل إلیه 
 .العلة: وهي الوصف الجامع الذي من أجله شرع الحكم في األصل 

أما حكم الفرع فلیس ركًنا في القیاس ألنه نتیجة وثمرة له، ونتیجة الشيء وثمرته ال تكون 
  )199: 1963القرنشاوي، جزًءا منه. (

  

   االجتهاد: .5
یعد اجتهاد الصحابة أو اجتهاد المفكرین من الفقهاء مصدًرا من مصادر التشریع، ویعتمد 
اعتماًدا كبیًرا على العقل والنظر فهو عرضة لالختالف، وقد احتاج إلیه المسلمون في كافة 

بالثقافة اإلسالمیة، فاالجتهاد األمصار اإلسالمیة عقب الفتوحات واحتكاك الثقافات المختلفة 
واجب على كل مسلم اتصف بالعقل والرشد والعلم بمدارك األحالم من أدلة ولغة وتفسیر وقواعد 

  ). 52،53: 2003مصطلح الحدیث وفهم مقاصد الشریعة. (الخطیب وآخرون، 

وظهور المشاكل المستجدة التي  ظهر بشكل واسع في عهد الصحابة بعد وفاة النبي 
ظهرت بكثرة مع الفتوحات اإلسالمیة، ولالجتهاد شروط منها: أن یكون المجتهد عالًما باللغة 
العربیة وقواعدها وأصولها، ویكون عالًما بعلوم القرآن الكریم والحدیث والمباحث المتعلقة بهما، 
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األحكام، وأن تتوافر في المجتهد الملكة  باإلضافة إلى علمه بأصول الفقه التي تساعد على استنباط
  ) 263: 1983الفقهیة والذوق التشریعي الذي یساعده على فهم المقاصد والعلل. (النبهان، 

  

 العرف:  .6
 ) 1987:6"وهو ما ألفه المجتمع، وسار علیه الناس من قول أو فعل أو ترك". (زیدان، 

ویعتبره العلماء أصًال من أصول االستنباط تبنى علیه األحكام، لذا یعتبر من مصادر القیم 
في المجتمع اإلسالمي، خاصة العرف الصحیح، ولكن بشروط معینة، اشترطها العلماء 

  العتبار العرف، وهي: 
 یكون مخالًفا للنص، بأن یكون عرًفا صحیًحا.الّ أ   
 یكون العرف مستفیًضا شائًعا بین أهله، معروًفا عندهم،  أن یكون مطرًدا وغالًبا، أي أن

  معموًال به من قبلهم، وأن یكون العاملون به أكثریة.
 .أن یكون العرف الذي ُیحمل علیه التصرف موجوًدا وقت إنشائه  
 63: 1987 یوجد قول أو عمل یفید عكس مضمونه. (زیدان، الّ أ( 

القیم، فإنه یجب أن ندرك أن العرف ال وٕاذا اعتمد العرف أصًال ومصدًرا من مصادر 
یستقل بذاته كمصدر، یرجع إلى أدلة التشریع المعتبرة، فالبد أن تستند األعراف إلى نص أو 

  )  1988:67إجماع أو قیاس أو استحسان ومن ثم تعتبر قیمة للمجتمع اإلسالمي. (أبو العینین، 
  
 االستصالح أو المصلحة المرسلة: .7

التشریع اإلسالمي، فمصالح الناس متجددة ومتغیرة والحوادث وهي مصدر من مصادر 
ال تنتهي، ونصوص القرآن الكریم، والسنة الشریفة واإلجماع، وعلل القیاس محدودة، والمحدود ال 
یفي بغیر المحدود، فكانت المصلحة المرسلة ضروریة إلثبات األحكام التي لم یرد فیها دلیل، 

دًرا تشریعًیا، كما ثبت عن الصحابة كثیر من األحكام الشرعیة، تلبیة لداعي الحاجة، فكانت مص
ولیس لها دلیل إال المصلحة المرسلة دون اعتراض أحد منهم على ذلك، فكان ذلك بمثابة إجماع 

والمصلحة مصدر خصب، یسعفنا باألحكام الالزمة،  ،)142: 2007(العمور،  منهم علیها.
عدم الخروج على مبادئ الشریعة، وأحكامها القطعیة. لمواجهة ظروف الحیاة المتغیرة، بشرط 

  وهناك شروط عند األصولیین للمصلحة المرسلة وهي:
 .أن تكون مصلحة حقیقیة ولیست وهمیة، أي أن تجلب نفًعا حقیقًیا أو تدفع ضرًرا حقیقًیا  
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  أن تكون مصلحة عامة ولیست مصلحة شخصیة، أي أن تجلب النفع ألكبر عدد من
 تدفع ضرًرا عنهم.الناس، أو 

  أن تكون المصلحة مالئمة لمقاصد الشارع، فال تخالف أصًال من أصول الشرع، وال تتنافى
 مع دلیل من أدلة أحكامه، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحقیقها.

إذا ثبت هذا وصدر الحكم بإجماع المجتهدین، فإننا یمكن أن نعتبر هذا الحكم من القیم 
  ) 66: 1988أیًضا، ذلك أن حیاة الناس تتجدد، والوقائع أیًضا تتجدد. (أبو العینین،  الملزمة

وترى الباحثة أن تعدد مصادر القیم من القرآن والسنة واالجماع والقیاس واالجتهاد والعرف 
والمصلحة المرسلة جاء لیسهل حیاة الناس وییسر أمورهم  بما یضمن حیاة ومعیشة لألفراد یسودها 

ال یحیدون فیها عن الدین القویم والطریق السلیم لحیاتهم الدنیا وحیاتهم األخرة  ،األمن واالستقرار
  وكسب رضى هللا والنجاح في الدارین. 

  
  خصائص القیم في اإلسالم:

في شتى میادین الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، وهي تمس  للقیم أهمیتها
ًما في اإلطار المرجعي للسلوك، وهي هم، وتكوین القیم جزًءا كافة  هاالعالقات اإلنسانیة في صور 

دعامة لتفكیر الفرد كما یتوقف تماسك المجتمع ووحدته إلى حد كبیر على وحدة قیمه، وبقدر وحدة 
  ) 29:  2013(المزین،القیم في المجتمع یكون تماسكه، وبقدر تفاوتها وتباینها یكون تفكك المجتمع. 

ویمكن  ص التي تمیزها عن غیرها من القیم،القیم اإلسالمیة بمجموعة من الخصائوتتمیز 
  أن نجملها على النحو التالي:

 الربانیة: .1
الربانیة من أبرز خصائص القیم، وذلك ألنها "تنتسب إلى هللا سبحانه وتعالى،  دتع

فالمبادئ والقیم التي تحكم التربیة اإلسالمیة من صنع خالق اإلنسان، أوحى بها إلى نبیه 
، وهذه أهمیة تمتاز بها التربیة اإلسالمیة؛ فهي ربانیة المصدر والمنهج والهدف المصطفى 

Ÿξsù{)، قال تعالى: 2004:63والغایة. (خیاط،  r& tβρã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ öà) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ 

Ï‰ΖÏã Î ö xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθ s9 ÏμŠ Ïù $Z≈ n= ÏF÷z $# # Z ÏW Ÿ2 {] :82النساء[.  
  



	46  ــ ــ  	
 

 التوازن أو الوسطیة: .2
اإلسالم یتسم بالوسطیة في كل شيء، ویجعلها من خصائص أمته األساسیة، قال 

y7 {تعالى: Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™ uρ (#θçΡθ à6 tG Ïj9 u™ !# y‰ pκà− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒ uρ 

ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 $ tΒ uρ $ oΨ ù=yè y_ s' s# ö7 É) ø9 $# ©ÉL©9 $# |MΖä. !$ pκ ö n= tæ ω Î) zΝ n= ÷è uΖÏ9 ⎯ tΒ ßì Î6 ®K tƒ 

tΑθß™ §9 $# ⎯ £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζtƒ 4’ n? tã Ïμ ø‹ t7 É) tã 4 β Î) uρ ôM tΡ% x. ¸ο u Î7 s3s9 ωÎ) ’ n? tã t⎦⎪Ï% ©!$# “ y‰ yδ ª! $# 3 

$ tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 χ Î) ©! $# Ä¨$̈Ψ9 $$Î/ Ô∃ρâ™ t s9 ÒΟŠ Ïm§‘ {] :143البقرة[. 

والوسطیة تمثل التوازن اإلیجابي في كل المجاالت، اعتقادیة وعملیة، مادیة ومعنویة، فردیة 
واجتماعیة، فاإلسالم یعمل في حیاة الفرد على الموازنة بین الروح والمادة، بین العقل والقلب، 

  )60: 2013بین الحقوق والواجبات، بین الدنیا واآلخرة. (العمور وآخرون، 
  
  

   مولیة:التكامل والش .3
بالشمول حیث تراعي عالم اإلنسان وما فیه، والمجتمع الذي  القیم في اإلسالم تتمیز

یعیش فیه، وتحدد أهداف حیاة اإلنسان وغایتها، فهي شملت كافة مناشط اإلنسان وحیاته، 
ذلك الشمول الذي جعل منها منهًجا كامًال یشمل جمیع مظاهر النشاط الحیوي للفرد وجمیع 

  )231:  1988افة جوانب حیاته وجمیع ارتباطاته بالحیاة واألحیاء. (الشیباني،وك هعالقات

وذلك أنها جمعت بین النفع واإلصالح للحیاة الفردیة وأیًضا الحیاة  ؛بالتكاملت وتمیز 
االجتماعیة، إن القیم اإلسالمیة بلغت من التكامل والصالحیة حًدا مثالًیا، ذلك أنها تحتضن 
جمیع الفضائل اإلنسانیة، واألعمال الخیرة لصالح الفرد والمجتمع، وتنفر من جمیع الرذائل 

               ق قادرة على مسایرة تطور الحیاة وأشكالها المختلفة.والشرور مما جعل األخال
  )  95: 1997(یالجن،                                                                     

الفرد  یخدم بما والمعارف العلوم مجاالت ولكل الكون في ما لكل شاملة قیم فهي 
 إلى فیه بما كله الوجود إرجاع مثل متعددة أشكال في الشمول خاصیة ، وتبدو والمجتمع

 والجمال هلل والكمال التنزیه صفات من ذلك غیر إلى والمبدعة القادرة المطلقة ة اإللهیةادر اإل
  )350 : 1994(سعادة، .وتعالى سبحانه
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  إلنسانیةا .4
باإلنسان الذي كرمه هللا تعالى وخلقه في  ىم في اإلسالم بكونها إنسانیة تعنتمتاز القی

استخلفه في األرض، ولیس ثمة تناقض بین كونها ربانیة وٕانسانیة، فإذا كان  أحین تقویم و
مصدر القیم ربانیة، فإن اإلنسان هو الذي یفهم هذا المصدر، ویستنبط منه ویجتهد على 

  )30: 2013 ضوئه ویحوله إلى واقع تطبیقي وعملي. (المزین،
اإلنسان  على تركز ،إنسانیة بأنها لتتصف القیم جاءت اإلنسان كرامة تتحقق حتىو 

 ،والمودة والرحمة الخیر على البشر بني من جنسه مع عالقته وتنظم أخالقه وتقوم لتعدل
 تعطف السلمیة والعاطفة والحق المنطق على القائمة الدواعي"إن إذ ،والقطیعة الظلم بعیًدا عن

 األمان به ویمتد، المحبة تسوده ،متكامًال  مجتمًعا لهم وتمهد ،بعض على بالبشر لبعضهم
  )205:  1964(الغزالي،. "ظهر األرض على

  
  

 یجابیة:اإل .5
تبدأ إیجابیة الفرد المسلم من خالل تفكیره السلیم، وفي رحلة معرفة خالقه جل وعال، 
واالقتراب منه واالتصال به، وما ینبثق عن هذا من سلوكیات إیجابیة في كل أمور حیاته، 
فتكون عبادته خالصة هلل تعالى، ویسیر في منظومة قیمیة أخالقیة وفق الشریعة اإللهیة، 

عطاًء، وٕاقداًما وثباًتا، وعندما یصبح المؤمن كالنخلة أصلها ثابت وفرعها في فیزداد تألًقا و 
  السماء، تؤتي أحسن الثمار، وتزرع في نفوس اآلخرین طمأنینة وسكینة ووقار. 

  )30،31: 2011(الخالدي،                                                     
 االستمراریة: .6

في التربیة اإلسالمیة ترجع إلى سعة الشریعة اإلسالمیة؛ إن االستمراریة والتجدید 
ة، إضافة إلى فتح باب االجتهاد والقیاس في األمور الفرعیة اعد الرئیسحیث المبادئ والقو 

والجزئیة، فالقیم اإلسالمیة متجددة، خالًفا لمبادئ النظریات التربویة الوضعیة التي تحكم 
والقیم التربویة اإلسالمیة، فهي مستمدة من الوحي بزمن معین ومكان محدد، أما المبادئ 

الخالد الذي لم یأت ألمة معینة أو فترة محددة أو مكان مخصوص؛ وٕانما هو صالح لكل 
  ) 82: 2004(خیاط،  .زمان ومكان وشعب
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 الواقعیة: .7
إن الواقعیة من الخصائص الممیزة لشریعتنا اإلسالمیة، حیث راعت الفطرة والتكوین 
اإلنساني عن طریق االستجابة للنزعات الفطریة والطبیعیة في اإلنسان بالحق، وفتح أبواب 

  )20: 1933لتمكنه من تصحیح خط سیره نحو األفضل. (أحمد،  ؛التوبة أمام العاصي
  

 الثبات والمرونة: .8
هناك قیم علیا ثابتة ال تقبل االجتهاد أو التغییر أو التبدیل، كالقیم العقدیة، وقیم 

عبادات وقیم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما القیم األخرى فهي نسبیة، بمعنى ال
آخر: أن القیم تستند إلى نص قطعي الداللة ال یجوز فیها التغییر أو التبدیل، أما تلك التي 

الداللة، فإن مجال االختیار فیها واسع، وهي مرنة مرونة كافیة لمواجهة ما  ةتعتمد على ظنی
یتولد في حیاة الناس من مواقف وحوادث، وما تصیر إلیه األمور في المجتمعات، وهي مما 
یحتاج إلى نظر وتأمل واستنباط. وبهذه المیزة استطاعت القیم اإلسالمیة الحفاظ على 

  التغیرات التي أصابته والتي واجهته على مر الزمن. المجتمع اإلسالمي بالرغم من 
  ) 69: 1988(أبو العینین،                                                        

وترى الباحثة أن القیم اإلسالمیة جاءت للناس كافة وتصلح في كل زمان ومكان، 
ة على سطح األرض، هدفها ، وأنها مستمرة باستمرار الحیاة والبشریألن مصدرها هللا 

تضبط حیاتهم وتنظمها لتعطي لحیاة الفرد  ،ضمان حیاة كریمة آمنة لجمیع أفراد المجتمع
ودعاههم رسوله الكریم إلیه بما اتصف  ،كفله هللا سبحانه وتعالى لجمیع خلقه اوالجماعة رونقً 

  حاء المعمورة. به من صفات وخلق لو تمثلها جمیع البشر لساد األمن واالستقرار جمیع أن
  

  أسالیب تدریس القیم:
تختلف وتتنوع أسالیب تدریس القیم حسب القیمة وحسب الموقف التعلیمي، وقد تحتاج 

إلى أكثر من أسلوب أو طریقة لتعلیمها وٕاكسابها للطالب، وقد تصلح طریقة  هنفس القیمة في الوقت
  لتدریس قیمة معینة وزرعها في نفوس الطالب وقد ال تصلح لتدریس قیمة أخرى.

  : ما یليأهم أسالیب تدریس القیم  ومن
 القدوة:  .1

المثیرة تشتد حاجة اإلنسان أكثر فأكثر إلى القیم اإلسالمیة وٕالى النماذج اإلسالمیة 
لالقتداء، فالقیم اإلسالمیة وحقائقها الواضحة، تشكل باستمرار الهاجس الدائم لخصوم اإلسالم 
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وأعدائه. فالحقیقة األهم والخالدة التي جاءت بها النبوة والتي تشكل األساس لكرامة اإلنسان 
كة اإلنسانیة واألساس لحمایة إنسانیته هي منظومة األخالق التي تشكل مفصًال أساسًیا في الحر 

  ). 30: 2008(الشمري،  والبناء الحضاري القائم على احترام إنسانیة اإلنسان.

القدوة الحسنة من أهم األسالیب التربویة وأكثرها فائًدة وتأثیًرا، فهي أسلوب تربوي ودعوي 
صامت، ذو بصمة قویة وتأثیر سریع، وتظهر فعالیتها عند اضطراب الموازین، وحلول المقادیر 
وعظم الخطب، فتزول بها الحجب، وتنقشع عن األعین سحابة الصیف، فیظهر األمر جلًیا، وكأنه 
حبات لؤلؤ أضاءت وأنارت. ولذا كان من الضروري اتصاف الوالدین والمربین بأسمى صفات 

، وغیرها من مكارم األخالق .اإلسالم، كحسن الخلق من الصدق واألمانة واإلخالص والتقوى ..
  )280،281: 2010(الخالدي،  اإلسالم إلى غرسها في أبنائه. التي یهدف

واألخالق اإلسالمیة لیست أخالًقا ینتفع بها في الحیاة فقط، وٕانما ُترجح لحاملها والمتحلي 
بها حسناته یوم القیامة وتتحقق من خاللها، جملة أمور أهمها: أن من یتحلى بها یقلد الرسول 

(ô‰s{:لید الرسول، فقد قال تعالىننا مأمورون بتقإ؛ إذ العظیم  ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθó™ é& 

×π uΖ|¡ ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ö tƒ ©!$# tΠ öθu‹ ø9$# uρ tÅzFψ$# t x. sŒuρ ©!$# # ZÏV x.{ ]21 :األحزاب[.   

 }اْلُقْرآنَ َكاَن ُخُلُقُه  {: - رضي هللا عنها -كما قالت عنه أم المؤمنین عائشة  والرسول 
)، والدین اإلسالمي الحنیف ینعكس على الناس من خالل أتباعه وأفعالهم فقال 267(مسند أحمد: 

 َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنیَن ِإیَماًنا َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا{: یصف المؤمنین{ :وقال  )،364 (مسند أحمد :} َما ِمْن
رسولنا العظیم  لقد مدح هللا و ، )253(سنن أبي داوود:  }ُلقِ َشْيٍء َأْثَقُل ِفي اْلِمیَزاِن ِمْن ُحْسِن اْلخُ 

y7{بقوله:  ¯Ρ Î) uρ 4’n? yès9 @, è=äz 5ΟŠÏàtã{ ]:25،26: 2008(الشمري،  .]4القلم (  

ا یً إعداد الولد خلقًیا، وتكوینه نفس هي من أنجح الوسائل المؤثرة في والقدوة في التربیة
األعلى في نظر الطفل، واألسوة الصالحة في عین الولد، واجتماعًیا، ذلك أن المربي هو المثل 

یقلده سلوًكا ویحاكیه خلًقا من حیث یشعر أو ال یشعر، بل تنطبع في نفسه وٕاحساسه صورته 
القولیة والفعلیة والحسیة والمعنویة من حیث یدري أو ال یدري. ومن هنا كانت القدوة عامًال كبیًرا 

ن المربي صادًقا أمیًنا خلوًقا كریًما شجاًعا عفیًفا نشأ الولد على في صالح الولد أو فساده: فإن كا
ًال نشأ الولد على ذكاذًبا خائًنا متحلًال جباًنا ن وٕان كان المربي ،الصدق واألمانة والخلق والكرم والعفة



	50  ــ ــ  	
 

y7 {:قال تعالى ،)470:  2،2008ج الكذب والخیانة والتحلل والجبن والنذالة. (علوان، Í× ¯≈ s9'ρ é& 

t⎦⎪Ï% ©!$# “ y‰ yδ ª! $# ( ãΝ ßγ1 y‰ ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰ tFø% $# 3 ≅ è% Hω öΝ ä3è= t↔ ó™ r& Ïμ ø‹n= tã # ·ô_ r& ( ÷β Î) uθ èδ ω Î) 3“ tø. ÏŒ 

š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù=Ï9 {]90 :األنعام[.  

بحق حیاة أوقفت هلل تعالى، فال یملك قلم المحب وهو یسطر جانًبا من  لقد كانت حیاته 
، فهو الذي زكاه ربه فطهره، فاجتمعت فیه خصال الخیر حیاته إال أن یقطر حًبا وٕاجالًال لعظمته 

حتى إنه ما من خصلة من خصال الخیر إال وتراه قد نال منها الحظ األوفر، فلم یبق إال إتباعه 
  )5:  2003(محمد، .التأسي بفعله  ، ووالسیر على نهجه

وحسن الخلق ال یؤسس في المجتمع بالتعالیم المرسلة، أو األوامر والنواهي المجردة، إذ ال 
یكفي في طبع النفوس عل الفضائل أن یقول المعلم لغیره: افعل كذا، أو ال تفعل كذا، أو ال تفعل 

طلب تعهًدا مستمًرا. ولن تصح تربیة إال إذا كذا. فالتأدیب المثمر یحتاج إلى تربیة طویلة، ویت
اعتمدت على األسوة الحسنة، فالرجل السيء ال یترك في نفوس من حوله أثًرا طیًبا. وٕانما یتوقع 

باإلعجاب  - األثر الطیب ممن تمتد العیون إلى شخصه، فیرعوها أدبه. ویسببها نبله، وتقتبس
لیحصل التابع على قدر كبیر  -ثاره. بل ال بدمن خالله، وتمشي بالمحبة الخالصة في آ -المحض

بین أصحابه مثًال   أن یكون في متبوعه قدر أكبر وقسط أجل. وقد كان الرسول -من الفضل
طرة، قبل أن به هذا الخلق السامي، بسیرته العأعلى للخلق الذي یدعو إلیه فهو یغرس بین أصحا

لم یكن فاحًشا وال متفحًشا،  من حكم وعظات. عن عمرو قال: إن رسول هللا  هیقولبما یغرسه 
  )  1980:16 ،(الغزالي ).267(مسند أحمد: }ِإنَّ ِمْن ِخَیاِرُكْم َأَحاِسَنُكْم َأْخالًقا{وكان یقول: 

   

 العادة: .2
من األمور المقررة في شریعة اإلسالم أن الولد مفطور منذ خلقته على التوحید الخالص، 

óΟ{والدین القیم، واإلیمان باهلل مصداًقا لقوله تعالى:  Ï% r'sù y7 yγô_ uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $Z‹ ÏΖym 4 |N t ôÜ Ïù «! $# 

©ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $ pκö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «! $# 4 š Ï9≡ sŒ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u sYò2 r& 

Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ {]:ومن هنا یأتي دور التعوید والتلقین والتأدیب في نشأة الولد  .]30الروم

وترعرعه على التوحید الخالص، والمكارم الخلقیة، والفضائل النفسیة وآداب الشرع الحنیف. ومما ال 
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ه تیسر له عامالن: عامل التربیة الفاضلة، وعامل البیئة الصالحة، فإنیختلف فیه اثنان أن الولد إذا 
ینشأ على اإلیمان الحق، ویتخلق بأخالق اإلسالم، ویصل إلى قمة الفضائل النفیسة،  -ال شك –

  ) 2008:492، 2ج والمكارم الذاتیة. (علوان،

عادة للمسلم من هنا كانت أهمیة التدریب والتعود على فعل مكارم األخالق حتى تصیر 
اْلَخْیُر َعاَدٌة {الذي یرویه ابن ماجة:   سهلة میسرة، ولعل هذا بعض ما یفهم من حدیث رسول هللا

ینِ  رُّ َلَجاَجٌة، َوَمْن ُیِرِد اهللَُّ ِبِه َخْیًرا ُیَفقِّْهُه ِفي الدِّ    ).80( سنن ابن ماجة:  }َوالشَّ
  ) 62: 1999(جوهري،                                                                 

 الموعظة: .3
 ...من أهم وسائل التربیة المؤثرة في تكوین الولد إیماًنا، وٕاعداده خلقًیا ونفسًیا واجتماعًیا

یر الولد تربیته بالموعظة، وتذكیره بالنصیحة، لما للموعظة والنصیحة من أثر كبیر في تبص
حقائق األشیاء. ودفعه إلى معالي األمور، وتحلیه بمكارم األخالق، وتوعیته بمبادئ 

فال عجب أن نجد القرآن الكریم قد انتهجها وخاطب النفوس بها وكررها في كثیر  ...،اإلسالم
  ) 2008:506 ،2من آیاته، وفي مواطن عدة من توجیهاته وعظاته. (علوان، ج

      أسلوب الموعظة في عدة مواطن نذكر منها، قول هللا تعالى:ولقد استخدم القرآن 
} øŒ Î) uρ tΑ$s% ß⎯≈ yϑø) ä9 ⎯ Ïμ ÏΖö/ eω uθ èδ uρ … çμ Ýà Ïè tƒ ¢© o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8 Îô³ è@ «! $$Î/ ( χ Î) x8÷ Åe³9 $# íΟ ù= Ýà s9 

ÒΟŠ Ïà tã {  :وقوله تعالى: ]،13[لقمان}ö Ïj. sŒ uρ ¨β Î* sù 3“ tø. Ïe%!$# ßì xΖs? š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $#{ 
#{وقوله تعالى:  ]،55 :الذاریات[ sŒÎ* sù z⎯ øón= t/ £⎯ßγ n=y_ r& £⎯ èδθä3Å¡øΒ r' sù >∃ρ ã÷è yϑÎ/ ÷ρ r& £⎯ èδθè%Í‘$sù 

7∃ρã ÷èyϑÎ/ (#ρß‰ Íκô−r& uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰tã óΟä3ΖÏiΒ (#θßϑŠÏ%r& uρ nοy‰≈ yγ¤±9 $# ¬! 4 öΝà6 Ï9≡ sŒ àá tãθãƒ ⎯ Ïμ Î/ ⎯ tΒ 

tβ% x. Ú∅ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ$# 4 ⎯ tΒ uρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yèøg s† …ã&©! % [`tøƒ xΧ{ ]وقوله ]، 2 :الطالق

.βÎ) ©!$# öΝä¨ {:تعالى ããΒ ù' tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n<Î) $ yγÎ=÷δ r& #sŒÎ) uρ ΟçFôϑ s3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# βr& 

(#θßϑä3øt rB ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $−Κ ÏèÏΡ /ä3 ÝàÏètƒ ÿ⎯Ïμ Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $Jè‹Ïÿ xœ # ZÅÁ t/{ ]58 :النساء[.  
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 المالحظة: .4
المقصود بالتربیة بالمالحظة مالحقة الولد ومالزمته في التكوین العقیدي واألخالقي. 
ومراقبته ومالحظته في اإلعداد النفسي واالجتماعي. والسؤال المستمر عن وضعه وحاله في تربیته 
 الجسمیة وتحصیله العلمي، وال شك أن هذه التربیة تعد من أقوى األسس في إیجاد اإلنسان المتوازن

المتكامل الذي یؤدي كل ذي حق حقه في الحیاة، والذي تدفعه إلى أن ینهض بمسؤولیاته. 
ویضطلع بواجباته على أكمل وجه وأنبل معنى. والذي تجعل منه مسلًما حقیقًیا یكون الحجر 
األساس لبناء القاعدة اإلسالمیة الصلبة التي بها یتحقق عز اإلسالم. وباالعتماد علیها تقوم الدولة 
اإلسالمیة قویة عتیدة: تضاهي األمم بحضارتها ومكانتها وكیانها. واإلسالم بمبادئه الشاملة 
وأنظمته الخالدة. حض اآلباء واألمهات والمربین جمیًعا إلى أن یهتموا بمالزمة أوالدهم ومراقبة 

قال أفالذ أكبادهم في كل ناحیة من نواحي الحیاة. وفي كل جانب من جوانب التربیة الشاملة 
öãΒ{تعالى:  ù& uρ y7 n= ÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9 $$ Î/ ÷É9 sÜ ô¹$# uρ $ pκ ö n= tæ ( Ÿω y7 è=t↔ ó¡ nΣ $]% ø—Í‘ ( ß⎯ øtªΥ y7 è% ã— ö tΡ 3 èπ t6 É)≈ yè ø9 $# uρ 

3“ uθ ø) −G=Ï9{  :536:  2،2008. (علوان، ج]132[طه(  
  

 القصة: .5
األسلوب القصصي من أسالیب تعلیم القیم الذي یوظف في المواقف الدراسیة المختلفة، 
وهو یستند إلى قصة تربویة هادفة یسردها المعلم على المتعلمین بهدف تعزیز قیمة أو اتجاه، كما 

  أنه یشمل أهداًفا لغویة ومعرفیة واجتماعیة أخرى، وفًقا لألهداف التعلیمیة المتوخاة. 
  )120 ،119:  2005(الجالد،                                                                

ًما في شد انتباه الطفل، لما لها من متعة ولذة، إذا روعي فیها توافر هموتلعب القصة دوًرا 
yξ {مقومات القصة الهادفة، ولذا وصف هللا عز وجل القصص القرآني بقوله: ä. uρ È à) ¯Ρ y7 ø‹ n=tã 

ô⎯ ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρ r& È≅ ß™ ”9 $# $tΒ àM Îm7 sVçΡ ⎯ Ïμ Î/ x8 yŠ# xσ èù 4 x8 u™ !% ỳ uρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ ‘, ys ø9$# ×π sà Ïã öθ tΒuρ 3“ tø. ÏŒ uρ 

t⎦⎫ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9 {] :142: 2011(الخالدي،  .]120هود (  

القصة وترسم خطى القرآن في توظیف القصة من أجل نشر الوعي  واستخدم الرسول 
وتعمیق مبادئ اإلسالم وقیمه في نفوس المسلمین، واستخدم هذه الوسیلة صحابة رسول  ،اإلسالمي
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رضوان هللا علیهم، وجاء استخدام القصة ألغراض شتى ومتنوعة، وبأشكال شتى أیًضا، كلها  هللا 
  )148: 1988تؤدي تعمیق القیم أو تأسیسها. (أبو العینین، 

  

 الحوار .6
التربویة الممتعة لغرس القیم وتوجیه السلوك، فقد جاء في یعد أسلوب الحوار من األسالیب 

القرآن الكریم قصة الرجلین والجنتین مثًال للقیم الزائلة والقیم الباقیة، وترسم نموذجین واضحین للنفس 
المعتزة بزینة الحیاة، والنفس المعتزة باهلل، وكالهما نموذج إنساني لطائفة من الناس، صاحب 

جل الذي تذهله الثروة وتبطره النعمة، فینسى القوة الكبرى التي تسیطر على أقدار الجنتین نموذج للر 
الناس والحیاة، وصاحبه نموذج للرجل المعتز بإیمانه الذاكر لربه، یحمد ربه على نعمه دون جحود 

  ) 2270: 2004(قطب، وكفر. 
مة لتعلیم القیم وبیانها وتعزیزها، ءلمناقشة من أكثر طرق التدریس مالویعد الحوار وا

فالحوار یفتح الفرصة أمام الطالب للتعبیر عن أفكاره وتصوراته المختلفة حول القضایا القیمیة 
المعروضة للنقاش، وهو بذلك یكتشف صحتها وخطأها، ویعمل على نقدها وتقویمها بمنهج علمي 

یكشف الحوار عن منهج تفكیر صحیح، ویطلع على آراء وتوجهات وأفكار أخرى نحوها، كما 
  الطلبة، وموقفهم من القضایا القیمیة المختلفة، وطریقتهم في التعامل معها. 

  )138:  2005(الجالد،                                                            

منذ وترى الباحثة أن تعدد أسالیب تدریس القیم یهدف إلى ترسیخ القیم في النفس البشریة 
وأن هذا التنوع والتعدد یكفل للمربین اكساب القیم لجمیع  ،الطفولة وخالل مراحل حیاة اإلنسان

األفراد كل حسب طبیعة تعلمه وشخصیته وطرق استیعابه، للتوصل إلى ما تصبو إلیه التربیة من 
  تطور وبناء حضاري یحافظ على كرامة اإلنسان وحمایة إنسانیته.

ة أن الخوض في مجال القیم واسع جًدا بحیث ال یمكن حصره في وفي الختام ترى الباحث
هذه الرسالة لما للقیم من أهمیة في بناء حیاة الشعوب وحضارتها وتقدمها ورقیها وصدارتها بین 

  .األمم المختلفة وعلى مر العصور واألزمنة السابقة والحاضرة والمستقبلیة
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  الثاني: حقوق اإلنسان المحور
الثاني الحدیث عن حقوق اإلنسان، مفهومها، وخصائصها، وحقوق  المحور یتضمن

اإلنسان في اإلسالم، أهمیة تعلیمها في اإلسالم، وتعلیم حقوق اإلنسان في فلسطین، وكذلك 
  :لیم حقوق اإلنسانالحدیث عن تجربة وكالة الغوث الدولیة في تع

  

  :مقدمة
بهذه الحقوق واالعتراف والتمتع بها منذ أن ولد اإلنسان ولدت معه حقوقه، غیر أن الوعي 

اتخذ مسیرة طویلة، وخضعت لظروف عدة. وظهرت مفاهیمها في التطبیق العملي أول مرة في 
ه اإلنسان ونبذ العنف، واتفقوا على العیش لمواجهة مشاكل ایخ البشریة عندما ألف اإلنسان أختار 

ع یبحثون عن سبل البقاء ومقارعة خطوب الحیاة، في نطاق العائلة ثم القریة والمدینة، وراح الجمی
  ) 14: 2007الحیاة. (الفتالوي،

والحدیث عن حقوق اإلنسان وحریاته، حدیث األمس والیوم والغد تتلقاه القلوب واألرواح 
فال حیاة هنیئة یظللها األمن والسالم  ،) 2001:9بمتعة وبهجة، ألنه حدیث الفطرة.( الطعیمات، 

قیم حقوق اإلنسان التي وجدت بوجود اإلنسان ومستمرة باستمراریة حیاته،  والعیش الرغید بعیًدا عن
ال یستطیع اإلنسان العیش بدونها أو االستغناء عنها، وٕاال فقد آدمیته وكرامته التي میزه هللا بها عن 

  سائر خلقه. 
  

  مفهوم حقوق اإلنسان: 
ال  بدونها والتي البشریة، الطبیعةفي  واللصیقة األصیلة الحقوق" نهاأبتعرف حقوق اإلنسان 

 قدراته، إبراز إمكانیة وتمنحه والحریة، الكرامة له تحقق التي وهي كإنسان، یحیا أن للفرد یمكن
  )19: 2001(الجرباوي، ". والمادیة الروحیة وتحقیق حاجاته

 تضمن الدولیة التي النصوص وبعض الشرعیة الحقوق " بأنهاحقوق اإلنسان  ویعرف قیطة
 األفراد والجماعات وتمتع العنصري التمییز ومناهضة المجاالت مختلف في اإلنسانیة معنى حمایة

 واالتفاقیات في اإلعالنات الواردة والثقافیة واالجتماعیة، واالقتصادیة، والمدنیة، السیاسیة، بحقوقهم
  )11: 2010(قیطة،  ".كاملة تنمیة والمجتمع الفرد لتنمیة الدولیة،
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ات األساسیة، والمدنیة والسیاسیة "مجموعة المتطلب ویعرفها إبراهیم والحدیبي بأنها
ما یضمن لهم الحیاة الكریمة التي واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي یحتاجها األشخاص ب

تحفظ لهم شخصیتهم وكرامتهم داخل المجتمع الذي یعیشون فیه، وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في 
  ) 20: 2011كافة أنشطة المجتمع". ( إبراهیم والحدیبي، 

تلك الحقوق المتأصلة في البشر والتي ال یمكن لإلنسان الفلسطیني " وتعرفها المدهون بأنها
قوق التي تهدف إلى ضمان وحمایة معنى اإلنسانیة في مختلف أن یحیا بكرامة دونها، وهي تلك الح

المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وحفظ الكرامة اإلنسانیة دون أي شكل من 
وتشمل مجموعات حقوق فردیة وجماعیة وقد وضعت حدیثًا في مجموعة وثائق  ،أشكال التمییز

  )60: 2012وعهود دولیة". (المدهون، 

تلك الحقوق اللصیقة باإلنسان منذ والدته وحتى "بأنها  حقوق اإلنسان وتعرف الباحثة
وأكد علیها اإلعالن العالمي  ،التي أقرها اإلسالم للفرد والجماعة في كتاب هللا وسنة رسوله ،مماته

  ."لحقوق اإلنسان بهدف صون الكرامة اإلنسانیة لضمان حیاة كریمة
  

  نشأة الحق:
القرآن الكریم إلى أن بدایة الحیاة البشریة كانت بآدم وزوجته، حیث شكال أول لقد أشار 

أسرة بشریة انبثق منها أول تجمع بشري على األرض، وبقیام هذه األسرة وجدت الحقوق، حیث 
⎯ô{:وهذا ما أشار إلیه قوله تعالى ،حقوق الزوجة وحقوق الزوج، وحق األبناء في الحیاة ÏΒ uρ 

ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n=y{ / ä3s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àΡr& % [`≡ uρø— r& (# þθãΖ ä3ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Ν à6 uΖ÷ t/ Zο ¨Š uθ ¨Β 

ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρã ©3x tG tƒ{ ] :فمن حق كل من الزوجین أن  ]،21الروم

  ) 38: 2001یجد عند اآلخر السكن والرحمة. (الطعیمات، 

قصة أبناء آدم قابیل وهابیل لتبین لنا أن حق الحیاة ثابت لبني البشر، وأن قتل  ثم تأتي
النفس في غیر قصاص، وفي غیر دفع فساد في األرض یعدل قتل الناس جمیًعا، وبعد الممات في 

وما فیه من  ،ة أخیهأ  الغراب لیواري سو حقه بالتكریم والدفن لیحافظ على كرامته عندما بعث هللا
  ني البشر فال تنقطع حقوق اإلنسان بمماته وٕانما تستمر حتى بعد الوفاة.العبر لب
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هم بحاجة كل منهم لآلخر في تلبیة احتیاجاته  ابعضً وفي حیاة الناس مع بعضهم 
وقد یؤدي ذلك إلى تصادم بین البشر وٕالى اعتداء على ملكیات  ،والحصول على أسباب معیشته

ان البد من وجود أنظمة وقوانین تنظم حیاتهم وتوضح اآلخرین من أصحاب النفوس الضعیفة، فك
  ما لإلنسان وما علیه تجاه نفسه وتجاه اآلخرین من حقوق وواجبات.

ومن هنا نشأ حق اإلنسان على أخیه اإلنسان، واختلفت نظرتهم للحقوق والواجبات على 
ة على وجه التطور في الحیامّر العصور واختالف األزمان وتنوع حاجات البشر مع النمو و 

  األرض.
  

  خصائص حقوق اإلنسان:
تتمتع حقوق اإلنسان كغیرها بمجموعة من الصفات والممیزات والخصائص التي تجعل 

وفي كل مكان وزمان وتكون مدعاة لتمسك البشر  ،منها مادة قابلة للتطبیق على الجمیع دون تمییز
ألنها تحقق له التوازن والمساواة والحریة والكرامة وألن أساسها ومنبعها  ؛فیها وعدم التنازل عنها

من خالل ما أقره من أفعال وأقوال وصفات منزهه عن  القرآن الكریم وصفات نبینا محمد 
  التدنیس أو التشكیك في خلق الكریم. 

  :ومن أهم الخصائص التي تتمیز بها حقوق اإلنسان ما یلي
ل بالتقریر والتنظیم مختلف أنواع الحقوق من سیاسیة ومدنیة واقتصادیة الشمولیة بحیث تتناو  .1

 عضو في جماعة.قافیة، كما تهتم باإلنسان كفرد و واجتماعیة وث
نهم بشر، ال تورث، فهي ببساطة ملك الناس ألحقوق اإلنسان ال تشترى وال تكتسب و  .2

 فحقوق اإلنسان متأصلة في كل فرد.
جمیع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدین أو الرأي ل احدة حقوق اإلنسان و  .3

وقد ولدنا جمیًعا أحراًرا السیاسي أو أي رأي آخر أو األصل الوطني أو االجتماعي، 
 .)فحقوق اإلنسان عالمیة(ن في الكرامة والحقوق. متساوی

یحق لهم أن حقوق اإلنسان ثابتة غیر قابلة للتصرف فلكي یعیش جمیع الناس بكرامة فإنه  .4
  .)فحقوق اإلنسان غیر قابلة للتجزئة( .یتمتعوا بالحریة واألمن، وبمستویات معیشیة الئقة..

ال یمكن انتزاعها، فلیس من حق أحدهم أن یحرم شخًصا آخر من حقوق اإلنسان حتى لو  .5
  )22: 2000(شهاب،  لم تعترف بها قوانین بلده، أو عندما تنتهك تلك القوانین.
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 التربیة ) خصائص 2010:122 (األونروا،  اإلنسان لحقوق التدریبي الدلیل في وردقد و 
  : بأنها اإلنسان حقوق على
 .معرفیة تربیة كونها من أكثر وسلوكیة قیمیة تربیة .1
 .وواجباته وحقوقه وحمایته ورفاهیته اإلنسان تخاطب إنسانیة تربیة  .2
 .للمتعلم النفسیة والسمات للوجدان اعتبار مع للمنطق تخضع عقالنیة تربیة .3
 .للمتعلم والناقد اإلبداعي التفكیر بتنمیة تأخذ إبداعیة تربیة .4

شاملة لجمیع جوانب حیاة الفرد  ،وترى الباحثة أن حقوق اإلنسان نابعة من الدین اإلسالمي
من جماعة ینتمي إلیها، یأخذ منها حقوقه ویعطیها واجبات تملیها علیه تعالیم  كونه جزًءا ال یتجزأ

دیننا الحنیف، وهذا أحد أهم أهداف المؤسسات التي یمر بها الفرد خالل حیاته ابتداء من األسرة 
مروًرا بالمدرسة والمسجد والشارع والنادي وكافة مؤسسات المجتمع التي یتعامل معها الفرد، والتي 

ى إلى تنشئة الفرد تنشئة شاملة للحقائق والمفاهیم والمبادئ والقیم واالتجاهات والمهارات تسع
لتمكنه من ممارسة مسؤولیاته وواجباته في احترام حقوق  ،والسلوكات المتصلة بالحقوق والواجبات

  اآلخرین والدفاع عن حقوقه والمطالبة بها  حتى الحصول علیها، لیحیا حیاة كریمة. 
  

  اإلنسان في اإلسالم:حقوق 
الدین اإلسالمي دین شامل كامل عالمي وجد لجمیع البشر على مر األزمان، وحري بهذا 
الدین الذي لن یقبل هللا غیره وال یرتضي لإلنسان أن یكون منبع اهتمامه لإلنسان الذي سیعمر 

االسالمي  ، فاهتم الدیناألرض ویستخلف فیها، ویعبد هللا على الوجه الذي یرتضیه هللا 
باإلنسان وحقوقه وواجباته باختالف تصنیفات هذا اإلنسان من حقوق وواجبات كاملة للذكور 
واإلناث، لألطفال والكبار، لألبیض واألسود، لألسویاء وذوي االحتیاجات الخاصة، للمسلم وغیر 

   المسلم، للعرب وللعجم.

حقوق اإلنسان ال یتم إال إذا مما ال شك فیه أن تحقیق الغایات واألهداف من تدریس مادة 
وضعنا في أذهاننا موقف الشریعة اإلسالمیة من هذه الحقوق، ذلك ألن لها دوًرا بارًزا في إقرار 
المبادئ األساسیة التي تكفل لكل فرد على وجه األرض أن یتمتع بحقوقه االقتصادیة والثقافیة 

مقدار عنایتها باإلنسان وحقوقه،  واالجتماعیة بوصفه إنساًنا، وهي تزخر بالنصوص التي تكشف
وهذه النصوص لیست مجرد مواعًظا أخالقیة، وٕانما هي أوامر تشریعیة، أقام الشرع إلى جانبها 
جمیع النصوص الالزمة لضمان تنفیذها، وهذا ما لم تصل إلیه نصوص اإلعالن العالمي لحقوق 
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الشأن، والتي ما برحت أن تكون في  اإلنسان، وال نصوص غیره من المواثیق الدولیة واإلقلیمیة ذات
مرتبة التوصیات التي ال ضامن لها من الضمانات التشریعیة ال على المستوى الدولي وال على 

  ) 10: 2001(الطعیمات،  المستوى اإلقلیمي.

كل ما كفله اإلسالم للفرد والجماعة، "ویمكن تعریف حقوق اإلنسان في اإلسالم بأنها 
  . "سانیته، وما یرتبط بهذا من واجبات ینبغي علیه أن یؤدیهاللحفاظ على كرامته وٕان

  )25: 2011(إبراهیم والحدیني،                                                        

النبیین والمرسلین  الكتب السماویة كلها وباتفاق كلإن عقیدة اإلسالم من صنع هللا بإجماع 
جمیًعا. وهي فیض من الحقائق الناصعة الوثیقة. الحقائق الراسیات الثوابت التي تتفق مع المنطق 
السلیم وتنسجم والفطرة المبرأة من  كل األوضار. عقیدة اإلسالم جملة من المعاني الراسخة المقررة. 

یة عبر طریقها الطویل على وجه هذه المعاني الجلیلة المقدورة كیما تكون نوًرا تهتدي به البشر 
األرض. إنها السبیل األمثل الذي تسلكه األجیال البشریة لتجد فیه السالمة والنجاء ولیكون خیر 
معوان في الطریق یقیها من التعثر والعراقیل. إن عقیدة اإلسالم بجالئها ووضوحها وأبعادها وبكل 

ذا النفس الزكیة  اإلنسان الممیز المفضال ما تعنیه من معاني اإلشراق والجالل إنما تصنع
الفضلى، والضمیر المرهف الیقظ واإلحساس الكامل بجمال الحق والخیر والعدل، وبقبح الباطل 

  ) 23،24: 1997والشر والظلم. (عبد العزیز، 

إنما هي منهج حیاة  ،إن حقوق اإلنسان في اإلسالم لیست أمنیات أو تأمالت لإلنسان
. فكل شریعة اإلسالم هي لإلنسان ومن  ول الرسالة على سیدنا محمدوضعت منذ لحظة نز 

بل أن أحكام اإلسالم  ،فلم یكن في اإلسالم استغالل لكي یلجأ اإلنسان للمطالبة بحقوق ،أجله
وٕان مخالفتها هو انتهاك لحقوق اإلنسان. ومهما عمل المجتمع الدولي  ،جمیًعا في األصل والثبات
  سنة.  )1400( اإلنسان فال یصل إلى ما وضعه اإلسالم قبل من قواعد جدیدة لحقوق

  )115: 2001(الفتالوي،                                                               

جاءت فكرة حقوق اإلنسان في اإلسالم بمثابة ثورة اجتماعیة ال مثیل لها في التاریخ  
وحقوقه حجر الزاویة في المجتمع الجدید، وقد حرص اإلنساني كله، كان فیها اإلنسان وحریاته 

اإلسالم على أن یصل إلى هذا المفهوم عن طریق التركیز على واجبات الفرد بدًال من حقوقه، 
ربط أداء هذه الواجبات بمسئولیة مزدوجة. ذلك ألن الفرد جزء ال یتجزأ من المجتمع، ویشكل أداؤه و 
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ع لواجباته خزاًنا للحقوق االجتماعیة التي یمكن للجمیع أن لواجباته وأداء سواه من أعضاء المجتم
یتقاسمها، والدولة هي الوسیلة التي یناط بها توزیع هذه الحقوق، وبالتالي فإن عالقة الفرد بالدولة 

  )126: 1991في اإلسالم لها طابع خاص یختلف عن كل األنظمة السیاسیة. (الفار، 

إنسانیة رفیعة المستوى. فكل آیة في القرآن الكریم  وقد جاءت الشریعة اإلسالمیة بقواعد
تعالج بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مسألة حقوق اإلنسان ورفع الظلم عن اإلنسان نفسه. فحرمت 
الظلم الواقع على اإلنسان وٕان كان صادًرا منه على نفسه، وفرضت عقاًبا على من یتجاوز على 

بدأ القضاء العادل في اإلسالم إال وسیلة من وسائل حمایة حقوق اإلنسان الشخصیة والمالیة. وما م
  )9:  2007حقوق اإلنسان.(الفتالوي،

وتتجسد حقوق اإلنسان في اإلسالم في نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة 
جمیعها ومصادر الشریعة األخرى. وأبدع الفقه اإلسالمي بما وضعه من تفسیر وشرح للشریعة. 

رع اإلسالمي من بدایتها إلى نهایتها جاءت من أجل اإلنسان وحمایته حتى من نفسه. فأحكام الش
فلم یكن اإلنسان في اإلسالم مخیًرا أن یفعل ما یضر بنفسه. فجمیع نصوص القرآن واألحادیث 
النبویة تضمنت حمایة لإلنسان والحفاظ على كرامته وقیمه وٕانسانیته. بما فیها القواعد المتعلقة 

ل فإنها ما شرعت إال من أجل المحافظة على حقوق اإلنسان ودفع الظلم عنه والقضاء على بالقتا
  ) 25: 2007 ،الرذیلة وٕاحقاق الحق. (الفتالوي

حقوق اإلنسان في اإلسالم من الثوابت التي یقوم علیها المجتمع اإلسالمي، فهي  دوتع
ا یمثل مرحلة من تطور العقل لیست حقوًقا سیاسیة ودستوریة فحسب، وهي لیست نتاًجا فكریً 

اإلنساني، ولیست حقوًقا طبیعیة كما یعبر عنها في القانون الوضعي، ولكنها في التعالیم 
اإلسالمیة، واجبات دینیة یكلف بها الفرد والمجتمع، كل في نطاقه، وفي حدود المسؤولیة التي 

ق، ویتكیف معها، بحیث ینهض بها، وبذلك فإن الفرد في المجتمع اإلسالمي یتشرب هذه الحقو 
تصبح جزًءا من مكوناته النفسیة والعقلیة والوجدانیة، ویحافظ علیها، أداء لواجب شرعي، ولیس من 

  ) 11: 2005حقه أن یفرط فیها، ألن التفریط فیها تقصیر في أداء هذا الواجب. (أبو العینین، 

لحق المبین. وتشریعه الذي هو ا إن تقریر الحقوق والواجبات في اإلسالم مصدره هللا 
!ª{قال تعالي:هو العدل المطلق الذي ال یحابي وال یتحامل،  $# ü“ Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& |=≈ tG Å3ø9 $# Èd,pt ø:$$ Î/ 
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tβ# u” Ïϑø9 $# uρ 3 $tΒ uρ y7ƒ Í‘ ô‰ ãƒ ¨≅ yè s9 sπ tã$¡¡9 $# Ò=ƒÌ s%  {] :وجعل میزان الحق والواجب  .]17الشورى

تقریر الحق والواجب عمًقا عقائدًیا، بحیث یطالب المرء بحقه منصوًبا من قبل العدالة اإللهیة یعطي 
ألنه من أمر هللا الذي ینبغي أال یفرط فیه وٕاال كان من الظالمین  ؛في إصرار وثبات ویجاهد ألجله

  )16: 1982أنفسهم الذین قبلوا االستذالل والهوان. (عثمان، 

لة وحكمة وحرًصا على حقوق العصر اإلسالمي من أزهى عصور التاریخ وأكثرها عدا دویع
فراد فیه حقوًقا وحریات لم یعرفها العالم إال بعد ذلك العصر بمئات فراد وحریاتهم. وقد مارس األاأل

لحمایة  ؛السنین، وقد شهد العصر اإلسالمي منذ أربعة عشر قرًنا نظاًما متكامًال ودقیًقا وعادًال 
آخر من العصور التي سبقته أو لحقت به  فراد وحریاتهم األساسیة لم یعرفه أي عصرحقوق األ

  )63: 1998(نجم،  حتى الیوم.

وترى الباحثة أن العقیدة اإلسالمیة قد ضمنت لإلنسان جملة من الحقوق وأقرت علیه جملة 
من الواجبات، یستطیع من خاللها أن یوازن حیاته فیحصل على حقوقه التي هي واجبات على 

واجباته التي هي حقوق للسلطة الحاكمة ولآلخرین ومن هنا السلطة الحاكمة وعلى غیره ویؤدي 
یتجلى لون الجمال والكمال والتوازن في عقیدتنا اإلسالمیة حیث كفلت لكل فرد حقه في المجتمع، 

  یتمتع به ویمارس حیاته الطبیعیة التي أرادها هللا لكل فرد على وجه األرض. 

المصادر والدراسات المتعلقة بحقوق ومن خالل اطالع الباحثة على عدد من المراجع و 
هناك وأن اإلنسان في اإلسالم وجدت أن هناك تنوع واختالف في تصنیف حقوق اإلنسان وترتیبها، 

ألنه ال أهمیة في المرتبة األولى  وهي حق الحیاة  ،دونهاحقوق ال یستطیع اإلنسان العیش  ةثالث
دون اإلنسان  ها حق الكرامة، فال قیمة لحیاةلحق من الحقوق إذا انعدمت حیاة اإلنسان، ویأتي بعد

‰ô{:كرامة، وقد منحها هللا لإلنسان ومیزه عن باقي المخلوقات، قال تعالى s) s9 uρ $oΨ øΒ§ x. û© Í_t/ tΠ yŠ# u™ 

öΝ ßγ≈ oΨ ù=uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9ø9 $# Ì óst7 ø9$# uρ Ν ßγ≈oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖù=Ò sù uρ 4’ n? tã 9 ÏV Ÿ2 ô⎯ £ϑ ÏiΒ 

$ oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒ ø s? {] :وفي المرتبة الثالثة یأتي حق الحریة حیث تنبثق منه بقیة  .]70اإلسراء

الحقوق التي أقرها الدین اإلسالمي مثل العمل والتعلیم والزواج والملكیة والمشاركة وغیر ذلك من 
  الحقوق. 
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وستعرض الباحثة الحقوق التي أقرتها شریعتنا ودیننا اإلسالمي لإلنسان من وجهة نظر 
اعتمدت من قبل المجلس التي بعض العلماء والكتاب، وحسب وثیقة إعالن الحقوق في اإلسالم، 

  م.1981أیلول/ سبتمبر  19هـ، الموافق 1401من ذي القعدة  21اإلسالمي بتاریخ 
   .الحق في الحیاة .1
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  .حق الدعوة والبالغ .14
  .الحقوق االقتصادیة .15
  .حق حمایة الملكیة .16
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 حق الحیاة:  .1
بل هو حق من  ،تقر العقیدة اإلسالمیة بأن حق الحیاة لیس حًقا من حقوق اإلنسان

وواجب من واجبات اإلنسان. فحیاة اإلنسان هبة من هللا سبحانه  ،حقوق هللا سبحانه وتعالى
وتعالى، ولیس لبشر أن ینتهك هذا الحق، أو أن ینال من هذا العطاء الرباني، ولذلك فإن هللا 

فهو حق هلل ولیس حًقا للبشر. ولذلك فقد  ،سبحانه وتعالى یصون هذا الحق ویعلي من شأنه
  ) 7: 2007(وطفة،  اك هذا الحق.حذر هللا سبحانه وتعالى من انته

≅ô⎯ÏΒ È{:قال تعالي دسة ال یجوز ألحد أن یعتدي علیها،فحیاة اإلنسان مق ô_r& y7Ï9≡ sŒ 

$ oΨö; tFŸ2 4’n? tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó  Î) …çμ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅tFs% $G¡ø tΡ Î ö tóÎ/ C§ø tΡ ÷ρ r& 7Š$|¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $yϑ̄Ρ r'x6 sù 

Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑy_ ô⎯ tΒ uρ $ yδ$uŠôm r& !$uΚ ¯Ρ r' x6sù $ uŠôm r& }̈ $̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_ 4 ô‰ s)s9 uρ óΟ ßγø? u™!$ y_ $ uΖ è=ß™â‘ 

ÏM≈uΖ Éi t7ø9$$ Î/ ¢ΟèO ¨βÎ) # ZÏWx. Οßγ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷èt/ šÏ9≡ sŒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# šχθèùÎ ô£ßϑ s9 { :وال  ]،32[المائدة

  )39:   2004(األسطل، تقرها.باإلجراءات التي تسلب هذه القدسیة إال بسلطان الشریعة و 

) أن الحیاة الكریمة حق لكل إنسان. ویراد بالحیاة 45- 41: 1887وأضاف عبد العزیز(
هنا، العیش الكریم في إطار من األمن والسالم والرضى. وذلك من غیر إیذاء وال اعتداء على 

االنسانیة البریئة اإلنسان بمختلف وجوه األذى والعدوان. ویعتبر اإلسالم االعتداء على النفس 
وازهاقها بغیر حق جریمة مروعة ال تضاهیها جریمة، إنها الجریمة القاصمة الفادحة المزلزلة. ال 

⎯{جرم أن إزهاق النفس البریئة بغیر حق غایة في العدوان والنكر. قال تعالى: tΒ uρ ö≅ çFø) tƒ 

$YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ!# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |= ÅÒ xîuρ ª! $# Ïμ ø‹ n=tã … çμ uΖ yè s9 uρ £‰ tãr& uρ … çμ s9 

$¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã { :93[النساء[.  

ومن صور االعتداء على النفس االنتحار وهو إقدام المرء العاقل البالغ على قتل نفسه 
${:عمًدا، قال تعالى yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2 ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ 

Hω Î) β r& šχθ ä3s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿω uρ (# þθ è=çF ø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3Î/ 
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  ) إلى األحكام التي جاءت بها الشریعة لكفالة حق الحیاة: 77: 2011وأشار عطیة (
 نعمة الهالك من تنجیتها أن كما اإلنسانیة، ضد جریمة حق وجه بغیر الروح إزهاق اعتبار 

 شأفة استئصال على للعمل اإلنساني التكافل بوجوب ذلك من والحكمة كلها، اإلنسانیة على
  .كله اإلسالمي المجتمع من القتل جریمة

 لعقیدة  تحقیًقا تفریق أو تمییز دون الناس جمیع به یتمتع حًقا مشترًكا الحیاة حق اعتبار
أوجبت  حیثط، اللقی حتى والكبیر الصغیر الحق هذا یشمل كما األرض، في االستخالف

 قتل تحریم. المسلمین على الكفایة فروض من ذلك وجعل التقاطه، المسلمین على الشریعة
 فإن یقتل خطأ من أما ،عمًدا یقتل من على القصاص عقوبة وجعل حق وجه بغیر الغیر
 اإلنسان، أخیه قتل المسلم على حرمت الشریعة إن .أهله على الكفارة مع الدیة هي العقوبة
 اإلنسان حیاة ألن جسمه، أعضاء من عضو على أو االعتداء لنفسه قتله كذلك علیه وحرمت
 العضو هذا أصاب إذا العضو قطع ویجوز ،لباریها هي حق وٕانما خاًصا له ملًكا لیست
  .الجسم إلنقاذ وذلك مرض

الشریعة اإلسالمیة اعتبرت أن هللا سبحانه وتعالى  أن )36: 2002( وأضاف عنجریني
وهب اإلنسان نعمة الحیاة وجعل حیاطتها كًال وجزًء، وصیانتها مادة ومعنى في طلیعة األهداف 
التي أبرزها اإلسالم، واعتبر حمایتها حمایة لإلنسانیة كلها، واالعتداء علیها اعتداء على اإلنسانیة 

َما َأْطَیَبِك َوَأْطَیَب ِریَحِك، َما أَْعَظَمِك {أنه وقف أمام الكعبة یقول:  جمعاء. وروي عن رسول هللا 
ٍد ِبَیِدِه، َلُحْرَمُة اْلُمْؤِمِن أَْعَظُم ِعْنَد اهللَِّ ُحْرَمًة ِمْنِك مَ  اِلِه َوَدِمِه َوَأْن، َوأَْعَظَم ُحْرَمَتِك، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

  ).378نن الترمذي:(س }َنُظنَّ ِبِه ِإالَّ َخْیًرا

ولم یكتف اإلسالم بالنص القانوني على حمایة حقوق اإلنسان وٕانما غرس في النفوس 
خطب في حجة الوداع، ومما قاله  فلقد روي عن اإلمام البخاري أن رسول هللا  تقدیس الحیاة. 

یِه ِبَغیْ {في خطبته:  ِر َأَال َتْدُروَن َأيُّ َیْوٍم َهَذا؟، َقاُلوا: اهللَُّ َوَرُسوُلُه أَْعَلُم، َقاَل: َحتَّى َظَننَّا َأنَُّه َسُیَسمِّ
، َقاَل: َأيُّ َبَلٍد َهَذا؟ َأَلْیَسْت ِبا َبْلَدِة اْلَحَراِم؟، لْ اْسِمِه، َفَقاَل: َأَلْیَس ِبَیْوِم النَّْحِر؟، ُقْلَنا: َبَلى َیا َرُسوَل اهللَِّ
، َقاَل: َفِإنَّ ِدَماَءُكْم، َوَأْمَواَلُكْم، َوأَْعَراَضُكْم، َوَأْبَشاَرُكْم، َعَلْیُكمْ  َحَراٌم َكُحْرَمِة  ُقْلَنا: َبَلى َیا َرُسوَل اهللَِّ
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َنا: َنَعْم، َقاَل: اللَُّهمَّ اْشَهْد، َفْلُیَبلِِّغ َیْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُكْم َهَذا، ِفي َبَلِدُكْم َهَذا، َأَال َهْل َبلَّْغُت؟، ُقلْ 
اِهُد اْلَغاِئَب، َفِإنَُّه ُربَّ ُمَبلٍِّغ ُیَبلُِّغُه ِلَمْن ُهَو َأْوَعى َلُه َفَكاَن َكَذِلَك، َقاَل: َال َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّاًرا  الشَّ

   )6578(صحیح البخاري،  }َیْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ 

إن أصداء هذه الصیحات الحانیة الحذرة ال تزال ترن في اآلذان واألفئدة وتضفي صبغة 
القداسة على دم اإلنسان وماله وعرضه، وتجعل المحافظة على حق الحیاة في مستواها األعلى 

  متصلة بعنوان اإلسالم وحقیقته. 
  

 حق الحریة:  .2
، الصفة الطبیعیة األولى التي بها یولد اإلنسان وهي -كحیاته سواء - حریة اإلنسان مقدسة

وهي مستصحبة  ،)94(صحیح البخاري: }َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ ُیوَلُد َعَلى اْلِفْطَرةِ {: قال رسول 
ویجب توفیر الضمانات الكافیة لحمایة حریة األفراد، وال  ،ومستمرة، لیس ألحد أن یعتدي علیها

عتدي على حریة شعب آخر، یوال یجوز لشعب أن  ،إال بسلطان الشریعةیجوز تقییدها أو الحد منها 
⎯Ç{قال تعالى:، ویسترد حریته بكل السبل الممكنة، عب المعتدى علیه أن یرد العدوانوللش yϑ s9 uρ 

t |Á tGΡ$# y‰ ÷è t/ ⎯ Ïμ Ïϑù= àß y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù $ tΒ Ν Íκ ö n=tã ⎯ ÏiΒ @≅‹ Î6 y™ {] :وعلى المجتمع الدولي    ]،41الشورى

مساندة كل شعب مجاهد من أجل حریته، ویتحمل المسلمون في هذا واجبًا ال ترُخص علیها، قال 
≈t⎦⎪Ï%©!$# βÎ) öΝßγ{:تعالى ¨Ψ ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$ s%r& nο4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?#u™ uρ nο4θŸ2 ¨“9$# (#ρã tΒ r& uρ Å∃ρã÷è yϑø9 $$Î/ 

(# öθyγ tΡ uρ Ç⎯tã Ì s3Ζßϑø9 $# 3 ¬!uρ èπ t6É)≈ tã Í‘θãΒ W{$# { :39:  2004(األسطل،  .]41[الحج.(   

وهي حریة الفكر والرأي واالعتقاد  ،للحریات ا) أنواعً 129: 1997وأضاف عبد العزیز (
  والتصرف. 

  وحریة الفكر كفلها االسالم لإلنسان ألنها حق من حقوقه األساسیة الذاتیة. ولقد دعا هللا
عباده البشر للتفكیر في كونه المدیر الذي تتزاحم فیه الكائنات والطبائع والنوامیس. وفي القرآن 

قال  ،الكریم تحضیض على التفكیر في خلق هللا وفي الكائنات من أجل التبصر والتدبر واالستفادة
⎪⎦t{:تعالى Ï% ©! $# tβρ ã ä.õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθ ãè è%uρ 4’ n? tãuρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρ ã¤6 x tG tƒ uρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9$# 
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ÇÚö‘ F{ $# uρ $ uΖ−/ u‘ $ tΒ |M ø) n= yz # x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈t/ y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨ É) sù z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊇®⊇∪ !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) ⎯ tΒ 

È≅Åzô‰ è? u‘$ ¨Ζ9$# ô‰ s) sù … çμ tF ÷ƒ t“ ÷z r& ( $ tΒ uρ t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& { :191 ، 192[آل عمران[.  

في اإلسالم تماًما. بل أنه حق في صورة واجب یطوق به اإلسالم  هالرأي مكفولوحریة 
أعناق المسلمین بقول الحق في صدق وجرأة، وأیما تردد في ذلك أو امتناع من اإلدالء بالصواب 
في كل األحوال ال جرم أنه ضرب من الضعف والخور أو صورة من الذلة واالستخزاء یهوي فیهما 

β¨ {شاه غواشي النفاق والجبن قال تعالى:وهو تغ ،المجتمع Î) t⎦⎫É) Ï≈ oΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ x ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ 

Í‘$̈Ζ9 $# ⎯ s9 uρ y‰ Åg rB öΝ ßγ s9 # · ÅÁ tΡ {] :145النساء[.  

اعتقد كذا أي: عقدت علیه القلب والضمیر  ،وحریة االعتقاد یراد به التدین بدین من األدیان
حتى قیل العقیدة هي: ما یدین به اإلنسان وقبل: الحكم الذي ال یقبل الشك فیه لدى معتقده. 

والجمع  ،والعقیدة في الدین هي ما یقصد به االعتقاد دون العمل، كعقیدة وجود هللا وبعثه الرسل
  )614: 2وسیط، ج) و(المعجم ال71: 2(المصباح المنیر، ج عقائد.

أما حریة االعتقاد فهي قدرة االنسان على التدین بدین على نحو ما یراه أو یعتقده وذلك من 
وبذلك فأهل الكتاب أحرار فیما  ،كراه في ذلك أو ترهیب. ومثل هذه الحریة مكفول في االسالمإغیر 

ولیس ألحد  ،الیهودیة یضمرونه في أنفسهم وتصوراتهم من معتقدات في النصرانیة أو المجوسیة أو
فأهل الكتاب في كنف  ،وما یدین به أو یعتقده ،ا من كان أن یحول بین واحد من أهل الكتابكائنً 
حد من المسلمین أن یعترضهم في ألولیس  ،سالم والمسلمین ال یمسهم من أحد ضیر أو اكراهاإل

uΖ$!{ل تعالى:قا ،أي من تصرفاتهم التي یجیدون أنها منبثقة عن دیاناتهم وشرائعهم ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) 

|=≈ tG Å3ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š⎥ ÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰ tƒ z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# $·Ψ Ïϑø‹ yγ ãΒ uρ Ïμø‹ n=tã ( Ν à6 ÷n $$ sù 

Ο ßγ oΨ ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# ( Ÿω uρ ôì Î6 ®K s? öΝ èδ u™!# uθ÷δ r& $ £ϑ tã x8 u™ !% ỳ z⎯ ÏΒ Èd, ysø9 $# 4 9e≅ ä3Ï9 $ oΨ ù=yè y_ öΝ ä3ΖÏΒ 

Zπ tã÷ Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ à6 n= yè yf s9 Zπ ¨Βé& Zο y‰ Ïn≡ uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ ä. uθè= ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$ tΒ öΝ ä38s?# u™ ( 

(#θà) Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ uö y‚ ø9 $# 4 ’ n< Î) «!$# öΝ à6 ãè Å_ö tΒ $ Yè‹ Ïϑ y_ Ν ä3ã∞ Îm6 t⊥ ãŠ sù $yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. ÏμŠ Ïù tβθ à Î= tFøƒ rB {
سالم یقیم رسالته على القناعة الراسخة في النفس والذهن. ووسیلته في على أن اإل]، و 48المائدة: [
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النتساب لملة كراه على اسالم في ذلك ال یقبل القسر واإلواإل ،ذلك الحجة الدامغة والبرهان الساطع
äí{سالم، قال تعالى:اإل ÷Š $# 4’ n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sà Ïãöθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø:$# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ 

©ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôã r& ⎯ yϑ Î/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôãr& 

t⎦⎪Ï‰ tGôγ ßϑ ø9 $$Î/ { :ناصم إذ ال ،ن حریة االعتقاد في حق المسلم بالذات منضبطةإ .]125[النحل 

 .فإن ذلك هو االرتداد ، وٕاالغیر اإلسالم ا إلى ملة أخرىسالم جهارً للمسلم أن ینقلب عن دین اإل
وذلك ألن ، وحریة التصرف متاحة لكل فرد من أفراد المجتمع اإلسالمي مهما تكن قومیته أو دیانته

وبذلك  ،أي غیر مكره ،جواز التصرف في شریعة اإلنسان منوط بكل إنسان مكلف وذي مسؤولیة
من آحاد  ار عن أصله ودینه ما دام واحدً لنظبغض ا امً التصرف تما یةحر  هفكل إنسان مكلف له
هذا المجتمع الذي تأتلف فیه عناصر شتى من مختلف الدیانات والقومیات  ،المجتمع اإلسالمي

  والفئات. 

) أن الحریة الشخصیة فهي أصل الحریات األساسیة التي 27: 2002وأضاف (عنجریني 
تقدمه نحو المثل العلیا. وتشمل الحریة تتعلق بنفس اإلنسان وكرامته ومصدر قیمته كإنسان، وسبب 

الشخصیة التحرر من االستعباد، وحمایة النفس من االعتداء على المال والبدن، وٕاذا علمنا أن فقهاء 
نسل، ترى كم المسلمین قد قرروا أن مقاصد الشریعة هي حمایة النفس، والدین، والمال، والعقل، وال

   حقوق اإلنسان في حمایة الحریة الشخصیة.وضح من لوائح أ كانت الشریعة أبلغ و
  

  حق المساواة: .3
الناس جمیًعا سواسیة أمام الشریعة، وال تمایز بین األفراد في تطبیقها علیهم، قال رسول هللا 

 :}ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َیَدَها ). والناس 1315(صحیح البخاري: }َواْیُم اهللَِّ َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ
≅9e { كلهم في القیمة اإلنسانیة سواء، وٕانما یتفاضلون بحسب عملهم، قال تعالى: à6 Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ 

$−Ι ÊeΕ (#θè=ÏΗxå ( öΝ åκ u Ïjù uθ ã‹ Ï9 uρ öΝ ßγ n=≈ uΗ ùår& öΝ èδ uρ Ÿω tβθ çΗs> ôà ãƒ{  :وال یجوز تعریض شخص 19[األحقاف .[

االنتفاع بالموارد المادیة للمجتمع لخطر أو ضرر بأكثر مما یتعرض له غیره. ولكل فرد حق في 
uθ { من خالل فرصة عمل مكافئة لفرصة غیره، قال تعالى: èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3s9 uÚ ö‘ F{ $# 

Zωθä9 sŒ (#θà± øΒ$$ sù ’ Îû $ pκ È: Ï.$uΖ tΒ (#θè=ä. uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Ï% ø— Íh‘ ( Ïμ ø‹s9 Î) uρ â‘θà± –Ψ9$#{  : 15[الملك[.   

  )40: 2004(األسطل،                                                                         
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) المساواة معناها أن الناس متساوون في تطبیق القانون، 23: 2002وأضاف (عنجریني، 
وفي الحقوق والواجبات، ال فرق بین قوي وضعیف، وال غني وفقیر. لقد كانت هذه المساواة عامة 

كل شيء، إن اإلسالم یقیس الناس بمقیاس كفایتهم وصدقهم وال ینظر إلى أنسابهم التي ال  في
  تغني عن الفضیلة.

  

 :حق العدالة .4

 {قال تعالى: ،من حق كل فرد أن یتحاكم إلى الشریعة، وأن یحاكم إلیها دون سواها öΝ s9 r& 

t s? ’ n< Î) š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ ãã÷“ tƒ öΝ ßγ ¯Ρ r& (#θãΨ tΒ# u™ !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6 s% tβρß‰ƒ Ìãƒ β r& 

(# þθ ßϑ x.$y⇔ tF tƒ ’ n< Î) ÏNθäó≈ ©Ü9 $# ô‰ s%uρ (# ÿρ â ÉΔ é& β r& (#ρã à õ3tƒ ⎯ Ïμ Î/ ß‰ƒ Ìãƒ uρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& öΝ ßγ ¯=ÅÒãƒ Kξ≈ n= |Ê 

# Y‰‹ Ïè t/ {]:تعالى. ومن حق الفرد أن یدفع عن نفسه ما یلحقه من ظلم ، قال ]59 النساء:}ω 
=Ït ä† ª!$# t ôγyfø9 $# Ï™þθ ¡9$$Î/ z⎯ ÏΒ ÉΑöθ s) ø9$# ωÎ) ⎯ tΒ zΟ Î=àß 4 tβ% x. uρ ª!$# $·è‹Ïÿ xœ $̧ϑŠÎ=tã {] :148النساء[. 

ولیس ألحد أن یلزم مسلًما بأن یطیع أمًرا یخالف الشریعة، وعلى الفرد المسلم أن یقول ال في وجه 
ْمع َوالطَّاَعة َعَلى اْلَمْرء اْلُمْسِلم ِفیَما {: ، قال رسول هللا من یأمره في معصیة، أًیا كان األمر السَّ

). ومن 50(صحیح البخاري: }َأَحبَّ َوَكِرَه َما َلْم ُیْؤَمر ِبَمْعِصَیٍة َفِإَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَیٍة َفَال َسْمع َوَال َطاَعة
اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، َال { : ، قال رسول هللاحقه على الجماعة أن تحمي رفضه تضامًنا مع الحق

  )41: 2004 (األسطل، ). 128(صحیح البخاري: }ْظِلُمُه، َوَال ُیْسِلُمهُ ی
  

 حق الفرد في محاكمة عادلة: .5
وهو مستصحب ومستمر حتى مع  .البراءة هي األصل "كل أمتي معافى إال المجاهرین"

قال  اتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نهائیة، وال تجریم إال بنص شرعي،
${تعالى:  tΒ uρ $̈Ζä. t⎦⎫Î/ Éj‹ yè ãΒ 4©®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘{  :وال یحكم لتحریر شخص وال 15[اإلسراء ،[

یعاقب على جرم إال بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة ال تقبل المراجعة أمام  محكمة ذات طبیعة قضائیة 
${كاملة، قال تعالى:  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΖtΒ# u™ β Î) óΟ ä. u™ !% ỳ 7, Å™$sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θç7Š ÅÁ è? $ JΒöθ s% 

7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ óΟ çFù= yè sù t⎦⎫ÏΒÏ‰≈ tΡ{ :43: 2004(األسطل،  .]6[الحجرات(  
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 ة:طلحق الحمایة من تعسف الس .6
لكل فرد الحق في حمایته من تعسف السلطات معه، وال یجوز مطالبته بتقدیم تفسیر لعمل 

تدل على تورطه من أعماله أو وضع من أوضاعه، وال توجیه اتهام له إال  بناء على قرائن قویة، 
!©%t⎦⎪Ï{فیما یوجه إلیه، قال تعالى: $# uρ šχρ èŒ÷σ ãƒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ Îö tó Î/ $ tΒ 

(#θç6 |¡ oK ò2 $# Ï‰ s) sù (#θè=yϑ tF ôm $# $YΖ≈ tF ôγ ç/ $Vϑ øOÎ) uρ $YΨ Î6 •Β { :44:  2004(األسطل، .]58[األحزاب(  
  

 حق الحمایة من التعذیب: .7
ُبوَن النَّاَس ِفي الدُّْنَیا{ :فضًال عن المتهمال یجوز تعذیب المجرم  ُب الَِّذیَن ُیَعذِّ  }ِإنَّ اهللََّ ُیَعذِّ

). كما ال یجوز حمل الشخص على االعتراف بجریمة لم یرتكبها. وكل ما 2018(صحیح مسلم: 
اْلَخَطَأ َوالنِّْسَیاَن َوَما ِإنَّ اهللََّ َوَضَع َعْن ُأمَِّتي { :، قال رسول هللا ینتزع بوسائل اإلكراه  باطل

  )45:  2004(األسطل، ).659(سنن ابن ماجة:  }اْسُتْكِرُهوا َعَلْیهِ 

نه لم یكتف بحمایة اإلنسان أإلى حد  –الرحیم بعباده  –لكریم وقد وصل األمر بالخالق ا
ذین ال ال -المسلم من التعرض للتعذیب أو األذى، بل إنه في حالة ما إذا تعرض واحد من الكفار

ألي تعذیب واستغاث بالمسلم، فإن من واجب المسلم أن یغیثه أیًضا، ثم  –یؤمنون بوجوده تعالى 
یقرأ علیه كالم هللا لعله یؤمن به، ثم یصل به إلى حیث یكون آمًنا ولو لم یدفعه هللا إلى اإلیمان به. 

β÷{:فقد قال تعالى Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫Ï. Îô³ ßϑ ø9 $# x8u‘$yf tF ó™ $# çν ö Å_ r'sù 4©®L ym yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n=x. «! $# ¢Ο èO 

çμ øó Î=ö/ r& … çμ uΖ tΒ ù'tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ ×Πöθ s% ω šχθ ßϑ n=ôè tƒ {] :بل لقد بلغ من حرص هللا  .]6التوبة

سبحانه وتعالى على سالمة مخلوقه من أي أذى، أنه لم یقتصر على حمایة اإلنسان من التعرض 
فحسب، بل حماه أیًضا من التعرض ألي أذى  ولو بمجرد الكالم أو  للتعذیب أو األذى الجسماني

${ حیث قال تعالى: ،اإلهانة أو السخریة أو الغیبة أو النمیمة أو المناداة باأللقاب المهینة pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω ö y‚ó¡ o„ ×Π öθ s% ⎯ ÏiΒ BΘ öθ s% #©|¤ tã β r& (#θçΡθä3tƒ # Z ö yz öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ÿω uρ Ö™ !$ |¡ÎΣ ⎯ ÏiΒ >™!$ |¡ ÎpΣ 

#© |¤ tã β r& £⎯ ä3 tƒ # Z ö yz £⎯ åκ ÷] ÏiΒ ( Ÿω uρ (# ÿρâ“ Ïϑ ù=s? ö/ ä3|¡ àΡ r& Ÿω uρ (#ρâ“ t/$uΖ s? É=≈ s) ø9 F{ $$Î/ ( }§ ø♥ Î/ ãΛ ôœeω $# 

ä−θÝ¡à ø9 $# y‰ ÷è t/ Ç⎯≈ yϑƒ M} $# 4 ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 ó= çG tƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθçΗ Í>≈ ©à9 $# $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ ∩⊇⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ 
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(#θç7 Ï⊥ tGô_ $# # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9 $# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øOÎ) ( Ÿω uρ (#θÝ¡ ¡¡ pg rB Ÿω uρ = tG øó tƒ Ν ä3àÒ ÷è−/ 

$³Ò ÷è t/ 4 = Ït ä† r& óΟ à2 ß‰ tn r& β r& Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝ ós s9 ÏμŠ Åz r& $\G øŠ tΒ çνθßϑçF ÷δ Ìs3 sù 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©! $# 

Ò># §θ s? ×Λ⎧ Ïm   ) 109:  1998(نجم، .]11-12الحجرات: [ }‘§

) أنه مهما كانت جریمة الفرد وكیفما كانت عقوبتها المقدرة  2002:54وأضاف (عنجریني 
شرًعا فإن كرامته تظل مصونة. إن اإلسالم صان النفس اإلنسانیة من التعذیب، واعتبر أن حمایتها 

به وٕایذاءه، وٕانما حرم من مقاصد الشریعة اإلسالمیة. ولم یكتف بأن صان اإلنسان وحرم تعذی
 - رضي هللا عنهما - تعذیب الحیوان أیًضا فقد روى الشیخان البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر

َبْت اْمَرأٌَة ِفي ِهرٍَّة َسَجَنْتَها َحتَّى َماَتْت َفَدَخَلْت ِفیَها النَّاَر َال ِهَي َأْطَعَمْتَها {قال:  أن رسول هللا  ُعذِّ
  ). 1760(صحیح مسلم:  }ْذ َحَبَسْتَها َوال ِهَي َتَرَكْتَها َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش اْألَْرضِ َوَال َسَقْتَها إِ 

  

 حق الفرد في حمایة عرضه وسمعته: .8
ِإنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوأَْعَراَضُكْم َبْیَنُكْم َحَراٌم {عرض الفرد وسمعته حرمة ال یجوز انتهاكها: 

اِهُد ِمْنُكُم اْلَغاِئَب، َفِإنَّ َعَلْیُكْم َكُحْرَمِة  َیْوِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُكْم َهَذا، ِفي َبَلِدُكْم َهَذا، َأال ِلُیَبلِِّغ الشَّ
اِهَد َعَسى َأْن ُیَبلَِّغ َمْن َأْوَعى َلُه ِمْنهُ  ). ویحرم تتبع عوراته ومحاولة 1739(صحیح البخاري:  }الشَّ

pκ${قال تعالى: النیل من شخصیته، وكیانه األدبي. š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z ÏWx. z⎯ ÏiΒ 

Çd⎯ ©à9 $# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î) ( Ÿω uρ (#θÝ¡ ¡¡ pg rB Ÿω uρ = tG øó tƒ Ν ä3àÒ ÷è −/ $ ³Ò÷è t/ 4 = Ït ä† r& 

óΟ à2 ß‰ tn r& β r& Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝ ós s9 ÏμŠ Åz r& $\G øŠ tΒ çνθßϑ çF÷δ Ì s3sù 4 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©!$# Ò># §θ s? ×Λ⎧Ïm §‘ {
  )45:  2004(األسطل، .]12[الحجرات: 

 حق اللجوء: .9
سالم وهو من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن یلجأ إلى حیث یأمن، في نطاق دار اإل

ویجب توفیر األمن لهم  عقیدته، أو لونه، حق یكفله اإلسالم لكل مضطهد، أًیا كانت جنسیته أو
β÷ {متى لجأ إلیهم، قال تعالى: Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫Ï. Îô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tFó™ $# çν öÅ_ r' sù 4©®L ym yì yϑ ó¡ o„ 

zΝ≈ n= x. «!$# ¢Ο èO çμ øóÎ=ö/ r& … çμ uΖtΒ ù' tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ ×Π öθ s% ω šχθ ßϑ n=ôè tƒ {] :6التوبة[.                 

  )45:  2004(األسطل،                                                                        
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ومن المعروف أن هللا سبحانه وتعالى قد أقر للمسلمین حق الهجرة واللجوء إلى أماكن 
لذي نالوه على قوه من الكفار، وهرًبا من العذاب الًصا من االضطهاد الدیني الذي الأخرى. تخ

أیدیهم، وتمكیًنا لهم من نشر رسالة الدین االسالمي الحنیف في سائر بقاع األرض. وقد حث هللا 
المسلمین في عدة آیات من القرآن الكریم على الهجرة والسعي في أرض هللا الواسعة طلًبا لألمان 

“y{قال تعالى: ،ونجاة من الكفار واستمراًرا لحركة الجهاد في سبیله ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ ¨β Î) 

©ÅÌ ö‘ r& ×π yè Å™≡ uρ }‘≈ −ƒÎ* sù Èβρ ß‰ ç7 ôã$$ sù{  : 119: 1998نجم، ( .]56[العنكبوت(  
  

  حقوق األقلیات: .10
#Iω oν {قال تعالى: ،األوضاع الدینیة یحكمها المبدأ القرآني العام tø. Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$# ( ‰ s% 

t⎦ ¨⎫t6 ¨? ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xöø9 $# 4 ⎯ yϑ sù öà õ3 tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ -∅ ÏΒ÷σ ãƒ uρ «! $$Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρó ãèø9 $$ Î/ 

4’ s+ øO âθø9 $# Ÿω tΠ$ |ÁÏΡ$# $ oλ m; 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧ Î= tæ{] :حوال أل. األوضاع المدنیة وا]256البقرة

šχθ{:قال تعالى ،الشخصیة لألقلیات تحكمها شریعة اإلسالم ãè≈ £ϑy™ É> É‹ s3ù=Ï9 tβθ è=≈ 2 r& 

ÏM ós ¡=Ï9 4 βÎ* sù x8ρ â™ !$ y_ Νä3 ÷n $$ sù öΝæη uΖ÷ t/ ÷ρ r& óÚ Íôã r& öΝ åκ ÷]tã ( β Î) uρ óÚÌ÷è è? óΟßγ ÷Ψ tã ⎯ n=sù x8ρ •ÛØ o„ 

$ \↔ø‹ x© ( ÷βÎ) uρ |M ôϑ s3ym Νä3 ÷n $$ sù Νæη uΖ÷ t/ ÅÝó¡ É) ø9$$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# =Ït ä† t⎦⎫ ÏÜÅ¡ ø) ßϑø9$# { :42[المائدة[.    

  )46:  2004(األسطل،                                                                          

) أنه یقصد باألقلیات في العرف الدولي فئات من رعایا 125:  2002وأضاف (عنجریني،
 دولة من الدول من حیث العرق، أو اللون، أو الدین، إلى غیر ما تنتمي إلیه أغلبیة رعایاها،

ومطالبة األقلیة تنحصر عادة في المساواة مع األغلبیة في الحقوق المدنیة والسیاسیة، وفي مباشرة 
شعائر عقیدتها، كما تطالب بعض األقلیات بحقها في استعمال لغتها، وفتح المدارس ألبنائها. 

تى وتشكو األقلیات من سیاسة التمییز العنصري، وهي سیاسة عدم تشجیع االندماج العنصري ح
  یستحیل قیام مجتمع مختلط العناصر. 
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β{، قال تعالى:المسلمین عاشوا إخاًء ال یعترف بالتفرقةكما أن  Î) uρ (#ÿρ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& 

š‚θ ããy‰øƒ s†  χ Î* sù y7 t7 ó¡ ym ª! $# 4 uθ èδ ü“Ï%©! $# š‚ y‰−ƒ r& ⎯ÍνÎóÇ uΖÎ/ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$Î/ uρ ∩∉⊄∪ y# ©9 r& uρ 

š⎥ ÷⎫ t/ öΝÍκ Í5θ è=è% 4 öθ s9 |M ø) xΡ r& $ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø ©9 r& š⎥ ÷⎫ t/ óΟ ÎγÎ/θ è=è% £⎯ Å6≈ s9 uρ ©!$# 

y# ©9 r& öΝæη uΖ÷ t/ 4 … çμ̄Ρ Î) î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym{ ] :145:  2002(عنجریني، .]63 ، 62األنفال(  
  

 حق المشاركة في الحیاة العامة: .11
بالمصلحة من حق كل فرد في األمة أن یعلم بما یجري في حیاتها، من شئون تتصل 

العامة للجماعة، وعلیه أن یسهم فیها بقدر ما تتیح له قدراته ومواهبه، إعماًال لمبدأ الشورى، قال 
%t⎦⎪Ï{تعالى: ©!$# uρ (#θç/$yf tG ó™ $# öΝ ÍκÍh5 tÏ9 (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# öΝ èδ ãøΒ r& uρ 3“ u‘θä© öΝ æη uΖ÷ t/ $£ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ 

tβθ à) ÏΖãƒ { :وكل فرد في األمة أهل لتولي المناصب، والوظائف العامة، متى  .]38[الشورى

وال تسقط هذه األهلیة أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو طبقي:  ،توافرت فیه شرائطها الشرعیة
ِتِهْم َأْدَناُهْم، َوَیُردُّ َعَلْیِهْم َأْقَصاُهْم، { َوُهْم َیٌد َعَلى َمْن ِسَواُهْم، َأَال اْلُمْسِلُموَن َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُهْم، َوَیْسَعى ِبِذمَّ

  )47:  2004). (األسطل،80( سنن أبي داوود:  }َال ُیْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفٍر، َوَال ُذو َعْهٍد ِفي َعْهِده
  

  حق حریة التفكیر واالعتقاد والتعبیر: .12
 لكل شخص أن یفكر، ویعتقد ویعبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد ما

دام یلتزم الحدود العامة التي أقرتها الشریعة وال یجوز إذاعة الباطل، وال نشر ما فیه ترویج للفاحشة 
⌡È⎦{:قال تعالى، أو تخذیل لألمة ©9 óΟ ©9 Ïμ tG⊥ tƒ tβθà) Ï≈oΨ ßϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©!$# uρ ’Îû Ν ÎγÎ/θè=è% ÖÚ ẗΒ 

šχθàÅ_ ößϑø9 $# uρ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰yϑø9 $# š̈Ζtƒ Îøó ãΖs9 öΝ ÎγÎ/ ¢ΟèO Ÿω š tΡρ â‘Îρ$ pgä† !$ pκÏù ωÎ) Wξ‹Î=s% ∩∉⊃∪ 

š⎥⎫ÏΡθãèù= ¨Β ( $ yϑuΖ ÷ƒ r& (# þθàÉ) èO (#ρä‹Ï{é& (#θè=ÏnFè%uρ Wξ‹ÏFø) s? {] :48:  2004(األسطل، .]60،61األحزاب (  

 من حیث ،بالتربیة والعقیدة ترتبط  والوجدان الفكر حریة أن )78: 2011وأضاف عطیة (
 صالًحا إنساناً  یكون أن من الفرد یمكن بما ،والخلق والضمیر والعقل الفكر تنمیة التعلیم أهداف
      ذلك: یؤكد الجاثیة سورة في تعالى وقوله ،اآلخرین لعقائد محترًما ،عقیدته على محافًظا منتًجا

} ª! $# “ Ï% ©!$# t¤‚ y™ â/ ä3 s9 t ós t7 ø9 $# y“ Ìôf tG Ï9 à7 ù=à ø9 $# Ïμ‹ Ïù ⎯ Íν ÌøΒ r' Î/ (#θäó tG ö; tG Ï9 uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒ sù 
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ö/ ä3̄= yè s9 uρ tβρ ãä3ô± s? ∩⊇⊄∪ t ¤‚ y™ uρ / ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Yè‹ ÏΗ sd çμ ÷Ζ ÏiΒ 4 ¨βÎ) ’ Îû 

š Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 šχρã ©3x tG tƒ{ ] :13، 12الجاثیة[.  
 

  حق الحریة الدینیة: .13
/ö{، قال تعالى:لكل شخص حریة االعتقاد، حریة العبادة وفًقا لمعتقده ä3s9 ö/ ä3ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ 

È⎦⎪ÏŠ{ ] :49:  2004. (األسطل،]6الكافرون(  

سالم لم یكره أحد على الدخول في اإلسالم، ) أن اإل90: 2002وأضاف (عنجریني،  
#Iω oν {كراه وغصب، قال تعالى:إدراك، ولیست قضیة ة العقیدة اقتناع بعد البیان واإلفقضی t ø. Î) ’ Îû 

È⎦⎪Ïe$!$# ( ‰ s% t⎦̈⎫ t6 ¨? ß‰ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xöø9 $# 4 ⎯ yϑ sù öà õ3 tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ÷σ ãƒ uρ «! $$Î/ Ï‰ s) sù 

#$™óGtϑô¡|7y /Î$$9øèãóρuοÍ #$9øθâOø+s’4 ωŸ #$ΡÏÁ|$Πt ;mλo$ 3 ρu#$!ª œxÿÏ‹ìì æt=Î⎧Λî {]:جاء ولقد .]256 البقرة 

 الناطقة، والبداهة المفكر، العقل یخاطب وطاقاته، قواه بكل البشري اإلدراك یخاطب اإلسالم
 واإلدراك كله، البشري الكیان یخاطب السلیمة، الفطرة یخاطب كما المنفعل، الوجدان ویخاطب
   جوانبه. بكل البشري

 

  حق الدعوة والبالغ: .14
في حیاة الجماعة: دینًیا، واجتماعًیا،  –غیره منفرًدا ومع  –لكل فرد الحق أن یشارك 

وثقافًیا، وسیاسًیا.. إلخ، وأن ینشأ من المؤسسات، ویصطنع من الوسائل ما هو ضروري لممارسة 
≅ö{قال تعالى:  ،هذا الحق è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_yè t6 ¨?$# ( 

z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï. Îô³ ßϑ ø9 ومن حق كل فرد ومن واجبه أن  .]108یوسف: [ }#$

یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر، وأن یطالب المجتمع بإقامة المؤسسات التي تهیئ لألفراد الوفاء 
⎯ {قال تعالى: ،بهذه المسؤولیة، تعاوًنا على البر والتقوى ä3 tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰ tƒ ’ n<Î) Îö sƒ ø:$# 
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tβρ ããΒù' tƒ uρ Å∃ρã ÷è pR ùQ $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ=ø ßϑ ø9 آل عمران: [} #$

  )49:  2004. (األسطل،]104
  

 الحقوق االقتصادیة: .15
à7 !¬ {الطبیعة بثرواتها جمیًعا ملك هللا تعالى، قال تعالى: ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 

$ tΒ uρ £⎯ Íκ Ïù 4 uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ ó©x« 7ƒ Ï‰ s% { :وهي عطاء منه للبشر، منحهم حق 120[المائدة .[

t {االنتفاع بها، قال تعالى: ¤‚ y™ uρ / ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Yè‹ ÏΗ sd çμ ÷ΖÏiΒ 4 ¨β Î) 

’ Îû š Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 šχρ ã©3 x tG tƒ { :وحرم علیهم إفسادها وتدمیرها، قال 13[الجاثیة .[

Ÿω{تعالى:  uρ (#θÝ¡ y‚ ö7 s? }̈ $̈Ζ9 $# óΟ èδ u™ !$u‹ ô© r& Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t⎦⎪Ï‰ Å¡ø ãΒ{  :الشعراء]

]. وال یجوز أن یحرم آخر أو یعتدي على حقه في االنتفاع بما في الطبیعة من مصادر 183
yξ {الرزق، قال تعالى: ä. ‘‰ ÏϑœΡ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$sÜ tã y7 În/ u‘ 4 $ tΒuρ tβ% x. â™!$ sÜ tã š În/ u‘ 

# ·‘θÝà øt xΧ { :50:  2004(األسطل، .]20[اإلسراء(  

) أنها الحقوق التي تقررت لإلنسان في الشریعة اإلسالمیة 299: 1999( وأضاف الراوي
Ÿω {:قال تعالى ،والتي أحلها الشارع العظیم إلشباع الحاجات اإلنسانیة ،في الكسب والتملك uρ 

(# öθ ¨Ψyϑ tG s? $ tΒ Ÿ≅Ò sù ª! $# ⎯Ïμ Î/ öΝä3ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ 4 ÉΑ% ỳ Ìh=Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ (#θç6 |¡ oKò2$# ( Ï™ !$ |¡ ÏiΨ=Ï9 uρ 

Ò=ŠÅÁ tΡ $®ÿ ÊeΕ t⎦÷⎤ |¡ tGø. $# 4 (#θ è=t↔ ó™uρ ©! $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Î# ôÒ sù 3 ¨βÎ) ©! $# šχ%Ÿ2 Èe≅ä3Î/ >™ ó_ x« $ VϑŠ Î=tã{ 
وكفالة المستوى المعیشي الكریم الالئق باإلنسان واجب على نفسه من كسبه وماله  .]32النساء: [

  ).124(سنن الترمذّي:  }إنَّ هللا ُیِحبُّ َأن َیَرى آثَاَر ِنعَمِته على َعبِده : {قال رسول هللا ،الحالل
 

  حق حمایة الملكیة: .16
Ÿω {یجوز انتزاع ملكیة نشأت عن كسب حالل إال للمصلحة العامة، قال تعالى:ال  uρ 

(# þθ è=ä. ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Ν ä3oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ (#θä9 ô‰ è?uρ !$ yγ Î/ ’ n<Î) ÏΘ$¤6 çt ø:$# (#θ è=à2 ù' tGÏ9 $ Z)ƒ Ìsù ô⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒ r& 
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Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟ øOM}$$Î/ óΟ çFΡr& uρ tβθ ßϑ n=÷è s?{  : ومع تعویض عادل لصاحبها، قال رسول هللا 188[البقرة ،[

 :} َصحیح } َمْن َأَخَذ َشْیًئا ِمَن اْألَْرِض ِبَغْیِر َحقِِّه ُخِسَف ِبِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإَلى َسْبِع َأَرِضین)
). وحرمة الملكیة العامة أعظم، وعقوبة االعتداء علیها أشد، ألنه عدوان على 130البخاري: 

َمْن اْسَتْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل َفَكَتَمَنا ِمْخَیًطا َفَما َفْوَقُه َكاَن {وخیانة لألمة بأسرها: المجتمع كله، 
ِإنَّ ُفَالًنا َقِد اْسُتْشِهَد، َقاَل: {). قیل یا رسول هللا: 301(سنن أبي داوود:  }ُغُلوًال َیْأِتي ِبِه َیْوَم اْلِقَیاَمةِ 

، َقْد َرَأْیُتهُ  "، ِفي النَّاِر ِبَعَباَءٍة َقْد َغلََّها، َقاَل: ُقْم َیا ُعَمُر، َفَناِد: ِإنَُّه َال َیْدُخُل اْلَجنََّة ِإالَّ اْلُمْؤِمُنونَ  "َكالَّ
  )53:  2004). (األسطل،139( سنن الترمذي:  }َثَالثًا

 
  حق العامل وواجبه: .17

≅È {:قال تعالى ،العمل شعار رفعة اإلسالم لمجتمعه è% uρ (#θè=yϑ ôã$# “ u z |¡ sù ª! $# ö/ ä3 n=uΗ xå 

… ã& è!θß™ u‘ uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ ( šχρ–Š uäI y™ uρ 4’ n<Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹tó ø9 $# Íο y‰≈ pκ ¤¶9 $# uρ /ä3ã∞ Îm7 t⊥ã‹ sù $ yϑÎ/ ÷Λä⎢Ζä. 

tβθ è=yϑ ÷è s?{ ] :ومن حق العامل أن یوفى أجره المكافئ لجهوده دون حیف أو مماطلة . ]105التوبة

   ). 817(سنن ابن ماجة:  }أَْعُطوا اْألَِجیَر َأْجَرُه قبل َأْن َیِجفَّ َعَرُقهُ {:له، قال رسول هللا 
  )  53:  2004(األسطل،                                                                

متروًكا  العمل اختیار یكون أن تعني الحریة وهذه ،الحریة الكاملة في اختیار عملهوللعامل 
 وتقریر المبادئ من مبدأ وهي ،إنسان لكل مكفولة وهذه أو منع، إجبار أو إكراه دون ولتقدیره، له
  ) 103: 2011كما ذكرهما عطیة ( أصلین على یقوم المبدأ هذا

 وغدوه رواحه في الحریة من نزوع فطرته وفي یولد اإلنسان أن  األول: األصل. 
 والعقلیة الجسمیة قدراتهم في متفاوتون البشر الثاني: أن األصل. 

  
  حق الفرد في كفایته من مقومات الحیاة: .18

حق الفرد أن ینال كفایته من ضروریات الحیاة، من طعام، وشراب، وملبس، ومسكن، ومما 
روحه، وعقله من علم، ومعرفة وثقافة، في نطاق ما یلزم لصحة بدنه من رعایة، وما یلزم لصحة 

تسمح به موارد األمة، ویمتد واجب األمة في هذا لیشمل ماال یستطیع الفرد أن یستقل بتوفیره لنفسه 
>©É{:، قال تعالىمن ذلك ¨Ζ9 $# 4’ n< ÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ öΝ Íκ Å¦àΡr& ( ÿ… çμ ã_≡ uρø— r& uρ öΝ åκ çJ≈ yγ ¨Βé& 3 (#θä9 'ρé& uρ 
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ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ 4† n<÷ρ r& <Ù ÷è t7 Î/ ’ Îû É=≈ tF Å2 «!$# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑ ø9 $# uρ HωÎ) β r& 

(# þθ è=yè ø s? #’ n<Î) Ν ä3Í← !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& $ ]ùρã ÷è ¨Β 4 šχ% Ÿ2 y7 Ï9≡ sŒ ’ Îû É=≈ tG Å6 ø9 $# #Y‘θäÜó¡ tΒ{] :6األحزاب[.    

 )54:  2004(األسطل،                                                                        
                                

  حق بناء األسرة: .19
حق لكل إنسان، وهو الطریق الشرعي لبناء األسرة وٕانجاب   -بإطاره اإلسالمي  -الزواج 

${ قال تعالى: ، فافعإ و   ،الذریة pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®? $# ãΝ ä3−/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ 

t, n=yz uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— £] t/ uρ $uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # Z ÏWx. [™ !$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθ ä9 u™ !$ |¡ s? ⎯ Ïμ Î/ 

tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3ø‹ n=tæ $Y6Š Ï% u‘ {] :وعلیه  -ولكل من الزوجین قبل اآلخر .]1النساء

≈àM{قال تعالى: ،حقوق وواجبات متكافئة قررتها الشریعة –وله s) ¯=sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tItƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr' Î/ 

sπ sW≈ n=rO &™ÿρ ãè% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& β Î) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ 

ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ$# 4 £⎯ åκ çJs9θãè ç/ uρ ‘,ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρßŠ# u‘ r& $[s≈ n=ô¹ Î) 4 £⎯ çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# 

£⎯ Íκ ö n= tã Å∃ρá ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 ÉΑ$y_ Ìh=Ï9 uρ £⎯ Íκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã îΛ⎧ Å3 ym {] :ولألب تربیة  .]228البقرة

: دینًیا، وفًقا لعقیدته وشریعته، وهو مسئول عن اختیاره الوجهة التي یولیهم إیاهاأوالده: بدنًیا وخلقًیا، 
  ).1459(صحیح ُمسِلم:  }ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتهِ  {

حق احترامه، وتقدیر مشاعره، وظروفه في إطار التواد  –قبل اآلخر  –لكل من الزوجین و 
⎯ô{قال تعالى: ، والتراحم ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t,n= y{ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø— r& (# þθ ãΖä3ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9Î) 

Ÿ≅ yè y_ uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ ¨Β ºπ yϑôm u‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρ ã©3 x tG tƒ{ ]:21الروم[.  
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,÷ {:قال تعالى ،على الزوج أن ینفق على زوجته وأوالده دون تقتیر علیهمو  ÏΨ ã‹ Ï9 ρèŒ 7π yè y™ 

⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏF yè y™ ( ⎯ tΒ uρ u‘ Ï‰è% Ïμ ø‹n= tã … çμè% ø—Í‘ ÷, ÏΨ ã‹ ù= sù !$£ϑ ÏΒ çμ9 s?# u™ ª! $# 4 Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø tΡ ωÎ) !$ tΒ 

$ yγ8s?# u™ 4 ã≅ yèôf uŠ y™ ª!$# y‰ ÷è t/ 9ô£ ãã # Zô£ ç„ {] :7الطالق[.  

ôÙ {قال تعالى: ولكل طفل على أبویه حق إحسان تربیته، وتعلیمه، وتأدیبه، Ï ÷z $# uρ 

$ yϑßγ s9 yy$uΖ y_ ÉeΑ —%!$# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑ ôm§9 $# ≅ è%uρ Éb> §‘ $ yϑßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$u‹ −/ u‘ # Z Éó   .]24[اإلسراء: } ¹|

والدا الطفل عن الوفاء بمسؤولیتهما نحوه، انتقلت هذه المسؤولیة إلى المجتمع،  وٕاذا عجز
َأَنا {: قال رسول هللا  ،–الخزانة العامة للدولة  –بیت مال المسلمین  منقات الطفل وتكون نف

َتَرَك َماًال  َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأْنُفِسِهْم؛ َفَمْن ُتُوفَِّي ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َفَتَرَك َدْیًنا َفَعَليَّ َقَضاُؤُه، َوَمنْ 
  ).98(صحیح البخاري:  }َفِلَوَرثَِتهِ 

األسرة أن ینال منها ما هو في حاجة إلیه: من كفایة مادیة، ومن رعایة  ولكل فرد في
وحنان، في طفولته، وشیخوخته، وعجزه، وللوالدین على أوالدهما حق كفالتهما مادًیا، ورعایتهما 

  ). 289(سنن أبي داوود:  }َأْنَت َوَماُلَك ِلَواِلِدكَ { :، قال رسول هللا بدنًیا، ونفسًیا

َیا َرُسوَل   :لما سئل قیل{ :كما قال النبي : في رعایة خاصة من األسرةلألمومة حق و 
  ، ؟ َقاَل: ُأمََّك، ُقْلُت: ثُمَّ َمْن؟ َقاَل: ثُمَّ ُأمََّك. َقاَل: ُقْلُت: ثُمَّ َمْن؟ َقاَل: ثُمَّ َأَباَك، ثُمَّ "اهللَِّ  َمْن َأِبرُّ

  ).2(صحیح البخاري:  }"اَألْقَرَب، َفاَألْقَربَ 

كة بین أفرادها، كل بحسب طاقته، وطبیعة فطرته، وهي مسؤولیة اؤولیة األسرة شر مسو 
  تتجاوز دائرة اآلباء واألوالد، لتعم األقارب وذوي األرحام.

، َأنَّ َجاِرَیًة ِبْكًرا َأَتِت النَِّبيَّ { ال یجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن ال یرغب فیه:
 ) 56، 54 : 2004األسطل،( ).603(سنن ابن ماجة:}َزوََّجَها َوِهَي َكاِرَهٌة، َفَخیََّرَهاَفَذَكَرْت َأنَّ َأَباَها 
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  حقوق الزوجة: .20
وهب هللا للزوجة حقوًقا وعلیها واجبات ومن هذه الحقوق حق السكن والعیش مع الزوج، 

⎯£{قال تعالى:  èδθãΖ Å3ó™ r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym Ο çGΨ s3 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ï‰ ÷` ãρ Ÿω uρ £⎯ èδρ•‘ !$ŸÒ è? (#θà) ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 

£⎯ Íκ ö n= tã 4 β Î) uρ £⎯ ä. ÏM≈ s9 'ρé& 9≅ ÷Ηxq (#θà) ÏΡ r' sù £⎯ Íκ ö n= tã 4©®L ym z⎯ ÷èŸÒ tƒ £⎯ ßγ n=÷Η xq 4 ÷β Î* sù z⎯ ÷è |Ê ö‘ r& ö/ ä3s9 

£⎯ èδθè?$ t↔ sù £⎯ èδ u‘θã_ é& ( (#ρãÏϑ s? ù& uρ / ä3uΖ ÷ t/ 7∃ρã÷è oÿÏ3 ( βÎ) uρ ÷Λän ÷ | $yè s? ßì ÅÊ ÷äI|¡ sù ÿ… ã& s! 3“ t÷z é& {
]. وأن ینفق علیها زوجها بالمعروف طوال زواجها، وخالل فترة عدتها إن هو طلقها، 6[الطالق: 

%ãΑ {قال تعالى: ỳ Ìh9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑÎ/ uρ 

(#θà) xΡr& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒr& { :النفقات أًیا كان وضعها المالي وأًیا ]. تستحق الزوجة هذه 34[النساء

كانت ثروتها الخاصة، وللزوجة أن تطلب من زوجها إنهاء عقد الزواج ودًیا عن طریق الخلع، قال 

*βÎ÷ {تعالى: sù ÷Λä⎢ ø Åz ω r& $ uΚ‹É) ãƒ yŠρß‰ ãn «! $# Ÿξ sù yy$oΨ ã_ $ yϑÍκ ö n= tã $ uΚ‹Ïù ôN y‰ tG øù$# ⎯ Ïμ Î/ 3 y7 ù=Ï? 

ßŠρß‰ ãn «!$# Ÿξ sù $ yδρß‰ tG÷è s? 4 ⎯ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρß‰ãn «! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθ ãΚÎ=≈ ©à9  .]229[البقرة: }#$

öΝ {:وللزوجة حق المیراث من زوجها، كما ترث من أبویها وأوالدها، قال تعالى à6 s9 uρ ß#óÁ ÏΡ $ tΒ 

x8 t s? öΝ à6 ã_≡ uρø— r& β Î) óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ £⎯ ßγ ©9 Ó$ s! uρ 4 β Î* sù tβ$Ÿ2  ∅ ßγ s9 Ó$ s! uρ ãΝ à6 n=sù ßì ç/ ”9 $# $£ϑ ÏΒ 

z⎯ ò2 t s? 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ š⎥⎫Ï¹θãƒ !$ yγ Î/ ÷ρ r& &⎥ ø⎪yŠ 4  ∅ ßγ s9 uρ ßì ç/ ”9 $# $£ϑ ÏΒ óΟ çFø. t s? β Î) öΝ ©9 

⎯ à6 tƒ öΝ ä3©9 Ó‰ s9 uρ 4 β Î* sù tβ$Ÿ2 öΝ à6 s9 Ó$ s! uρ £⎯ ßγ n= sù ß⎯ ßϑ›V9 $# $ £ϑ ÏΒ Λ ä⎢ ò2 t s? 4 .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 

šχθ ß¹θè? !$ yγ Î/ ÷ρ r& &⎦ø⎪ yŠ 3 βÎ) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρr& ×ο r& tøΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆr& ÷ρ r& ×M ÷z é& 

Èe≅ ä3Î= sù 7‰Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 $# 4 β Î* sù (# þθ çΡ% Ÿ2 u sYò2 r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγ sù â™!% Ÿ2 u à° ’ Îû Ï] è=›W9 $# 4 
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.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 4© |»θãƒ !$ pκ Í5 ÷ρr& A⎦ ø⎪yŠ uö xî 9h‘ !$ŸÒ ãΒ 4 Zπ §‹ Ï¹ uρ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Î= ym {
  ) 57:  2004(األسطل،  .]12[النساء : 

  حق التربیة:  .21

التربیة الصالحة حق األوالد على اآلباء، كما أن البر وحسن المعاملة حق اآلباء على 
©4{األوالد، قال تعالى:  |Ó s% uρ y7 •/ u‘ ω r& (# ÿρß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$−ƒ Î) È⎦ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ ômÎ) 4 $ ¨ΒÎ) £⎯ tó è=ö7 tƒ 

x8 y‰Ψ Ïã u y9Å6 ø9 $# !$ yϑèδ ß‰ tn r& ÷ρ r& $ yϑ èδ ŸξÏ. Ÿξ sù ≅ à) s? !$ yϑçλ °; 7e∃ é& Ÿω uρ $ yϑèδ öpκ ÷] s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ©9 Zω öθ s% 

$Vϑƒ ÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙÏ ÷z $# uρ $ yϑßγ s9 yy$uΖ y_ ÉeΑ —%!$# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑ ôm§9 $# ≅ è%uρ Éb> §‘ $ yϑßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹ −/ u‘ 

# Z Éó    .]24 ،23[اإلسراء: } ¹|

َطَلُب اْلِعْلِم {التعلیم حق للجمیع، وطلب العلم واجب على الجمیع ذكوًرا وٕاناثًا على السواء: 
 ) 58: 2004). (األسطل، 80(سنن ابن ماجة:  }َفِریَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ 

 
 حق الفرد في حمایة خصوصیاته: .22

أسراره  تحفظ وأن به، الخاصة الحیاة تحترم أن في اإلنسان حق :الخصوصیة بحق یقصد
وحرمة  المسكن، حرمة حمایة في ذلك ویتمثل إذنه، بغیر اآلخرون علیها یطلع أال یجب التي

 یقیم الذي السكن بیت السكن: حرمة حمایة في باإلنسان. والحق الخاصة والمراسالت االتصاالت
 من ومظهر الدولة، على أساسي واجب السكن حق كفالة إن .مؤقتة أو دائمة بصورة اإلنسان به

 في األغنیاء عاتق على المسؤولیة تقع ذلك عن الدولة وٕاذا عجزت االجتماعي، التكافل مظاهر
  ) 80:  2011(عطیة، المجتمع.

ال یحل التسور علیه،  قال  ،وخصوصیاتهم حمى ،وسرائر البشر إلى خالقهم وحده
$ {تعالى: pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7 Ï⊥ tGô_ $# # Z ÏWx. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9 $# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øOÎ) ( Ÿω uρ 
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(#θÝ¡¡¡ pg rB Ÿω uρ = tG øó tƒ Ν ä3àÒ ÷è −/ $³Ò ÷è t/ 4 = Ïtä† r& óΟ à2 ß‰ tn r& β r& Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝ ós s9 ÏμŠ Åz r& $ \G øŠ tΒ 

çνθßϑçF ÷δÌ s3 sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# Ò># §θ s? ×Λ⎧Ïm   )59:  2004. (األسطل،]12الحجرات: [} ‘§
 

  حق حریة االرتحال واإلقامة: .23
ویعني انتقال اإلنسان من مكان إلى آخر، بما تقتضیه ظروف الحیاة اإلنسانیة والعمل 
والكسب الذي ال غنى لإلنسان عنه، فهو أمر الزم للحیاة اإلنسانیة في مفهوم الشریعة اإلسالمیة 

# {والذي أقرته، قال تعالى: sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9 $# (#ρãÏ± tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θäó tG ö/ $# uρ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù 

«! $# (#ρãä. øŒ $# uρ ©! $# # Z ÏWx. ö/ ä3̄= yè ©9 tβθ ßs Î=ø è?{  :ثم قال:  ].10[الجمعة}uθ èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 

uÚ ö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ $$ sù ’ Îû $ pκ È: Ï.$uΖ tΒ (#θ è=ä. uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Ï% ø— Íh‘ ( Ïμ ø‹s9 Î) uρ â‘θ à±–Ψ9     ].  15[الملك :  }#$

  )266: 1999(الراوي،                                                                        

فمن حق كل فرد أن تكون له حریة الحركة، والتنقل من مكان إقامته وٕالیه وله حق الرحلة، 
β¨{: ما تضییق علیه، أو تعویق له، قال تعالىوالهجرة من موطنه، والعودة إلیه دون  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# 

ãΝ ßγ9 ©ù uθ s? èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# þ‘ Ïϑ Ï9$sß öΝ Íκ Å¦ àΡr& (#θ ä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζä. ( (#θä9$ s% $̈Ζ ä. t⎦⎫Ï yè ôÒ tGó¡ ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 

(# þθ ä9$s% öΝ s9 r& ô⎯ ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «! $# Zπ yè Å™≡ uρ (#ρãÅ_$ pκ çJsù $ pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù öΝ ßγ1 uρù' tΒ æΛ ©⎝ yγ y_ ( ôN u™!$ y™ uρ 

# · ÅÁ tΒ{  :دون  -تعسًفا –]. وال یجوز إجبار شخص على ترك موطنه، وال إبعاده عنه 97[النساء

سبب شرعي. ودار اإلسالم واحدة، وهي وطن لكل مسلم، ال یجوز أن تتقید حركته فیها بحواجز 
یستقبل من یهاجر إلیه أو یدخله من المسلمین سیاسیة، وعلى كل بلد مسلم أن  جغرافیة، أو حدود

%t⎦⎪Ï{:استقبال األخ ألخیه، قال تعالى ©!$# uρ ρ â™§θ t7 s? u‘# ¤$!$# z⎯≈ yϑƒ M}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/ Å‰ Ï=ö7 s% tβθ ™7 Ïtä† ô⎯ tΒ 

t y_$yδ öΝ Íκ ö s9 Î) Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† ’ Îû öΝ Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑ ÏiΒ (#θè?ρé& šχρã ÏO÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& öθ s9 uρ 

tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Á yz 4 ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £x ä© ⎯ Ïμ Å¡ø tΡ š Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ šχθ ßsÎ=ø ßϑ ø9     .]9[الحشر: } #$

  )60 ،59: 2004(األسطل،                                                         
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لعباده لكي یتنقلوا فیها واعتبر القرآن الكریم، أن األرض كلها هي ملك هلل وحده، وقد أورثها 
بحریة، ودون أیة قیود أو موانع، حیث یسعون فیها ویعمرونها ویبحثون فیها عن أرزاقهم وارزاق 
أوالدهم، وبالتالي فقد أعطى هللا لإلنسان حق التنقل في األرض، ولم یبح ألیة سلطة أن تعوقه عن 

نتشار في األرض والتعارف مع ممارسة ذلك الحق، طالما أن هدفه هو مجرد السعي للرزق واال
$ {الشعوب األخرى، قال تعالى: pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4©s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ 

$\/θãè ä© Ÿ≅ Í← !$t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3 tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î=tã × Î7 yz {
  .)118: 1998نجم، (]. 13[الحجرات: 
  

وترى الباحثة أن الدین اإلسالمي اهتم باإلنسان وحقوقه من جمیع جوانبه بما یكفل للفرد 
والجماعة حیاة كریمة یؤدي كل فرد واجباته ویحصل على حقوقه كاملة غیر منقوصة، بعدل 

  ومساواة بین الجمیع، الذكر واألنثى، األسود واألبیض، العربي والعجمي.
  
، التملك في حقالالعمل، في حق ال: الحق في التعلیم، لحقوق اإلنسان السابقة أضاف الفارقد و 

 .حق الزواج وتكمیل األسرة
  الحق في التعلیم:  .1

ال جدال أن الشریعة اإلسالمیة تنظر إلى العلم والتعلیم على أنه أحد األهداف األساسیة 
على ذلك من أن رسالة اإلسالم ذاتها قد التي یجب أن یتحلى بها المجتمع اإلسالمي، وال أدل 

&ù {ابتدأت في غار حراء بقوله تعالى: tø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ô⎯ ÏΒ 

@,n= tã ∩⊄∪ ù& tø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ tø. F{ $# ∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ ¯=tæ ÉΟ n= s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯= tæ z⎯≈ |¡ΣM}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷è tƒ {
في بدایة الدعوة اإلسالمیة، هو دعوة إلى تحریر  . فهذا األمر موجه إلى النبي ]5 – 1العلق: [

وهذه الدعوة ترددت بعد  ،العقل اإلنساني من ظالم الجهل، ودفعه إلى ولوج أبواب العلم والمعرفة
  ) 339: 1991ي كثیر من آیات هللا. (الفار، فذلك 

ولم تقف الشریعة اإلسالمیة عند الحث على العلم والتفكیر، أو على بیان فضل العلماء، 
َطَلُب اْلِعْلِم َفِریَضٌة َعَلى ُكلِّ {:بل اعتبرت أن التعلیم فریضة على كل مسلم، قال رسول هللا 

  )341: 1991). (الفار، 80سنن ابن ماجة: ( }ُمْسِلمٍ 
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أرسى الدستور أصله، فحواه أن یكون لكل مواطن الحق وهكذا فإن الحق في التعلیم الذي 
في أن یتلقى قدًرا من التعلیم الذي یتناسب مع مواهبه وقدراته، وأن یختار نوع التعلیم الذي یراه أكثر 
اتفاًقا مع میوله وملكاته، وذلك كله وفق القواعد التي یتولى المشرع وضعها تنظیًما لهذا الحق بما ال 

ه أو االنتقاص منه، وعلى أال تخل القیود التي یفرضها المشرع في مجال هذا یؤدي إلى مصادرت
  ) 342: 1991التنظیم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون الذي تضمنهما. (الفار، 

وسیر أصحابه وأحكام  وهكذا یمثل اإلسالم وكتابه وأحادیث رسوله وسیرة هذا الرسول 
كله، إلى جانب ما یتعلق بذلك كله ویلزم له من ثقافة كونیة وٕانسانیة، الشریعة المستنبطة من هذا 

التربیة األساسیة والثقافة العامة التي لكل فرد فیها نصیب، ویعتبر تعلمه حًقا على الفرد وواجًبا 
سبل التعلیم والثقافة لألفراد، ألن اإللزام القانوني في  یئعلیه. وینبغي على دولة اإلسالم أن ته

اإلسالم ال یتحقق بمعناه الصحیح إال بعد توفیر التوجیه الفكري والنفسي عن طریق التربیة  شریعة
  )166: 1982والتعلیم والثقافة إلى جانب القدوة الفردیة واالجتماعیة. (عثمان، 

   

  حق العمل:  .2
حث اإلسالم على العمل بكافة صوره وأنواعه المشروعة، وجعله سبًبا من أسباب الحصول 

موال وتملكها، فالصید، وٕاحیاء األرض الموات، والزراعة والتجارة والصناعة كلها مجاالت على األ
#{:للعمل حث علیها اإلسالم، یقول تعالى sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒè% äο 4θ n=¢Á9 $# (#ρãÏ± tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θäó tG ö/ $# uρ 

⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# (#ρãä. øŒ $# uρ ©! $# # Z ÏWx. ö/ ä3̄= yè©9 tβθ ßsÎ=ø è? { :وقال تعالى: ]،10[الجمعة} uθ èδ 

“ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3s9 uÚ ö‘F{ $# Zωθä9 sŒ (#θ à±øΒ $$ sù ’ Îû $ pκ È: Ï.$ uΖtΒ (#θè=ä. uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Ï% ø—Íh‘ ( Ïμ ø‹s9 Î) uρ â‘θà± –Ψ9 $# {
  .]15[الملك: 

كان یحث أتباعه على العمل، ویشدد النكیر على ظواهر البطالة  كما أن الرسول 
واالستجداء، التي تتناقض أساًسا مع صورة المجتمع اإلسالمي الذي یمثل مجتمع والكسل والتواكل 
َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْیًرا ِمْن َأْن َیْأُكَل ِمْن َعَمِل َیِدِه َوإِنَّ َنِبيَّ اهللَِّ {، فنراه یقول: الحركة والحیاة

َالم َكاَن َیْأُكُل ِمْن َعَملِ    )344: 1991 ،) (الفار57(صحیح البخاري:  }َیِدهِ  َداُوَد َعَلْیِه السَّ

یشه حتى ال واإلسالم یجعل العمل حًقا لإلنسان وواجًبا علیه في الوقت نفسه لكسب ع
وقال عن الشاب الجلد القوي الذي تمنى الصحابة لو كان شبابه في سبیل  یكون عالة على الناس،
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ن كان خرج على أبوین له شیخین فهو في سبیل هللا، وٕان كان خرج على أوالد له صغار فهو إ" هللا
مل ضروري في سبیل هللا، وٕان كان خرج یسعى على نفسه لیقیها السؤال فهو في سبیل هللا". والع

نتاج وقضاء حاجات المجتمع، كما أنه ضروري لسد حاجة صاحبه، ومن لعمارة الكون وتنمیة اإل
  )152 ،151: 1982ن حًقا للفرد وواجًبا علیه في الوقت نفسه. (عثمان، هنا كا

وحریة العمل مكفولة في اإلسالم، فكل فرد له الحق في اختیار العمل المناسب له، وله أن 
كراه أو إجبار أو منع، ولیس في نصوص الشریعة إكافة أوجه النشاط االقتصادي دون یباشر 

ا األصل، ذلك أن مبدأ حریة اإلنسان في اختیار عمله یقوم على اإلسالمیة ما یدل على خالف هذ
أساس الفطرة اإلنسانیة، ویستند في تقریره إلى مبدأ مسؤولیة الفرد عن كل تصرفاته، ذلك المبدأ 

دمیته وبما ال یضر بمصلحة آ ة لإلنسان للمحافظة على كرامته والذي قررته الشریعة اإلسالمی
  )346: 1991الجماعة. (الفار 

  

  ویتلخص مفهوم اإلسالم للعمل في اآلتي:
  أن العمل واجب على كل مسلم، وحق لكل فرد قادر، ویتعین على الدولة أن تكفله للجمیع في

  نطاق مبدأ تكافؤ الفرص.
  یجب أن یكون العمل في المجاالت االقتصادیة المشروعة كالزراعة والصناعة والتجارة والحرف

أو أي مجاالت أخرى تستهدف تحقیق مصلحة الدولة أو تحقیق التعاون  ،المهنیة والتوظف
 والتكامل ألفراد المجتمع. 

 ن األصل هو تساوي البشر من حیث كونهم بشًرا لهم كرامتهم، وال یغیر هذا ألصل اختالف إ
 مواقع العمل لكل منهم، بل الجمیع متساوون في نظر اإلسالم. 

 م بها نتیجة تفاوت الناس من لالمالیة هو من األمور المس مكاسبن التفاوت في األرباح والإ
 حیث درایتهم واستعداداتهم الشخصیة. 

  ،349: 1991على الدولة أن تولي وظائفها لألكفاء الصالحین. (الفار( 
  

  حق التملك في اإلسالم:  .3
أقر اإلسالم حق اإلنسان في تملك المال ملكیة خاصة، وذلك عن طریق الوسائل 

التي قررها. وجعل هذا الحق دعامة من الدعامات التي یقوم علیها النظام االقتصادي المشروعة 
في الدولة اإلسالمیة. ورتب على ذلك ضرورة كفالة هذا الحق، واحترامه وصیانته من أي اعتداء، 

ما یمتلكه من أموال بكافة ظة علیه، أجاز للفرد أن یتصرف فیمع وضع العقوبات الرادعة للمحاف
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$ {:قال تعالى ،جارة والرهن والهبة والوصیة وغیر ذلكلتصرفات المعروفة كالبیع واإلجه اأو  yγ•ƒ r'̄≈ tƒ 

š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù' s? Ν ä3s9≡ uθ øΒ r& Μà6oΨ ÷ t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ Hω Î) β r& šχθä3s? ¸οt≈ pgÏB ⎯ tã <Ú#t s? 

öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿω uρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3|¡àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏm u‘ {:29[النساء  [.  

  )351 ،350: 1991(الفار،                                                          
  حق الزواج وتكمیل األسرة: .4

اهتمت الشریعة اإلسالمیة بإقامة نظام شامل متكامل لتنظیم جمیع أوضاع األسرة ، وجاء 
اإلسالم من األسرة باعتبارها حجر الزاویة في بناء المجتمع وأن هذا االهتمام تعبیرًا عن موقف 

المجتمع لن یكون مجتمعًا صالحًا قویًا متماسكًا قائمًا على األخالق والفضیلة إال إذا كانت اللبنة 
  . هانفس األولى له وهي األسرة  تقوم على هذه األسس

  اإلسالمي: المبادئ العامة التي یقوم علیها دور األسرة  في المجتمع
 :االرتباط الزوجي 

باعتباره وسیلة اإلنسان لبقاء نوعه وسكون قلبه  ،ودعا إلیه ،رغب اإلسالم في الزواج
⎯ô {واطمئنان نفسه وراحة ضمیره. قال تعالي: ÏΒ uρ ÿ⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t,n= y{ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àΡ r& 

% [`≡ uρ ø—r& (# þθ ãΖä3 ó¡ tF Ïj9 $yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπ yϑôm u‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 

tβρ ã©3 x tG tƒ {]:21سورة الروم [.  
  

 :المعنى اإلنساني في عقد الزواج 
یتضمن عقد الزواج مجموعة من المعاني اإلنسانیة التي تسود العالقة بین الزوجین، 

المساواة بین الزوجین، المعاشرة وهذه المعاني تقوم على أسس ثالثة هي: المودة والرحمة، 
  بالمعروف وحدد حقوق وواجبات كل طرف.

  

 :انحالل الرابطة الزوجیة بالطالق 
من الشقاق  اوذلك تخلصً  ،من تلقاء نفسه سوغت الشریعة  للرجل أن یطلق زوجته

الذي لم تنفع معه وسائل العالج التي رسمتها الشریعة. وقد جاء الطالق كوسیلة أخیرة 
البد منها لمنع الضرر وٕازالة الحرج من دوام المعاشرة في ظل شقاق دائم وعداء ضروریة 

  مستحكم بین الزوجین.
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 :انحالل الرابطة الزوجیة بطریقة الخلع 
إذا لم  تثمر الوسائل اإلصالحیة التي قررتها الشریعة اإلسالمیة  بإزالة الخالف بین 

كراهیتها للمقام معه، دون إیذاء لها أو الزوجین، فاستمر الزوج في اإلمساك بزوجته رغم 
اإلضرار بها، فإن اإلسالم أجاز للزوجة في هذه الحالة أن تقدم لزوجها من مالها ما تفتدي 

 به نفسها. ویطلق الفقه على هذه الحالة اصطالح: الخلع.
  

 موقف اإلسالم من تعدد الزوجات:
الشرائع السماویة السابقة، وكانت  عندما جاء اإلسالم، كان نظام تعدد الزوجات معروًفا في

بعض المجتمعات تبیح التعدد بال قیود، وقد اقتضت حكمة اإلسالم أن یسلك في هذه المسألة 
منهًجا یتفق مع الطبیعة اإلسالمیة من جهة والمحافظة على المجتمع اإلسالمي من جهة أخرى. 

الباحة كًما وكیًفا . قال تعالى في فجاء النص على إباحة التعدد، ولكن الحكمة اقتضت تقیید هذه ا
β÷ {:سورة النساء Î) uρ ÷Λ ä⎢ø Åz ω r& (#θäÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θßs Å3Ρ$$ sù $tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# 

4© o_ ÷WtΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷β Î* sù óΟ çFø Åz ω r& (#θä9 Ï‰÷è s? ¸ο y‰Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& 

ω r& (#θä9θãè s? { :378 – 362 : 1991الفار،( .]3[النساء(  

  وترى الباحثة أن بهذه اإلضافات تتعزز حقوق اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة.
  

  ):1997وأضاف عبد العزیز(
  

 حق الحیاة الكریمة: 
الحیاة الكریمة حق لكل إنسان، ویراد بالحیاة هنا العیش الكریم في إطار من األمن والسالم 

  والرضى. وذلك من غیر إیذاء وال اعتداء على اإلنسان بمختلف وجوه األذى والعدوان. 
  )41: 1997(عبد العزیز،                                                                      

⎯ô{ م اإلسالم قتل النفس بغیر حق، قال تعالى:قد حرّ و  ÏΒ È≅ ô_ r& y7 Ï9≡ sŒ $ oΨ ö; tFŸ2 4’ n? tã 

û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) … çμ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡ø tΡ Îö tó Î/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 7Š$|¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ ¯Ρr' x6 sù Ÿ≅ tF s% 

}̈ $̈Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ ô⎯ tΒ uρ $ yδ$uŠ ômr& !$ uΚ̄Ρ r' x6 sù $ uŠ ôm r& }¨$̈Ψ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ 4 ô‰ s) s9 uρ óΟ ßγ ø? u™ !$y_ $ uΖè= ß™ â‘ 
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ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ ¢Ο èO ¨βÎ) # Z ÏW x. Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷è t/ š Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èùÎ ô£ ßϑ s9 { :وٕاذا 32[المائدة .[

 كان اإلسالم حرم أن یقتل الشخص شخًصا آخر، فإنه حرم أن یقتل الشخص نفسه لقوله تعالى:
}Ÿω uρ (# þθ è=çFø) s? öΝ ä3 |¡ àΡr& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠ Ïm u‘ { :بل أوجب على اإلنسان ]29[النساء .

  المحافظة على حیاته ورعایة نفسه وصحته.
  

  ):2010( وأضاف التركي
  حق الكرامة:
اإلنسان في المفهوم اإلسالمي أكرم الكائنات وأشرفها، ومن أجله سخر هللا ما في  دیع

السماوات وما في األرض، ومنحه نعمة العقل والتفكیر والتدبر. فالكرامة اإلنسانیة، تستند في 
اإلسالم إلى نظریة متكاملة، وهذا ما یمیزها عن المفهوم الغربي القاصر. إن أسباب تلك الكرامة 

ونها، واضحة في تسخیر ما في السماوات واألرض لخدمة اإلنسان. ومن آثار هذه الكرامة، ومضم
⎯ô{شري واستمراره، قال تعالى:أن حیاة الفرد في قیمتها تكاد تتساوى مع حیاة النوع الب ÏΒ È≅ ô_ r& 

y7 Ï9≡ sŒ $oΨ ö; tF Ÿ2 4’ n? tã û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó  Î) … çμ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡ ø tΡ Îö tó Î/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

$ yϑ̄Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }̈ $̈Ζ9 $# $ Yè‹ Ïϑy_ ô⎯ tΒ uρ $ yδ$ uŠ ôm r& !$ uΚ ¯Ρr' x6 sù $ uŠ ôm r& }̈ $̈Ψ9 $# $ Yè‹ Ïϑy_ 4 ô‰ s) s9 uρ 

óΟ ßγ ø? u™!$ y_ $ uΖ è=ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7 ø9 $$Î/ ¢Ο èO ¨β Î) # Z ÏW x. Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷è t/ š Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èùÎ ô£ ßϑ s9 {
وتمنع كل التصرفات التي تنال من حق الحیاة، وسالمة البدن والعرض، أو تنقص  .]32 المائدة:[

ا، وحتى التمثیل بجثته بعد وفاته، ا أو معنویً منه، كتعذیب اإلنسان، والعدوان علیه في حیاته مادیً 
  .)32:  2010(التركي، ولو في الحرب، إذ یمتد التكریم لإلنسان إلى ما بعد وفاته.

  
أن الدین اإلسالمي لم یغفل أي حق یحقق لإلنسان إنسانیته إال وتحدث عنه وترى الباحثة 

وأقره وأوجبه لكل فرد في المجتمع لتتحقق العدالة االجتماعیة للجمیع والحیاة الكریمة التي تلیق 
  بالفرد المسلم الذي كرمه هللا سبحانه وتعالى.
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  المیة:تصنیفات حقوق اإلنسان في الشریعة اإلس
وانطالًقا من  ،وتختلف باختالف الزمان الذي یعیش فیه ،حاجات اإلنسان متنوعة ومتعددة

ولكن  ،لكي تلبي هذه الحاجات ،ومن الطبیعي أن تتنوع وتتعدد حقوقه ،هذا التنوع واالختالف
 ،ودرجة أولویتها من إنسان إلى آخر ،خر في نوع هذه الحقوقتختلف نظرة كل إنسان عن اآل

  وتقسیمها حسب الشریعة اإلسالمیة.وبالتالي سیكون اختالف في تصنیفها 
 تصنیف الفار: .1

  صنف الفار حقوق اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة إلى:
 وصنفها إلى:  :حقوق مدنیة وسیاسیة 

 .الحق في نظام حكم دیمقراطي -
  .حق اإلنسان في الحیاة  -
 .حق اإلنسان في العیش بأمان -
 .حریة الرأي  -
 .حریة الفكر  -
 )280:  1991حریة العقیدة. (الفار،  -

 

 وصنفها إلى: :حقوق اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة 
  .الحق في التعلیم -
  .حق العمل، حق التملك -
 ) 238: 1991حق الزواج وتكوین أسرة. (الفار،  -

  
  تصنیف األسطل: .2

 حقوق اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة إلى: األسطلصنف 
  :وصنفها إلى:الحقوق بالنظر إلى من یضاف إلیه الحق 

ما تعلق بها النفع العام من غیر اختصاص بأحد كحرمة  وهي :حقوق هللا تعالى -
  وكالعبادات وٕاقامة الحدود فهذه كلها حقوق هللا تعالى.  ،بیت هللا الحرام، وحرمة الزنا

وهو ما ترتب علیه مصلحة  حق عام،نقسم إلى تو  ،وهي مصالحه حقوق العبد: -
عامة للمجتمع من غیر اختصاص بأحد المرافق العامة من التعلیم والقضاء 
والصحة وغیر ذلك، أما الحق الخاص فهو ما تعلقت به مصلحة خاصة بالفرد 
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اآلخر  تجاهفي الطالق وحق كل من الزوجین  كحقه في إدارة أمواله، وحق الزوج
  ري في المبیع. وحق البائع في الثمن وحق المشت

 .كحد السرقة وحد القذفوهي   وما اجتمع فیه الحقان وحق هللا أغلب: -
 .وهي كحد القصاص في القتل العمد :وما اجتمع فیه الحقان وحق العبد أغلب -

  ) 12 ،11: 2004(األسطل،                                                   
 :إلى:وصنفها  الحقوق بالنظر إلى محل الحق 

هي التي لم تقم بمحل ولم تتقرر بذات، ومرجعها رغبة اإلنسان و  حقوق مجردة: -
كحق الشفعة وحریة التعاقد بالعقود الشرعیة، وكالحقوق السیاسیة، االنتخاب 

   .وتولي الوظائف وحق الشورى والحقوق الذهنیة والفكریة ،والترشیح
وهي التي تتقرر بمحل یدركه الحس وبذات  :أو المتقررة حقوق غیر مجردة -

والحق في  ،معینة كحق القصاص في القتل العمد وكحق االستمتاع بالزوجة
وحق المرور والمسیل والشرب وحق  ،الطالق والقوامة وحق الوالیة على األوالد

  وحق الواهب في الرجوع عن الهبة.  ،الدائن في حبس العین المرهونة
  )13 ،12:   2004(األسطل،                                                

 :وصنفها إلى: الحقوق باعتبار تعلقها بالذمة من عدمه 
  .وهو الدین :حق متعلق بالذمة -
أي یرد على عین معینة بالذات ویسمى عیَنا سواء ورد هذا  :حق متعلق بالعین -

الحق على العین بقصد تملیكها كما في البیع أو تملیك منفعتها بعوض كاإلجارة 
  ) 13: 2004أو بغیر عوض كاإلعارة. (األسطل، 

 :وصنفها إلى: الحقوق بالنظر إلى إمكانیة المطالبة بها من عدمه 
بحكم الشرع ویمكن المطالبة به قضاء أو إثباته وهو ما كان ثابًتا حق قضائي:  -

كمطالبة الزوجة زواًجا صحیًحا بمؤخر صداقها أو بدین نفقتها  ،أمام القاضي
 وكمطالبة المشتري تسلیم العین المبیعة وحق الشفیع في المطالبة بالشفعة.

ما كان ثابًتا بحكم الشرع وال یمكن المطالبة به قضاء كمن یضع  وهو حق دیني: -
یده على ملك غیره فترة من الزمن یمتنع معها سماع الدعوى، أو ال یستطیع 
المدعي إثبات دعواه فتتوجه الیمین على المنكر، وكل ما ال یدخل في الحكم 

لب لها معین تحت والیة القاضي یعتبر من الحقوق الدینیة كالحقوق التي ال طا
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والوفاء بالنذر فجمیع  ،والوقف على الفقراء ،والكفارات ،كالعبادات من صالة وحج
  )14، 13:  2004هذه الحقوق تجب دیانة ال قضاء. (األسطل، 

وترى الباحثة أنه مهما تعددت تقسیمات الحقوق واختلفت في تصنیفاتها وتنوعت ما بین 
ع واجباته واحدة للجمیع، فبالتزام اإلنسان بأداء جمیعالم أو باحث، هي في النهایة محصلة 

ن على جمیع حقوقهم باختالفها، فما هو حق لي فهو واجب على و لآلخرین فقد حصل اآلخر 
اآلخرین تجاهي وما هو واجب علي فهو حق  لآلخرین، وبهذا یتساوى الجمیع في الحصول على 

ا الحنیف وشریعتنا اإلسالمیة التي جاء بها حقوقهم كاملة غیر منقوصة، وذلك باتباع تعالیم دینن
للعالم كافة في كل زمان ومكان على بقاع هذه األرض ما دامت الحیاة متواصلة  الحبیب محمد 

  ومستمرة باستمرار اإلنسان. 
  
  : اإلنسان حقوق تعلیم أهداف
  ):7:  2000ذكرها (یعقوب، خاصة وأهداف عامة أهداف بین ما اإلنسان حقوق تعلیم أهداف تنوعت

 : العام الهدف .1
على  القادر اإلنسان، حقوق ومبادئ الحریة بقیم متشبعاً  یكون بحیث الفرد تمكین

 الحریص اآلخرین، لحقوق واحترامه بحقوقه تمسكه خالل من الیومي سلوكه في ممارستها
  .عنها ودفاعه حقوقه على حرصه بقدر ومصالحه المجتمع على حقوق

  

 : الخاصة األهداف .2
 في  المتضمنة للحقوق وعیاً  أكثر لیصبحوا التدریب مراكز طلبة لدى اإلنسان ثقافة نشر

 .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن
 العنف عن بعیدة بأسالیب النزاعات حل مهارات تطویر. 
 التدریب مراكز في الطلبة لدى العنف حاالت تخفیض. 
 المتبادل واالحترام والتعاون والمحبة التسامح في المتمثلة القیم من منظومة تطویر. 
 النزاعات وحل والتسامح اإلنسان لحقوق الرئیسة بالمفاهیم الوعي.   

  
  
  
  



	89  ــ ــ  	
 

 :ثقافته ونشر اإلنسان حقوق تعلیم أهمیة 
 حقوق اإلنسان، ثقافة نشر خالل من علینا تعود أن یمكن التي النفع أوجه من العدید هناك

  أهمها:  2011 :49 ) والحدیبي، ذكر(إبراهیم كما
 .الیومیة الحیاة في وممارستها للحقوق، بالمعرفة األفراد إمداد .1
 الوعي، ویعرفوا من كبیر قدر وعلى صالحین، مواطنین یصبحوا كي األفراد إعداد في تساعد .2

 .تعصب أي ضد عنها ویدافعوا بها، فیتمسكوا حقوق من لهم ما
 قبل وتقدیم الواجب واجب، بال حق ال أنه فیعرفوا األفراد لدى والواجبات الحقوق تالزم إبراز .3

  .الحق
 وتنمیة إحساسها واالجتماعیة، والفكریة الوجدانیة بأبعادها اإلنسانیة الشخصیة وازدهار تنمیة .4

 .االجتماعي والعدل والمساواة والحریة بالكرامة
 اإلنسان إلى حقوق مبادئ تحویل من تمكینهم على یساعد مما بحقوقهم؛ الناس وعي تعزیز .5

 عنها، وصیانتها الدفاع على قدرتهم ورفع وسیاسیة، وثقافیة واقتصادیة اجتماعیة قةحقی
 .المستویات كافة على بها والنهوض

 اآلخرین، وصیانة حقوق احترام وتعزیز الشعوب، بین والتضامن الصداقة أواصر توطید .6
 وارحال ثقافة وٕاغناءوالشعوب،  الجماعات لكل القومیة الثقافات وازدهار الثقافي، والتنوع التعدد

 وٕاكساب التعصب الالعنف ومناهضة وتعزیز واإلرهاب، العنف ونبذ المتبادل، والتسامح
  .الكراهیة خطاب ضد قویة مناعة الناس جمیع

األفراد  مستوى رفع أن وباعتبار والمواطنة، باالنتماء الشعور تعزیز في مساهمة أفضل .7
 .وحقوق األوطان اإلنسان، حقوق عن األول الدفاع خط هو اإلنسان بحقوق والمجتمعات

  

 : یلي بما االهتمام یتطلب وهذا 
 لقیم حقوق المنافیة الثقافیة المضامین من لتنقیتها اإلعالم ومواد التعلیم مناهج مراجعة .1

 .اإلنسان حقوق بمضامین التعلیم مناهج وتخصیب اإلنسان،
 القیام ببحوث وتشجیع العلیا، والدراسات الجامعي، التعلیم في اإلنسان حقوق مادة إدراج .2

 .اإلنسان حقوق مجال في والدكتوراه الماجستیر
 .غیر النظامي التعلیم برامج ومختلف األمیة، محو مناهج في اإلنسان حقوق تضمین .3
 واألطباء المحامین والقضاة وتأهیل المدرسین، تكوین برامج في اإلنسان حقوق مادة إدراج .4

 والمشتغلین العامة في اإلدارات والموظفین والشرطة، والجیش والدین اإلعالم ورجال
 .بالفنون
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 في نشأ منهاالمُ  دور وتعزیز اإلنسان، حقوق ثقافة ونشر لتعلیم وطنیة مؤسسات إنشاء .5
 حقوق مع منظمات بالتعاون الوطنیة الخطط إنجاز جهود وتنسیق العربیة، الدول بعض

 .العربیة واإلقلیمیة المحلیة اإلنسان
 لتعلیم والمراكز الدولیة والمعاهد المعنیة المتحدة األمم أجهزة مع التعاون أواصر تعزیز .6

 .اإلنسان حقوق
 عن الوجدان فضًال  تخاطب اإلنسان حقوق لتعلیم مناهج تطویر على التعلیم خبراء حث .7

 والتفكیر تطویر السلوكیات إلى تسعى بل المعارف، نقل في مهمتها تحصر وال العقول،
 وتعزز والجماعیة، الحقوق الفردیة حمایة تكفل ثقافیة بیئة خلق على یساعد بما النقدي،

 االرتكاز االعتبار بعین المناهج تأخذ هذه أن الضروري ومن .والقانون الحق دولة بناء
 وتجربته شعب، بكل الخاصة الثقافة اإلنسان، واستلهام لحقوق العالمیة المبادئ على

 واالحتالل والدیني والثقافي واالجتماعي السیاسي أشكال الظلم كافة مقاومة في التاریخیة
 .األجنبي

  

 فلسطین: في اإلنسان حقوق تعلیم 
 إدماج مفاهیم مشاریع بدعم الدولیة الغوث ووكالة الفلسطینیة والتعلیم التربیة وزارة قامت

 وفي عملیة ،المدنیة التربیة وخاصة ،المختلفة الدراسیة المناهج في اإلنسان وحقوق المواطنة
 من مؤسسات وبدعم اإلطار، هذا في وفعالیات برامج ضمن وذلك والنفسي، االجتماعي اإلرشاد
 كما بتلك الدورات، إللحاقهم الخدمة أثناء والمشرفین المعلمین تأهیل دورات فعقدت وحقوقیة، دولیة
 حقوق دمج من أجل ،اإلنسان حقوق بتعلیم اخاصً  تربوًیا مشرًفا خصصت الدولیة الغوث وكالة أن

 )، وخاصة2002- 2008(عامي  بین ما والمقررات المواد كافة في ومفاهیمها والمواطنة اإلنسان
 في الغوث، لوكالة التابعة المدارس في اإلنسان لحقوق منهاج هناك كان المدنیة. ثم التربیة مادة
 الفلسطینیة الوطنیة للسلطة التابعة الحكومیة المدارس ضمن المنهاج هذا فیه یوجد الذي ال الوقت
 توعیة في بدور االجتماعیة الدراسات مناهج تقوم لذلك غزة، محافظاتو  الغربیة من الضفة كل في

 المفاهیم والقیم تلك دمج عبر والمواطنة اإلنسان حقوق بمفاهیم األساسي التعلیم في مرحلة الطالب
       ) 54: 2011المدنیة. (اقصیعة،  التربیة مادة وخاصة ،االجتماعیة الدراسات حقوق بمقررات
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 بفلسطین:  )األونروا ( الغوث وكالة مدارس في اإلنسان حقوق وتعلم تعلیم مسوغات 
األبناء  هؤالء یكون وحتى العالم أبناء من یتجزأ ال جزء هم الفلسطینیین الالجئین أبناءإن  .1

التي  حقوقهم وعي من لهم البد الكبیر، العالم هذا في إیجابیین مواطنین العیش على قادرین
 .الدولیة الشرعة أقرتها

 بمسؤولیاتهم تجاه إحساًسا أكثر یجعلهم اإلنسانیة لحقوقهم الفلسطینیین الالجئین أبناء وعي إن .2
 ویدفعهمجهة،  من الحقوق هذه تحقیق نحو السعي في المبادرة روح لدیهم ویطور الحقوق، هذه
 .أخرى جهة من واالنتهاك التعدي من الحقوق هذه حمایة نحو العقالني السعي نحو

الالجئین  ألبناء یوفر وٕایجابي إبداعي نحو على والنزاع الخالف حل مهارات تعلم إن .3
مع  البناء اإلیجابي التكیف تحقیق على ویساعدهم اآلمنة للحیاة مریًحا جًوا الفلسطینیین

عالقات  بناء على قدرة أكثر تجعلهم اجتماعیة مهارات تعلم من ویمكنهم وغیرهم أنفسهم
  .والنزاع الكراهیة من بدًال  والمحبة االحترام على تقوم اجتماعیة

 لحقوق اإلنسان التربویة العملیة في الوظیفي مركزه اختالف على الفلسطیني المربي وعي إن .4
 الحقوق والمهارات وتعلم تعلیم إطار في ومسؤولیاته ألدواره وٕادراكه الخالف حل ومهارات
 .وفاعلیة كفایة أكثر بصورة أدواره ممارسة من یمكنه

 للمجتمع الدولي، واألخالقیة اإلنسانیة الثقافة من یتجزأ جزًءا ال تمثل اإلنسان حقوق ثقافة إن .5
 مواطنینمنهم  یجعل سوف وأداءً  سلوكاً  وممارستها وتمثلها الثقافة لهذه أبنائنا واكتساب
 .عالمیین

من  یحسن سوف الخالف حل في ومهاراتها ومبادئها اإلنسان حقوق مفاهیم وتعلم تعلیم إن .6
 .التربویة رسالته تحقیق في المركز فاعلیة من ویزید المركز في الحیاة نوعیة

 على وانعكاساتها نتائجها ال تتوقف سوف الفلسطینیة األراضي شهدتها التي األحداث إن .7
 آثارها لها وسیكون ،إلى مستقبلهم ذلك ستتعدى وٕانما ،الفلسطینیین الالجئین أبناء حاضر
 والعدوان واإلحباط مظاهر الخوف تفشي وبخاصة، حیاتهم مناحي جمیع على السلبیة

 حقوق وتعلم تعلیم یؤدي ویتوقع أن والخالفات، النزاعات وظهور األمن وفقدان واالكتئاب
 .حدتها وتخفیف اآلثار السلبیة هذه من التقلیل إلى الخالفات حل ومهارات اإلنسان

 .الطلبة لدى اإلنسانیة األبعاد تنمیة إلى یهدف عمل وتعلمها اإلنسان حقوق تعلیم إن .8
على  المركز التعلیمیة التربویة المؤسسة انفتاح إلى یؤدي وتعلمها اإلنسان حقوق تعلیم إن .9

كمؤسسة  المركز ألغراض وتحقیًقا استجابة یعد وهذا واالجتماعي، الثقافي الطلبة محیط
  .مجتمعهم في إیجابین مواطنین یصبحوا كي لألفراد االجتماعیة التنشئة إلى تهدف



	92  ــ ــ  	
 

بحقوق  العالقة ذات والمهارات واالتجاهات والقیم المفاهیم وتعلم تعلیم خالل من یؤمل .10
 الطلبة هؤالء إن ،ومجتمعاتهم أسرهم إلى التعلم هذا نقل یتم أن المراكز لطلبة اإلنسان
 )5 - 4:  2006(یعقوب، .إلى مجتمعهم اإلنسان حقوق ثقافة لنقل وسطاء سیعلمون

  

  تجربة وكالة الغوث الدولیة في تعلیم حقوق اإلنسان:   
 في للفرد متكاملة شخصیة تكوین هو التعلیمیة العملیة من األساسي الهدف أن شك ال

 والملتزم لحقوقه الواعي الفرد بناء تستهدف اإلنسان حقوق على التربیة إن حیث الجوانب، جمیع
شاملة من  تربیة الفلسطینیین األطفال تربیة على الدولیة الغوث وكالة حرص وانطالًقا من .بواجباته

 من اإلنسان حقوق لتعلیم هادف تربوي مشروع بتنفیذ شرعت واالجتماعیة الناحیة العقلیة والثقافیة
 شرعها بل حاكم، أو رئیس من منحة لیست اإلنسان حقوق إن. إیجابیة قیم واتجاهات غرس أجل
 باالعتداء یسمح وال التعطیل، وال الحذف تقبل ال إلهیة حقوق البشر، فهي لكافة وتعالى سبحانه هللا

  ) 59: 2012 (المدهون، .عنها التنازل یجوز وال علیها،

 والقیم المفاهیم لتعزیز اإلنسان حقوق تعلیم بمشروع الدولیة الغوث وكالة اهتمت وقد
 حقوق مفاهیم تعرف خالل من البدایة كانت حیث التالمیذ، لدى التفكیر مهارات اإلنسانیة وتنمیة

 تم ذلك وبعد وتعلیمها، العربیة واللغة اإلسالمیة والتربیة االجتماعیة المواد كتب في الواردة اإلنسان
 أن إلى المواد، هذه خالل من اإلنسان حقوق مفاهیم لتدریس حصة كل من دقائق عشر تخصیص
  )5:  2012(المدهون، .اإلنسان حقوق منهاج لتدریس مستقلة حصة بتخصیص اآلن إلیه وصلت

حیث تبنت دائرة التربیة والتعلیم في وكالة الغوث الدولیة تنفیذ برنامج حقوق اإلنسان 
وحل الخالفات، التزاًما بدورها ومسؤولیتها التربویة في توفیر تعلیم  الالعنفي والتسامح والتواصل

  نوعي ألبناء الالجئین الفلسطینیین وهي تهدف من وراء ذلك إلى: 
لیصبحوا قادرین على  ؛تمكین الطلبة الفلسطینیین من وعي حقوقهم التي أقرتها الشرعیة الدولیة .1

 ر.العیش كمواطنین إیجابیین في هذا العالم الكبی
تعزیز إحساس الطلبة الفلسطینیین بحقوقهم اإلنسانیة حتى یصبحوا أكثر تمثًال لهذه الحقوق مما  .2

یطور لدیهم روح المبادرة والسعي الدؤوب نحو تحقیق هذه الحقوق والعمل  على حمایتها من 
   التعدي  واالنتهاك.
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تكیف اإلیجابي مع ذواتهم توفیر بیئة آمنة للطلبة الفلسطینیین في مدارسهم، ومساعدتهم على ال .3
ومع اآلخرین من خالل تعلمهم لحقوقهم ومسؤولیاتهم ومهارات حل نزاعاتهم بالطرق السلیمة 

  یجابیة تؤسس على االحترام والثقة.إیة عالقات اجتماع في إیجادمما یسهم 
من وعي  -بغض النظر عن مركزه الوظیفي في العملیة التربویة  -تمكین المربي الفلسطیني  .4

قوق اإلنسان ومهارات حل الخالف، وٕادراكه ألدواره ومسؤولیاته، في إطار تعلیم وتعلم هذه ح
  الحقوق والمهارات، لیمارس أدواره بكفایة وفاعلیة أكبر. 

ثقافة حقوق اإلنسان تمثل  جزًءا ال یتجزأ من  إنتعزیز التفاهم بین األمم والشعوب، حیث  .5
الثقافة اإلنسانیة واألخالقیة للمجتمع الدولي، واكتساب هذه الثقافة وتمثلها وممارستها سلوًكا 

  ) 44:  2012(شقورة، وأداًء سوف یجعل  من طلبتنا مواطنین عالمیین.
  

  اإلنسان: حقوق وتعلیم غزة میدان – الدولیة الغوث بوكالة والتعلیم التربیة دائرة
في  تطبیقه تم الدراسیة، المواد جمیع في اإلنسان حقوق مفاهیم بدمج الخاص المشروع

 مدرسة  عشرة ست على البدایة في التطبیق وكان ،)2002-2003( الدراسي العام في غزة میدان
 برئاسة في عمان عقده تم تدریبي برنامج في المدارس ومدیرات يلمدیر  تدریب مع وٕاعدادیة، ابتدائیة
 مع للبرنامج، أخرى جدیدة مدارس عشر إضافة تم ،)2003-2004( الدراسي العام وفي الوكالة،
 .المدارس جمیع اإلنسان على حقوق ثقافة بتعزیز المرتبطة والفعالیات األنشطة من العدید تنفیذ

 بما الخمس – الوكالة عملیات مناطق في ،)2007-2008( الدراسي العام حتى البرنامج واستمر
 مادة احتساب حیث تم)، 2008-2009( الدراسي العام في تطور حدث لكن غزة، محافظات فیها

 األول الصف من غزة محافظات في الدولیة الغوث وكالة مدارس في أساسیة كمادة اإلنسان حقوق
 منهاج ولها خاصة، امتحانات ولها والمعدل، العالمات في من احتسابها التاسع، الصف حتى

 خاصة بدورات التحقوا الذین وخاصة لتدریسها، متخصصین تخصیص معلمین تم كما خاص،
 طبعة ذات فهي اإلنسان، بحقوق الخاصة المدرسیة الكتب صعید على أما .اإلنسان حقوق بتعلیم
 السادس، الصف حتى األول الصف من )،2009األولى ( الطبعة كانت وقد وملونة وجذابة، فاخرة
 مواد وكانت )،2010( أیًضا السادس الصف حتى األول الصف من المعدلة الطبعة الثانیة أن كما

        صفحة في أي الستة للكتب ،)2010- 2011( طبعة مقدمة في ) موجودة30ال( الدیباجة
  ) 60: 2011 اقصیعة،( ) من كل مقرر.3 - 1(

ویعد تضمین مفاهیم حقوق اإلنسان في مناهج التعلیم إحدى اآللیات المهمة التي یمكن من 
خاللها نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع، خاصة وأنه یمكن دمج هذه المفاهیم في كافة 

  ) 2011:13المراحل التعلیمیة. (إبراهیم والحدیبي، 
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تساعد على إعداد  ،اإلنسان أهمیة كبیرةوترى الباحثة أن لتعلیم وتعلم ونشر ثقافة حقوق 
المواطن الصالح، الواعي لحقوقه وواجباته، مما یؤدي إلى تنمیة شخصیته وٕاحساسه بالمسؤولیة 

ركة والجماعیة مع اآلخرین بحریة وكرامة ومساواة، وقد اهتمت وزارة التربیة والتعلیم ووكالة تالمش
التعلیم، من خالل المناهج المختلفة و منهاج حقوق  الغوث الدولیة بنشر هذه الثقافة وٕادماجها في

 محافظات)، في جمیع مدارس 2015) وحتى العام الحالي للدراسة( 2002اإلنسان منذ العام ( 
  غزة.
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

  المحور األول: الدراسات التي تناولت القیم في المواد الدراسیة
  المختلفة.

 عام على دراسات المحور األول تعلیق.  
  كتب المواد المحور الثاني: الدراسات التي تناولت القیم في

  االجتماعیة والتربیة الوطنیة وحقوق اإلنسان.
 تعلیق عام على دراسات المحور الثاني.  
 تعلیق عام على الدراسات السابقة.  
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  مقدمة
یتناول هذا الفصل عرًضا للدراسات السابقة التي لها عالقة بالدراسة الحالیة، ومن خالل 

السابقة وجدت أن هناك دراسات عدیدة بحثت في والدراسات اطالع الباحثة على األدب التربوي 
سالمیة، وتحلیل محتوى الكتب المدرسیة وكانت من دول مختلفة وبیئات متباینة إلموضوع القیم ا

عن مدى تضمن القیم اإلسالمیة في منهاج حقوق  ولكن في أغلبها لم تتحدث ،فئات مختلفةعلى 
، ورغم ذلك یوجد نقاط تشابه واختالف فیما بینها ونقاط تشابه اإلنسان، ومدى اكتساب الطلبة لها
حیث وقامت الباحثة بتصنیف الدراسة تبًعا ألهداف الدراسات،  .واختالف بینها وبین الدراسة الحالیة

تم تصنیفها إلى محورین رغم التداخل في مواضیع وعناوین هذه الدراسات وقد تمثلت هذه المحاور 
  فیما یلي:

  المحور األول: الدراسات التي تناولت القیم في المواد الدراسیة المختلفة.
 ):2012دراسة السیقلي ( .1

مجاالت التسامح التي یفترض أن یتضمنها منهاج التربیة  إلىالدراسة التعرف  هذه هدفت
ومدى توفر تلك المجاالت في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة في  ،اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

، واستخدم الباحث المنهج الوصفي )2011-2012( وأجریت الدراسة في العام الدراسيفلسطین، 
التحلیلي. واستخدم الباحث قائمة لتحدید مجاالت التسامح. وتحلیل محتوى منهاج التربیة 

مدى توفر مجاالت التسامح فیها.  إلىاإلسالمیة المقرر على طلبة المرحلة الثانویة للتعرف 
ة بقسمیها العلوم اإلنسانیة وتكون مجتمع الدراسة من كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانوی

والعلمي (الصف الحادي عشر الجزء األول والثاني والصف الثاني عشر). ومعلمي ومعلمات 
) معلًما ومعلمة. وتكونت عینة الدراسة 84(التربیة اإلسالمیة بمحافظة خان یونس والبالغ عددهم 

) 40شر، الثاني عشر)، و(من محتویات منهاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة (الحادي ع
من معلمي التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة بمحافظة خان یونس. واستخدم الباحث  امعلمً 

   .والنسب المئویة كأسالیب احصائیة المتوسطات الحسابیةالتكرارات و 
للمرحلة الثانویة افتقار كتب التربیة اإلسالمیة وقد توصلت الدراسة للنتائج التالیة: 

ضعف اتصال مناهج و  نب الدینیة واالجتماعیة والعلمیة والسیاسیة المتعلقة بقیمة التسامح،للجوا
قصور المناهج في تدریس األحكام و التربیة اإلسالمیة في فلسطین بواقع الطلبة من قیم التسامح، 

  الشرعیة المتعلقة بقیمة التسامح.
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 ):2012دراسة الفیفي ( .2
القیم اإلسالمیة المتضمنة في مقرر اللغة االنجلیزیة  إلىالدراسة التعرف  هذه هدفت

 الدراسة في العام الدراسي هذه أجریتقد و ، بالصف الثالث ثانوي بالمملكة العربیة السعودیة
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، واشتملت عینة الدراسة جمیع  )،2012-2011(

الطالب بالصف الثالث الثانوي، واستخدم أداة تحلیل موضوعات القراءة والمحادثة المدرجة في كتاب 
 كل محتوى لتحلیل المئویة، والنسب المتوسطات الحسابیةالمحتوى، واستخدم أسلوب التكرارات و 

  األول والثاني.  للفصل االنجلیزیة اللغة لكتاب وحدة
البیئیة حلت في توصلت الدراسة للنتائج التالیة: على نطاق الكتاب األول، أن القیم قد و 

 )، والعلمیة بوزن نسبي18.3)، وتلیها القیم االقتصادیة بوزن نسبي(25.7الصدارة بوزن نسبي (
، أما القیم االجتماعیة والدینیة والوطنیة والصحیة والثقافیة فقد توافرت بمستویات وزن )17.1(

أي وزن نسبي. أما  ) والقیم الجمالیة لم تحصل على8.5إلى  3.7نسبي ضعیفة وقد تراوح بین (
على نطاق الكتاب الثاني، أن القیم الوطنیة والدینیة والعلمیة حلت بمستوى توافر تراوح وزنها 

)، وقد كان هناك ظهور للقیم الجمالیة ألول مرة على نطاق هذا 10.6إلى  18.2النسبي بین (
م الصحیة، حیث لم تحظ ) وأن أدنى القیم وزًنا نسبًیا كان من نصیب القی9.1الكتاب بوزن نسبي (

  ).3إال على نسبة (
  

 ):2012دراسة شقورة ( .3
هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محتوى مقرر اللغة العربیة للصفوف األربعة األولى من التعلیم 

 أجریت الدراسة في العام الدراسيقد و األساسي في ضوء مفاهیم حقوق اإلنسان في فلسطین. 
واتبعت الباحثة في الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، واستخدمت أداتین ، )2012-2011(

للبحث، حیث قامت بإعداد قائمة مفاهیم حقوق اإلنسان الالزم توافرها في منهاج اللغة العربیة 
للصفوف األربعة األولى. وتم عمل صدق وثبات لألداة وبعد ذلك أخذت عینة البحث، وهي منهاج 

ن من ثمانیة أجزاء للصفوف األربعة األولى من التعلیم األساسي في المنهاج اللغة العربیة المكو 
الفلسطیني، وأداة تحلیل المحتوى حیث حللت الكتب الثمانیة للغة العربیة للصفوف األربعة األولى 
في ضوء مفاهیم حقوق اإلنسان الالزم توافرها في محتوى اللغة العربیة للصفوف األربعة األولى. 

التكرارات، المتوسطات  :اإلحصائیة اآلتیة المعالجات الباحثة استخدمت الدراسة هدف ولتحقیق
  .  المئویة الحسابیة، والنسب

وقد توصلت الدراسة للنتائج التالیة: تم اشتقاق قائمة مفاهیم حقوق اإلنسان من األدب 
وًما موزعة على ) مفه30التربوي والدراسات السابقة ومن خالل السادة المحكمین حیث تكونت من(
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ثالثة مجاالت: (الحقوق المدنیة والسیاسیة، الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، الحقوق 
البیئیة). تم إثراء مفاهیم حقوق اإلنسان التي حصلت على أدنى المراتب عند تحلیل محتوى كتب 

رعایة ذوي الحاجات  -  اللغة العربیة للصفوف األربعة األولى وهي كالتالي: (اسم منذ الوالدة
التسامح  –مراعاة مصالح الطفل الفضلى  –مستوى معیشي الئق  –حمایة الخصوصیة  –الخاصة 

  الضمان االجتماعي). –
  

 ):2012دراسة باعلوي ( .4
القیم الخلقیة المتضمنة في مقرر التربیة اإلسالمیة للصف  إلىالدراسة التعرف  هذه هدفت

، واتبع الباحث )2011-2012( الدراسة في العام الدراسيأجریت قد و  .العاشر بسلطنة عمان
المنهج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدراسة من مقرر التربیة اإلسالمیة بسلطنة عمان 
ویتضمن جزأین، یحتوي كل جزء على ست وحدات دراسیة، واستخدم الباحث أداة تحلیل المحتوى، 

شملت فئات واعتمدت الدراسة على استمارة لتحلیل المحتوى المقرر مقسمة إلى عدد من الخانات و 
التحلیل فیها على كل من القیمة، تكرارها، والنسبة المئویة، أما وحدة التحلیل فكالنت الجملة، وفئات 

  التحلیل هي القیم الخلقیة. 
: بلغ مجموع القیم الخلقیة المتضمنة في مقرر التربیة وقد توصلت الدراسة للنتائج التالیة
) 278یمة خلقیة، وبلغ مجموع تكرار القیم الخلقیة () ق30اإلسالمیة للصف العاشر بسلطنة عمان (

) تكرار في التحلیل الثاني، وجاءت أكثر القیم الخلقیة تكراًرا قیمة 289تكرار في التحلیل األول، و(
النصح، وقیمة العدل، بینما كانت أقل القیم الخلقیة تكراًرا قیمة سالمة الصدر، حفظ الفرج، 

  و، التضحیة.التلطف، التفاؤل، الحلم، العف
  

 ):2012دراسة الفهید ( .5
درجة إسهام الحدیث في تعزیز قیم حقوق اإلنسان لدى  إلىالدراسة التعرف  هذه هدفت

-2012( الدراسة في العام الدراسي هذه أجریتقد و  .طالب المرحلة الثانویة في المنطقة الشرقیة
الدراسة صمم الباحث  ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، ولتحقیق أهداف)2011

األدوات التالیة: استبانة ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات في المنطقة الشرقیة، وعلى المشرفین 
%) من مجتمع الدراسة اختارها بطریقة عشوائیة طبقیة، واستخدم 75التربویین أي عینة قوامها (

وم اإلنسانیة، وقد شمل التحلیل ، مسار العل)2( والحدیث )1( بطاقة تحلیل المحتوى لكتاب الحدیث
  ) معلًما.45جمیع محتوى الكتابین. وأعد بطاقة مالحظة لعدد (
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: التأكید على أن الشریعة اإلسالمیة رسخت نظاًما وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
متوازًنا ومتكامًال یحقق حمایة حقوق اإلنسان، ویضع أساسها ونظام ضماناتها ومنع انتهاكها 
وتفعیلها على مستوى التنفیذ الواقعي، ینبغي أن تنطلق التربیة على حقوق اإلنسان وتعلیمها 
وتدریسها والبرامج والمناهج التعلیمیة من منطلق شرعي ومنظور إسالمي یتناسب مع هویة األمة 
الثقافیة وأسسها االجتماعیة ومعاییرها وخصوصیة المجتمع المسلم. ینبغي التعامل مع حقوق 

نسان في المجال التعلیمي كقیم راسخة، بحیث تتظافر الجهود في التربیة على حقوق اإلنسان من اإل
خالل أبعاد متعددة، أبعاد معرفیة، وأبعاد مهاریة، وأبعاد موقفیة، وأبعاد انتمائیة، وأبعاد اجتماعیة. 

حلة الثانویة من التوصل إلى قائمة بقیم حقوق اإلنسان الواجب توافرها في منهج الحدیث في المر 
وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس والمشرفین التربویین في المنطقة الشرقیة. كانت جمیع قیم حقوق 
اإلنسان مهمة بدرجة كبیرة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس والمشرفین التربویین في المنطقة 

من قیم حقوق اإلنسان،  ًیاافك االحدیث تضمنا قدرً  الشرقیة مع تفاوت أهمیتها. بالرغم من أن كتابيْ 
مع أن النتائج فیها مضللة لكونها ركزت على قیم محدودة جًدا وأهملت باقي  ،في مستوى األنشطة

القیم، إال أنهما یحتاجان إلى معالجة إلى حد ما وتدعیم عدد مرات تناول بعض قیم حقوق اإلنسان 
  في مستویات (أهداف، محتوى الدروس، أسئلة التقویم). 

  

 ):2011اسة حمادنة والمغیض (در  .6
 في العربیة المقررة اللغة كتب تتضمنها التي اإلسالمیة القیم إلى الدراسة التعرف هذه هدفت

 اعتمد الباحثان على المنهجوقد األردن،  في األساسي التعلیم مرحلة في والثاني األول الصفین
 العربیة للمرحلة اللغة كتب في تضمینها الواجب اإلسالمیة بالقیم قائمة إعداد الوصفي التحلیلي، وتم

 إلى للتوصل المحتوى تحلیل أسلوب الباحثان األساسیین. واستخدم والثاني األول للصفین األساسیة
 من للصفوف العربیة اللغة كتب من الدراسة مجتمع تكون. الدراسة إلیها تهدف التي القیم اإلسالمیة

 للصفین "العربیة لغتنا" كتب في فتمثلت الدراسة نةعی أما العاشر األساسي، الصف وحتى األول
 منهجیة خطة وفق كلها وتسیر الحدیثة، المناهج ضوء في في األردن األساسیین والثاني األول
 كتب في اإلسالمیة القیم :اآلتیة الصفوف من لكل دراسیین إلى فصلین كتاب كل یقسم إذ واحدة
 األول للصف العربیة لغتنا كتاب ،األساسي التعلیم مرحلة من والثاني األول للصفین العربیة اللغة

  . )2006-2007( األساسي للعام الدراسي الثاني للصف العربیة لغتنا كتابو األساسي 
العربیة  لغتنا كتب محتوى في القیم تكرارات مجموع أنوقد توصلت الدراسة للنتائج التالیة: 

بتكرار  األولى بالمرتبة الثاني الصف كتب في القیم جاءت حیث قیمة، )427الدراسة) بلغ ( (عینة
وجاء  قیمة، )176بلغ ( بتكرار الثانیة المرتبة في األول الصف كتب في وجاءت قیمة، )215بلغ (
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جاءت  فقد التعبدي المجال قیم أما مرة، )252(بلغ  بتكرار األخالقي المجال قیم األولى بالمرتبة
بتكرار بلغ  االجتماعي المجال قیم جاءت الثالثة المرتبة وفي .مرة )83بلغ ( بتكرار الثانیة بالمرتبة

 قیم مجال وجاءت ، مرة )34بلغ ( بتكرار العقدي المجال قیم الرابعة المرتبة في وجاءت مرة، )40(
 أن قیمة أیضاً  النتائج وأظهرت .مرة )18بلغ ( بتكرار واألخیرة الخامسة المرتبة في المعامالت
 الصفین األول في تكرارها بلغ إذ جمیعها اإلسالمیة للقیم التنازلي الترتیب بدایة في جاءت التعاون،
 مرة، )17بلغ ( بتكرار الثانیة المرتبة في جاءت حیث العلم، طلب قیمة تلتها ثم .مرة )21والثاني (

  .) مرة16بلغ ( بتكرار السالم، رد قیمة ثم
  
 ):2010دراسة قیطة ( .7

تحدید مفاهیم حقوق اإلنسان الواجب توافرها في محتوى منهاج هدفت هذه الدراسة إلى 
التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة ومدى اكتساب الطلبة لها، في فلسطین. وقد استخدم الباحث 
المنهج الوصفي التحلیلي ألنه من أكثر المناهج البحثیة مالءمة لموضوع البحث. وتكون مجتمع 

ثانویة في محافظة خان یونس. ومحتوى منهاج التربیة اإلسالمیة الدراسة من: طلبة المرحلة ال
. )2009-2010( للمرحلة الثانویة (الفصل األول، الثاني) طباعة وزارة التربیة والتعلیم العالي لعام

وطالبة من طلبة الثاني عشر، في مدارس جنوب غزة  ا) طالبً 475وقد اشتملت عینة الدراسة على (
استخدم الباحث عدة أدوات وهي: تحلیل محتوى لقیاس مفاهیم حقوق بمحافظة خان یونس. و 

اإلنسان الواجب توافرها في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة. اختبار لقیاس مدى 
اكتساب الطلبة لمفاهیم حقوق اإلنسان الموجودة في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة لطلبة الصف 

مجاالت من الحقوق هي: الحقوق السیاسیة والمدنیة، الحقوق  ةمنت ثالثالثاني عشر، حیث تض
نسان حقوق اإلالثقافیة واالجتماعیة، الحقوق االقتصادیة والتنمویة. واستخدم الختبار مفاهیم 

  ). t. test(التكرارات والمتوسطات الحسابیة والنسب المئویة واختبار
األول المدني والسیاسي قد احتل المرتبة األولى  أن المجال للنتائج التالیة: الدراسة توتوصل

والمجال الثقافي  )87.96( والمجال الثاني االقتصادي والتنموي بوزن نسبي )91.47( بوزن نسبي
  .)81.07( واالجتماعي احتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي
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 ):2010دراسة األغا ( .8
الدراسة إلى تحدید القیم المتضمنة في كتاب المطالعة والنصوص للصف التاسع  هذه هدفت

وما یجب أن یشتمال علیه من قیم من وجهة نظر خبراء المناهج  ،في محافظات غزة، بجزأیه
، واستخدم )2009-2010( وأجریت الدراسة في العام الدراسي ،وتحدید القیم التي تحتاج إلى إثراء

صفي التحلیلي، كما استخدم أداة تحلیل المحتوى، للوقوف على هذه القیم، الباحث المنهج الو 
   .قائمة بالقیم، وبطاقة تحلیل المحتوى :واستخدم أداتین

اشتمل  كتاب المطالعة والنصوص للصف التاسع إنوتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: 
 علمي على أعلى نسبةفقد حصل المجال ال ،على مجموعة كبیرة من القیم وبنسب مختلفة

 ثم العقائدي %)،12.8( ثم االجتماعي %)،15.0( تاله المجال األخالقي %)،17.3(
 ثم الجمالي  %)،8.2( ثم التعبدي %)،8.8( ثم االقتصادي %)،11.7( ثم السیاسي %)،11.7(
وجود خلل في توزیع القیم داخل  كما بینت النتائج. %)6.4( وأخیًرا المجال البیئي %)،8.1(

حیث كان هناك اعتدالیة في التوزیع داخل فقرات هذا  ،المجال الواحد باستثناء المجال األخالقي
 هابعضتائج تكرار بعض القیم على حساب فقد أظهرت الن ؛المجال. أما على مستوى القیم الفرعیة

والجهاد في سبیل  ،والصوم ،مثل الشهادتینمثل قیمة اإلیمان باهلل، كما لم ترد بعض القیم  ،اآلخر
  وغیرها. ،وزیارة المریض ،هللا

  
 ):2009دراسة المزین ( .9

القیم األخالقیة التي تتضمنها كتب لغتنا الجمیلة للمرحلة  إلىالدراسة التعرف  هذه هدفت
، ومدى توفر هذه القیم في )2008-2009( األساسیة الدنیا في المنهاج الفلسطیني للعام الدراسي

هذه الكتب ومدى اكتساب طالب الصف الرابع األساسي لهذه القیم ومستوى اكتساب الطالب 
واستخدم الباحث أسلوب تحلیل وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي. . %)70(المطلوب تربوًیا 

نیا من الصف األول إلى المحتوى وتكونت عینة الدراسة من كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة الد
  الصف الرابع األساسي في فلسطین. 

كما بینت  ،) مرة374وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: تكرار القیم األخالقیة كان (
أن القیم األخالقیة الوطنیة قد احتلت المرتبة األولى، ویلیها القیم األخالقیة االجتماعیة، ثم  النتائج

  ة وأخیًرا جاءت القیم األخالقیة الجمالیة في المرتبة الرابعة.القیم األخالقیة الذاتی
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 ):2009دراسة حمودة ( .10
الدراسة إلى استنباط القیم اإلسالمیة المتضمنة في قصص المنهاج الفلسطیني  هذه هدفت

ووضع تصور مقترح لالستفادة من القیم  ،في كتاب المطالعة والنصوص للمرحلة األساسیة العلیا
وقد . )2008- 2009( التربویة في المنهاج الفلسطیني في مجال التعلیم المدرسي للعام الدراسي

أسلوب تحلیل المحتوى وتكونت عینة الدراسة من كتب استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي. و 
  المطالعة والنصوص  للمرحلة األساسیة العلیا . 

تزخر القصص في كتاب المطالعة والنصوص للمرحلة توصلت الدراسة للنتائج التالیة: قد و 
) قیم: اإلیمان بالقضاء والقدر، التوكل على هللا، الزهد في 10األساسیة العلیا بالقیم اإلیمانیة وهي (

القیم وكذلك ب الدنیا، ذكر الموت، الثقة باهلل، العدل، الدعاء، شكر هللا، حتمیة الموت، ذكر هللا.
) قیم هي: الزیارة وتبادل المودة، الشكر على المعروف، مساعدة الجیران، 10كانت (و االجتماعیة 

كذلك تربیة األبناء، تحمل المسؤولیة، التعاون، الطاعة، اإلحسان، اإلخالص، صحبة األخیار. و 
لرحمة، العفو والصفح، ) قیم هي : الوفاء بالعهد، الحیاء، اإلیثار، ا6كانت (و القیم األخالقیة ب

واشتملت القصص على قیم أخرى مثل القیم التربویة العقلیة والقیم التربویة الجمالیة والقیم  النصیحة.
  التربویة الجسمیة.

  
 ):2009دراسة خزعلي ( .11

منظومة القیم العلمیة المتضمنة في كتب العلوم لصفوف  إلىهدفت الدراسة التعرف 
 ، واستخدم الباحث المنهج)2008-2009( المرحلة األساسیة األولى في األردن للعام الدراسي

الوصفي لتحلیل كتب العلوم الثالثة، وقام بإعداد أداة لتحلیل القیم العلمیة بإتباع المنهج البنائي، وتم 
  اة وثباتها، استخراج دالالت صدق األد

اقتراح ثماني قیم علمیة هي: حب االستطالع، واألمانة وقد توصلت الدراسة للنتائج التالیة: 
العلمیة، وقبول النقد، والتأني في الحكم، وأخالقیات العلم، والتفكیر العلمي، وتقدیر العلم، وٕاجالل 

العلمیة في كتب العلوم للمرحلة العلماء. كما وتم الكشف عن توسط نسبة المظاهر السلوكیة للقیم 
ثراء كتب العلوم بالقیم العلمیة إذ  كما بینت النتائج%). 64.86األساسیة األولى كلها إذ بلغت (

في حین كان مستوى تتابع القیم العلمیة المتضمنة في كتب العلوم  ،%)91.67بلغت نسبتها(
  %).50منخفًضا بنسبة مقدارها(
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 ):2004دراسة ساري ( .12
طبیعة التنشئة االجتماعیة وحقوق اإلنسان في كتب اللغة  إلىلدراسة التعرف هدفت ا

، وقد استخدم )2003-2004( االنجلیزیة في مرحلة التعلیم األساسي في األردن للعام الدراسي
الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة من كتب اللغة االنجلیزیة في مرحلة التعلیم 

داة الدراسة أوالثامن والتاسع والعاشر، وكانت األساسي في األردن للصف الخامس والسادس والسابع 
واستخدم الباحث عبارة عن تصمیم جدول ترمیز اشتمل على جمیع مبادئ حقوق اإلنسان، 

   .التكرارات والنسبة المئویة كأسالیب إحصائیة
الغیاب الواضح لهذه الحقوق في مضامین كتب هذه  :للنتائج التالیةوقد توصلت الدراسة 

المرحلة. إذ جاءت جمیع الحقوق ضمنیة وغیر مباشرة أما أهم الحقوق الضمنیة التي وردت في 
أما  ،نیة والتضامن والتسامح والحریة والعدالة االجتماعیة)متون نصوص هذه الكتب (الكرامة اإلنسا

الحقوق المتعلقة بالمساواة بأشكالها المختلفة فلم تكن ضمن اهتمامات هذه الكتب، كما بینت الدراسة 
أیًضا أن أسلوب تقدیم الكتب المدروسة لهذه الحقوق لم یكن متماشًیا ومتسًقا مع النمو العمري 

  المرحلة.والمعرفي لطالب هذه 
  
  :دراسات المحور األولعلى  تعلیق عام

أهم ما توصلت إلیه الباحثة من  خالل االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت القیم 
  اإلسالمیة وقیم حقوق اإلنسان في المباحث المختلفة ما یلي:

 بالنسبة لألهداف: .1
وقیم حقوق اإلنسان مدى تضمن القیم االسالمیة إلى  تعرفالهدفت معظم الدراسات 

) في التربیة اإلسالمیة، 2011)، ودراسة قیطة (2012في المناهج المختلفة كدراسة باعلوي (
، ودراسة )2009( )، ودراسة المزین2010( األغا ودراسة )،2011( ودراسة حمادنة والمغیض

الفیفي ) في مادة العلوم. ودراسة 2009) في اللغة العربیة، ودراسة خزعلي (2009حمودة (
                                                                            ) في مقرر اللغة االنجلیزیة.2012(

طبیعة التنشئة االجتماعیة وحقوق  إلىالتعرف  هدفتف) 2004أما دراسة ساري (
 علىالتعرف  إلىهدفت ف) 2012دراسة السیقلي (أما  اإلنسان في مادة اللغة االنجلیزیة.

هدفت إلى إثراء محتوى ف) 2012أما دراسة شقورة ( مجاالت التسامح في التربیة اإلسالمیة.
هدفت إلى ف) 2012دراسة الفهید (بینما  مقرر اللغة العربیة في ضوء مفاهیم حقوق اإلنسان.

  التعرف على درجة إسهام الحدیث في تعزیز قیم حقوق اإلنسان.
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 للعینة:بالنسبة  .2
تباینت الدراسات في اختیار عینة الدراسة بین الكتب الدراسیة المختلفة وبین الطلبة 

  وهي كالتالي: ،وبین المعلمین
 2011( دراسات كانت عینة الدراسة مقرر اللغة العربیة، كدراسة حمادنة والمغیض ،(

دراسة شقورة )، و 2009)، ودراسة حمودة (2009)، ودراسة المزین(2010ودراسة األغا(
)2012(. 

 ) ودراسة 2012دراسات كانت عینة الدراسة مقرر التربیة اإلسالمیة كدراسة باعلوي ،(
 .)2012ودراسة الفهید ( )،2012دراسة السیقلي ()، و 2011قیطة (

 ) ودراسة 2012دراسات كانت عینة الدراسة مقرر اللغة االنجلیزیة كدراسة الفیفي ،(
 ).2004ساري (

  2009عینة الدراسة مقرر مادة العلوم كدراسة خزعلي (دراسات كانت(. 
 2012، دراسة الفهید ()2012السیقلي ( دراسات كانت العینة من المعلمین كدراسة(. 
  2010قیطة ( كدراسة الطالبدراسات كانت العینة من(. 

  

  بالنسبة للمرحلة التعلیمیة: .3
یث تناولت المراحل أجریت العدید من الدراسات على فئات مختلفة من الطلبة ح

)، 2012( شقورة التعلیمیة المختلفة حیث تناولت بعض الدراسات المرحلة االبتدائیة كدراسة
)، 2009دراسة خزعلي (و )، 2009)، ودراسة المزین (2011( حمادنة والمغیضودراسة 

)، ودراسة حمودة 2010والمرحلة األساسیة العلیا كدراسة األغا( ).2004دراسة ساري (و 
)، ودراسة 2012ودراسة الفیفي ()، 2012السیقلي (والمرحلة الثانویة كدراسة  ).2009(

  ).2010دراسة قیطة ()، و 2012دراسة الفهید (و  )،2012باعلوي (
  
 بالنسبة لألدوات: .4

 على اشتقاق  اعتمد فمنها ما ،المناسبة األدوات باستخدام بینها فیما  الدراسات تباینت
اإلنسان وقائمة بالقیم االسالمیة وأداة تحلیل مضمون واستبانة واختبار  حقوق بمفاهیم قائمة

  :كالتالي تحصیلي وهي موضحة
 استخدمت قائمة بالقیم االسالمیة وأداة تحلیل مضمون كدراسة باعلوي  دراسات

)، ودراسة المزین 2010)، ودراسة األغا (2011دراسة حمادنة والمغیض (و )، 2012(
 ).2009)، ودراسة خزعلي (2009ة ()، ودراسة حمود2009(
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 دراسات استخدمت قائمة بمفاهیم حقوق اإلنسان وأداة تحلیل مضمون كدراسة السیقلي 
 )،2010)، ودراسة قیطة (2012، ودراسة الفهید ()2012( ، ودراسة شقورة)2012(

 ).2004ودراسة ساري (
 ) 2012( )، ودراسة الفهید2012دراسات استخدمت استبانة كدراسة السیقلي.( 
 ) 2009)، ودراسة المزین (2010دراسات استخدمت االختبارات كدراسة قیطة.( 
 ) 2012دراسات استخدمت بطاقة المالحظة كدراسة(. 

  
 بالنسبة لمنهج البحث: .5

  وأسلوب تحلیل المحتوى. ،استخدمت  جمیع الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحلیلي
  
 :المستخدمة اإلحصائیة لألسالیب بالنسبة .6

)، 2012مثل دراسة السیقلي ( المئویة والنسبة التكرارات الدراسات معظم استخدمت
)، ودراسة حمادنة 2012)، ودراسة الفهید (2012)، ودراسة باعلوي (2012دراسة شقورة (و 

)، ودراسة حمودة 2009)، ودراسة المزین (2010)، ودراسة األغا (2011والمغیض (
 )2010دراسة قیطة ( بینما ).2004)، ودراسة ساري (2009( ، ودراسة خزعلي)2009(

 .T-testواالنحراف المعیاري واختبار  الحسابي المتوسط اإلحصائیة األسالیب من استخدمت
 
 :للنتائج بالنسبة .7

النتائج توفر القیم اإلسالمیة وقیم حقوق اإلنسان في المناهج المختلفة ولكن أظهرت 
كافیة، وهناك خلل في توزیع القیم داخل المجال الواحد، مثل  بنسب متفاوتة ومتباینة وغیر

)، ودراسة حمادنة 2012)، ودراسة الفهید (2012)، ودراسة باعلوي (2012دراسة شقورة (
، )2009( )، ودراسة المزین2010)، ودراسة األغا(2010)، ودراسة قیطة (2011والمغیض (

في المحتوى  اوافتقارً  اشدیدً  اسات قصورً أظهرت نتائج بعض الدراو  ).2009ودراسة حمودة (
 .)2004()، ودراسة ساري 2012اللفظي الصریح والضمني للقیم اإلسالمیة، كدراسة السیقلي (

في حین كان مستوى  ،)، ثراء كتب العلوم بالقیم العلمیة2009بینما أظهرت دراسة خزعلي (
  تتابع القیم العلمیة المتضمنة في كتب العلوم منخفًضا.
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  بالنسبة لمكان إجراء الدراسات السابقة: 8.
تعددت أماكن إجراء الدراسات ما بین فلسطین ودول أخرى، حیث أجریت في فلسطین     

، )2010(، ودراسة األغا)2010(، ودراسة قیطة )2012(، ودراسة شقورة)2012( دراسة السیقلي
العربیة السعودیة دراسة  . وأجریت في المملكة)2009(، ودراسة حمودة)2009(ودراسة المزین

في سلطنة ُعمان، وفي )2012(. وأجریت دراسة باعلوي )2012(، ودراسة الفهید)2012(الفیفي
  .)2006(، ودراسة ساري)2009(، ودراسة خزعلي)2011(األردن دراسة حمادنة والمغیض

وأوصت معظم الدراسات بإعادة النظر في محتوى المناهج الدراسیة، وتنقیح وتنقیة 
م مع التوجیهات الداعیة إلى االهتمام بالقیم ءبحیث تتال صها ومواضیعها وأنشطتها التعلیمیةنصو 

اإلسالمیة وتضمینها في المناهج المختلفة بشكل صریح وتوزیعها حسب أوزان محددة مسبًقا وتزوید 
ضرورة الكتب بمصادر إضافیة حول تعلیم القیم بما یرتبط مع واقعنا اإلسالمي، مما یؤدي إلى 

احترام الناس جمیًعا واحترام أعمالهم وااللتزام بالمبادئ والقیم اإلسالمیة من خالل استخدام وتطبیق 
  تعلموه في مواقف تعلیمیة جدیدة. ما
  

كتب المواد االجتماعیة والتربیة المحور الثاني: الدراسات التي تناولت القیم في 
  الوطنیة وحقوق اإلنسان.

 ):2013( دراسة عبد اللطیف .1
الدراسة لتحدید قیم المواطنة الواجب تضمنها في محتوى منهاج المواد  هذه هدفت

استخدمت و . )2012-2013( االجتماعیة الفلسطیني للصف التاسع في العام الدراسي
الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، واستخدمت من األدوات أداة تحلیل المحتوى، اختبار 

) طالب وطالبة 500ار عینة عشوائیة عنقودیة اشتملت على (التحصیل المعرفي، وتم اختی
من طلبة الصف التاسع بمدارس وكالة الغوث الدولیة منطقة غرب غزة. كما اشتملت العینة 
على منهاج المواد االجتماعیة للصف التاسع األساسي والذي یتكون من كتب التاریخ، 

  الجغرافیا، التربیة الوطنیة، التربیة المدنیة.
قیم المواطنة التي یجب توافرها في منهاج د توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: وق

قیمة)، وهي تضم  50المواد االجتماعیة للصف التاسع احتوت في صورتها النهائیة على (
كما ثالثة أبعاد (البعد االجتماعي الحضاري، البعد السیاسي القانوني، البعد االقتصادي). 

%)، بینما توفرت في 36( توزیع الكمي لقیم في كتاب الجغرافیا تكرر بنسبةالبینت النتائج أن 
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%)، وفي كتاب التربیة المدنیة 70( %)، وفي كتاب التربیة الوطنیة60كتاب التاریخ بنسبة(
مستوى اكتساب الطلبة لقیم المواطنة في كتب المواد  كما أوضحت النتائج أن. %)64( بنسبة

كان كالتالي: التكافل والتضامن االجتماعي احتلت المرتبة األولى االجتماعیة للصف التاسع، 
 ، حب الوطن والدفاع عنه احتلت المرتبة الثانیة بوزن نسبي قدره)62.8( بوزن نسبي قدره

. عدم خیانة الوطن والتصدي للشائعات المغرضة احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي )91.6(
 من النتائج . وتبین)88.6( تبة الرابعة بوزن نسبي قدره). التكافل اإلنساني احتلت المر 90(

بین متوسطات معرفة الطلبة  )α ≤ 0.05( أن هناك فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى
  للقیم المتعلقة بمفهوم المواطنة تعزى لمتغیر الجنس، وقد كانت الفروق لصالح اإلناث.

  
 ):2013دراسة الجهني ( .2

الدراسة إلى معرفة فاعلیة وحدة مقترحة في تنمیة مفاهیم حقوق اإلنسان  هذه هدفت
في المواد االجتماعیة لدى طالب المرحلة الثانویة بالمدینة المنورة واتجاههم نحوها في العام 

استخدم الباحث المنهج الوصفي لتحلیل المحتوى والمنهج شبه و  .)2012-2013( الدراسي
وحدة، وتكونت عینة الدراسة من كتاب التربیة الوطنیة للصف الثاني التجریبي لقیاس فاعلیة ال

الثانوي، ولقیاس فاعلیة الوحدة واتجاه الطالب نحوها تم بناء اختبار ومقیاس اتجاه من 
) 40طالب الصف الثاني الثانوي وعددهم (من الباحث، وطبق االختبار على عینة تصمیم 

) ومربع ( آیتا) لمعرفة حجم تأثیر الوحدة، والنسب T.Testطالًبا، واستخدم الباحث اختبار (
  المئویة والتكرارات ومعادلة هولستي لحساب معامل الثبات. 

توصلت الدراسة للنتائج التالیة: أن مفاهیم حقوق اإلنسان لیست ممثلة بالقدر قد و 
ئیة عند الكافي والعمق المناسب في منهج التربیة الوطنیة، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصا

) تشیر إلى فاعلیة الوحدة المقترحة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي 0.01مستوى (
  ).1.79حیث بلغ ( اومقیاس االتجاه، وأن حجم التأثیر للوحدة المقترحة كان كبیرً 

  
 ):2012دراسة العجرمي ( .3

 وكتب اإلسالمیة التربیة كتب في المتضمنة القیم الدراسة إلى تحدید هذه هدفت
 الرابع للصف اإلنسان حقوق المدنیة) وكتب والتربیة الوطنیة االجتماعیة (التربیة التربیة

 مةءمال مدى معرفة هدفت إلى كما ،)2011-2012( في العام الدراسي بفلسطین األساسي
 الرابع الصف اإلنسان لتالمیذ وحقوق واالجتماعیة اإلسالمیة التربیة كتب في المتضمنة القیم
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 الدراسة من كتب عینة وتكونت التحلیلي، المنهج الباحثة بفلسطین. واستخدمت األساسي
والتربیة  الوطنیة التربیة( كتب تضم والتي االجتماعیة التربیة ومبحث اإلسالمیة التربیة مبحث

 ،ةبطریقة قصدی العینة اختیار تم وقد األساسي، الرابع للصف اإلنسان حقوق مبحثو  المدنیة)
 المندرجة الفرعیة والقیم القیم، أبعاد أهم اشتملت هما قائمة رئیسیتین أداتین الدراسة واستخدمت

  .المحتوى تحلیل وأداة تحتها،
 التربیة كتب تحلیل خالل من تبین وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

 القیم ویلیها األخالقیة، القیم یلیها األولى، المرتبة احتلت قد الدینیة القیم أن اإلسالمیة
 األخیرة المرتبة في ویلیها السیاسیة والوطنیة، القیم ویلیها الجمالیة، القیم ویلیها االجتماعیة،

 قد والوطنیة السیاسیة القیم أن الوطنیة التربیة كتب تحلیل خالل من تبینو  .العلمیة القیم
 ویلیها العلمیة، القیم ویلیها الدینیة، القیم ویلیها االجتماعیة، القیم یلیها المرتبة األولى، احتلت

 التربیة كتب تحلیل خالل من وتبین.  األخالقیة القیم األخیرة المرتبة في ویلیها القیم الجمالیة،
الدینیة،  القیم  یلیها األخالقیة، القیم یلیها األولى المرتبة احتلت قد االجتماعیة القیم أن المدنیة
 المرتبة احتلت حیث والوطنیة السیاسیة القیم یلیها الجمالیة، القیم یلیها العلمیة، القیم یلیها

 األولى، المرتبة احتلت قد الحریة قیم أن اإلنسان حقوق كتب تحلیل خالل من وتبین .األخیرة
 التسامح، قیم  یلیها لإلنسان، الالئق المعیشي والمستوى الحیاة قیم یلیها قیم الكرامة،  یلیها
 والمشاركة المواطنة قیمة ویلیها الملكیة، قیم  ویلیها المساواة، قیم  ویلیها ،ةالعدال قیم ویلیها

  . األخیرة المرتبة واحتلت  والسیاسیة المهنیة في الحیاة
  

 ):2011سة اقصیعة (ادر  .4
سة إلى تحدید بعض مفاهیم حقوق اإلنسان، وبعض قیم المواطنة اهدفت هذه الدر 

الصف التاسع بمحافظات غزة. والتعرف على أثر البرنامج المقترح التي ینبغي إكسابها لطلبة 
 على مستویات الطالب في اكتساب  مفاهیم حقوق االنسان وقیم المواطنة في العام الدراسي

. واستخدم الباحث المنهج التجریبي، وبلغ عدد عینة الدارسة التجریبیة )2011-2010(
سة أداتان األولى اختبار ار دمت في هذه الدطالًبا. واستخ )34( طالًبا والضابطة )35(

  .تحصیلي، والثانیة مقیاس لقیاس مستوى قیم المواطنة
) مفهوًما أساسًیا لحقوق اإلنسان 19(یوجد  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:

وتم اختیار ستة منها لیتضمنها البرنامج واالختبار  ،ینبغي إكسابها لدى طلبة الصف التاسع
) 15هناك (وأن وهي حق: (الكرامة، الحریة، المساواة، التعلیم، الرفق والمعاملة اإلنسانیة). 
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قیمة من قیم المواطنة التي ینبغي تنمیتها لدى طلبة الصف التاسع، وتم اختیار خمسة قیم 
حترام آراء اآلخرین، الحفاظ على نظافة البیئة، تنمیة منها لیتضمنها البرنامج والمقیاس وهي (ا

كان للبرنامج و  .الوعي الصحي، تنمیة القیم االقتصادیة، احترام الملكیة العامة والخاصة)
المقترح أثر وفاعلیة على مستویات طالب المجموعة التجریبیة في اكتساب  بعض مفاهیم 

  قیم المواطنة.حقوق اإلنسان، وعلى مستویاتهم في اكتساب  بعض 
  

 ):2011دراسة أحمد ( .5
فاعلیة برنامج لتنمیة مبادئ حقوق اإلنسان في مبحث  إلىلتعرف اهدفت هذه الدراسة 

- 2011( في العام الدراسي التربیة الوطنیة للصف السادس االبتدائي في محافظات غزة
مته ءواحدة لمالتخدام مجموعة تجریبیة . واستخدم الباحث المنهج شبه التجریبي باس)2010

) طالًبا من الجنسین من طلبة الصف 70لطبیعة مشكلة الدراسة، وتكونت عینة الدراسة من (
) طالبة، وتكونت أداة الدراسة من قائمة من 38) طالًبا و(32(منهم السادس االبتدائي، 

  المبادئ واختبار مبادئ حقوق اإلنسان. 
 فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى توجد :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

بین متوسطات درجات مجموعتي الطالبات والطالب الذین تلقوا برنامج تنمیة  )0.01الداللة (
مبادئ حقوق اإلنسان في التطبیق القبلي والبعدي، وكانت الفروق لصالح التطبیق البعدي 

ن حجم تأثیر البرنامج على اختبار مبادئ حقوق اإلنسان بأبعاده ودرجته الكلیة. تبین أ
المقترح لتنمیة مبادئ حقوق اإلنسان كان كبیًرا على جمیع المبادئ وعلى الدرجة الكلیة 

  الختبار مبادئ حقوق اإلنسان، لدى مجموعتي الذكور واإلناث.
  

 ):2010دراسة بنات ( .6
مفاهیم حق العودة الواجب تضمنها في محتوى كتب إلى تحدید الدراسة  هذه هدفت

العلوم االجتماعیة الفلسطیني في الصف العاشر من ذلك المنهاج. والكشف عن مدى توافر 
في الصف العاشر من المنهاج االجتماعیة مفاهیم حق العودة في محتوى منهاج العلوم 

ردة في محتوى كتب العلوم الفلسطیني. والتعرف إلى مستوى اكتساب مفاهیم حق العودة الوا
االجتماعیة لدى طلبة الصف العاشر من المنهاج الفلسطیني. والوقوف على الفروق بین 
متوسطات استجابات الطالب والطالبات على االختبار المعرفي في المفاهیم المرتبطة بحق 

 . واستخدمت الدراسة المنهج)2009-2010( في العام الدراسيالعودة وأجریت الدراسة 
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الوصفي التحلیلي. واستخدمت الباحثة أداة تحلیل المحتوى، واختبار التحصیل المعرفي. 
) طالًبا وطالبة من طلبة الصف 530وكانت عینة الدراسة عنقودیة عشوائیة اشتملت على (

كما اشتملت العینة على منهاج التاریخ والتربیة الوطنیة للصف  العاشر بمدیریة غرب غزة.
  العاشر في مناطق السلطة الفلسطینیة. 

أن قائمة مفاهیم حق العودة التي یجب  : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
توافرها في منهاج العلوم االجتماعیة لطلبة الصف العاشر األساسي احتوت في صیغتها 

ذات العالقة بحق عودة الالجئین الفلسطینیین لدیارهم. مفاهیم  ؛مفهوم )100( لىالنهائیة ع
 )28كانت (وفي كتاب التربیة الوطنیة  ،امفهومً  )16( حق العودة في كتاب التاریخ كانت

. أما مستوى اكتساب مفاهیم حق العودة الواردة في محتوى كتب العلوم االجتماعیة من امفهومً 
) 1( لدى طلبة الصف العاشر األساسي، كانت كالتالي: احتلت الفقرة المنهاج الفلسطیني

احتلت  "الوطن البدیل") 24یلیها الفقرة ( )،63.4( المرتبة األولى بوزن نسبي "ضراباإل"
احتلت المرتبة الثالثة " )1948( حرب") 13یلیها الفقرة ( )،62.5( المرتبة الثانیة بوزن نسبي

فروق ذات داللة إحصائیة في اكتساب المفاهیم المرتبطة بحق وجود و  .)62.1( بوزن نسبي
  العودة، تعزى لمتغیر الجنس لصالح اإلناث.

  
 ):2009دراسة المحروقي ( .7

فاعلیة برنامج مقترح في األنشطة المرتبطة بالدراسات  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 
في  التعلیم األساسي بسلطنة عماناالجتماعیة لتنمیة الوعي بحقوق الطفل لدى تالمیذ مرحلة 

، واستخدم الباحث المنهج التجریبي لمعرفة الفروق بین )2008-2009( العام الدراسي
المجموعة التجریبیة والضابطة، والتطبیق القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. ولقد كانت أداة 

  الدراسة مقیاس مواقف لقیاس الوعي بحقوق اإلنسان. 
بناء قائمة تضم حقوق الطفل ثم تصنیف  :سة إلى النتائج التالیةوقد توصلت الدرا

مجاالت: (تعلیمیة، صحیة، سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة، مدنیة،  ةهذه الحقوق إلى سبع
ترفیهیة) بحیث تناسب الصف السابع. وجود فروق دالة إحصائًیا بین المجموعة التجریبیة 

فروق دالة ذات داللة  وجودوعة التجریبیة، والضابطة في التطبیق البعدي لصالح المجم
إحصائیة بین المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي والبعدي لصالح التطبیق البعدي، حیث 

  وهو یدل على فاعلیة البرنامج المقترح. )1.214( بلغ معامل الكسب لبالك
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 (2008)  والعدوان الحوامدة دراسة .8
درجة اهتمام كتب التربیة االجتماعیة والوطنیة  إلىالدراسة التعرف  هذه هدفت

 ساسیة في األردن بمبادئ التسامح،للصفوف األول والثاني والثالث والرابع في المرحلة األ
ودرجة مسایرة محتوى هذه الكتب وما یتضمن من قیم ومعارف ومواكبتها للتغیرات والتحوالت 

المحتوى، وتكونت عینة الدراسة من كتب  الراهنة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي وتحلیل
الصفوف األول والثاني والثالث والرابع في المرحلة األساسیة في األردن. وقد طور الباحثان 
تصنیًفا لمبادئ التسامح موضوع الدراسة، وتم التأكد من صدقه وثباته. واستخدم الباحثان 

   .التكرارات والنسبة المئویة كوسائل إحصائیة
عدم اتباع نظام معین یراعي التكامل  الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وقد توصلت

والتوازن والشمول في تضمین لمبادئ كتب التربیة االجتماعیة والوطنیة للصفوف األول 
والثاني والثالث والرابع في المرحلة األساسیة، كما أظهرت النتائج اهتمام كتب التربیة 

لتسامح، وٕاهماًال لمبادئ أخرى مهمة بالنسبة للطلبة، كما االجتماعیة والوطنیة ببعض مبادئ ا
أن توزیعها لم یكن منظًما ومخطًطا له، بل جاءت المبادئ مبعثرة وعشوائیة، وحصلت مبادئ 
(اإلیمان بالحوار في الحیاة) و(اإلیمان بحریة الرأي والتعبیر) و(معرفة حقوق اآلخرین 

كتب التربیة االجتماعیة والوطنیة.  لمئویة في مجمالتكرارات والنسب الواحترامها) على أعلى 
في حین كانت مبادئ (االنفتاح على الثقافات اإلنسانیة) و(مناهضة التمییز والتعصب 
بأشكاله) و(االعتراف باألخطاء وتقدیم االعتذار) و(العفو عند المقدرة)، قد حصلت على أدنى 

  كل.التكرارات والنسب المئویة في الكتب موضوع البحث ك
  

 ):2008دراسة حقي ( .9
مدى توافر مفاهیم حقوق اإلنسان في كتب المواد  إلى تعرفال الدراسة هذه هدفت

الحلقة الثانیة في الجمهوریة العربیة السوریة للعام  -االجتماعیة في مرحلة التعلیم األساسي
واشتملت عینة الدراسة على كتب المواد االجتماعیة في مرحلة  .)2007-2008( الدراسي

) كتاًبا بواقع 15في الجمهوریة العربیة السوریة والبالغ عددها( )الحلقة الثانیة(التعلیم األساسي 
ثالث كتب في كل صف، وعینة من المدرسین والموجهین االختصاصیین لقیاس مدى كفایة 

احثة المنهج  الوصفي التحلیلي، حیث تم تحلیل كتب المواد مفاهیم حقوق اإلنسان. واتبعت الب
في الجمهوریة العربیة السوریة للعام  )الحلقة الثانیة( االجتماعیة في مرحلة التعلیم األساسي

تحلیًال وصفًیا اهتم بوصف الموضوعات واألفكار العامة التي ) 2007-2008( الدراسي
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المنهج الوصفي القائم على المسح الشامل.  تضمنتها هذه الكتب. كما استخدمت الباحثة
وقامت الباحثة باستخدام أداة تحلیل المحتوى، معتمدة على قائمة حقوق اإلنسان التي تم 
إعدادها كأساس لتكرار ورود مفاهیم حقوق اإلنسان في الكتب (بشكل إیجابي أو سلبي)، 

تماعیة والمشرفین، للتعرف على وقامت أیًضا بإعداد استبانة لتوزیعها على مدرسي المواد االج
  مدى توفر مفاهیم حقوق اإلنسان في الكتب من وجهة نظرهم. 

كتب التاریخ قد احتلت المرتبة األولى  أن: وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
من بین الكتب الثالثة في مدى توافر مفاهیم حقوق اإلنسان فیها، وتلیها كتب التربیة القومیة 

یة، وأخیًرا كتب الجغرافیا، ومدى كفایة مفاهیم حقوق اإلنسان من وجهة نظر االشتراك
(مجموعة الحقوق  المدرسین احتل، المرتبة األولى (مجموعة الحقوق الفردیة)، والمرتبة الثانیة

(مجموعة الحقوق السیاسیة والمدنیة)، والمرتبة  العلمیة والثقافیة والتربویة)، والمرتبة الثالثة
  (مجموعة الحقوق االقتصادیة)، والمرتبة الخامسة (مجموعة الحقوق االجتماعیة).الرابعة 

  
 ):2007دراسة حلس ( .10

هدفت الدراسة إلى إبراز التأصیل اإلسالمي لحقوق اإلنسان الثقافیة الذي سبقنا به 
األمم قبل أربعة عشر قرًنا والكشف عن أن حقوق اإلنسان الثقافیة مسألة یجب أن تختص 

 - المسموع – مؤسسات المجتمع بدًءا من األسرة والمدرسة والجامعة واإلعالم (المقروءبها 
المرئي) بما یضمن تنمیة الفرد والمجتمع تنمیة كاملة على أساس الحریة، والعدالة، والسالم. 
 وكذلك الكشف عن ضرورة دمج حقوق اإلنسان في مناهجنا التعلیمیة في العام الدراسي

وتمثلت أداة هذه  ،تبع الباحث المنهج االستنباطي والمنهج الوصفي. وا)2007-2006(
الدراسة في اعتماد الباحث على المصادر والمراجع والمواثیق التي تناولت موضوع حقوق 
  .اإلنسان حیث یقوم الباحث بانتقاء وتحلیل وتفسیر الموضوعات ذات الصلة بموضوع الدراسة

نسان في اإلسالم مبدأ دیني إل: أن حقوق اأهمها وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج
نسان ُمكَّرَّم في اإلسالم على أساس العقیدة اإلسالمیة، ولو انتهك إلبمعنى أن ا ؛إسالمي

نعاملهم ال أي  ،فإننا لن ننتهك حقوقهم مقابل انتهاكهم لحقوقنا ،اضطهدونا اآلخرون حقوقنا و
بالمثل بل یجب أن نحترم حقوقهم؛ ألن دیننا أمرنا بذلك، ومن أجل أن یتم تثبیت هذه الحقوق 
والواجبات؛ لتتویج هذا االنسان بأن یكون سیًدا في وطنه، حًرا في أرضه، مواطًنا كامل 
المواطنة في حیاته. فاألحرار هم القادرون على التفكیر في المستقبل ولیست هناك حریة 

  ون حقوق، ولیست هناك حقوق ال یقابلها واجبات. بد
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 ):2006دراسة فهد والزهراني ( .11
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تضمین مبادئ حقوق اإلنسان في اإلسالم 

 في مناهج االجتماعیات علیها في إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم المنصوص
     في العام الدراسيللمرحلة المتوسطة من التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة 

واستخدم الباحثان في الدراسة المیدانیة المنهج الوصفي المسحي، كما  .)2006-2005(
) 20م (هددع، وتكونت عینة الدراسة من مجموعة من المشرفین التربویین لالجتماعیات

عینة ) معلًما (و50م (هددع، وةطست للمرحلة المتوالجتماعیااي معلمن عة مومجمرًفا ومش
یار عینة الدراسة للفئات تخم اتد ق) طالب، و500م (هددعوي ونول الثاألب الصف االن طم

(الریاض، جدة،  من أربع مناطق تعلیمیة في كل منالمستهدفة بالطریقة العشوائیة  الثالث
المیدانیة من استبانة للمشرفین التربویین، واستبانة وتكونت أدوات الدراسة  .الشرقیة، عسیر)

  .للمعلمین، واستبانة للطالب
دئ مبان في تضمیوالضعف وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود بعض جوانب القوة 

ة طألنشافي ، وةطسالمتوحلة ت للمرالجتماعیاافي مناهج م إلسالافي ن إلنساوق احق
س یل طرق التدرخالن مت لها ماعیاالجتامعلمي ول في تنا، وبهاالمتصلة بیة الطال

التعلیم في مناهج ن إلنساوق احقدئ مبالتعلیم نیة وطة طضع خرورة وسة بضالدارصي وتو
على بیة الترة طخوء في ضالخصوص جه والجتماعیة على المواد امناهج وعامة العام 

مالیة للعمل والیة ر الموارد البشرفیوتوالمالیة والفنیة ویة دارإلطر األء انشاحقوق اإلنسان وإ 
  ها.ذعلى تنفی

  
 ):2002دراسة المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان ( .12

الدراسة إلى معرفة مدى توافر بعض مفاهیم حقوق اإلنسان التي أقرتها  هذه هدفت
الشرعة الدولیة في أهداف ومحتوى المنهاج الفلسطیني الجدید للصف السادس االبتدائي في 

خدم المنهج الوصفي التحلیلي، وكانت أداة الدراسة واست .)2001-2002( العام الدراسي
عبارة عن تصمیم استمارة لتحلیل المضمون اشتملت على مفاهیم حقوق اإلنسان مقسمة على 

أبعاد وهي، بعد الحقوق السیاسیة والمدنیة، وبعد الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  ةثالث
والثقافیة، واستخدمت الفقرة والكلمة لتكون وحدة التحلیل، وتكونت عینة الدراسة من (كتاب 

لدراسة ا تالتربیة المدنیة)، واستخدم–التربیة الوطنیة  -تاریخ العرب والمسلمین - لغتنا الجمیلة
   .ارات والنسب المئویة كأسالیب احصائیةالتكر 
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أن الكتب الدراسیة التي تم تحلیلها لم تعط وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: 
%) في الكتب مجتمعة، وأن 15األهمیة الكافیة  لقضایا حقوق اإلنسان حیث بلغت نسبتها (

اشر أي تحمل في جوهرها مفاهیم حقوق اإلنسان الواردة في الكتب لم یأت معظمها بشكل مب
معنى لحقوق اإلنسان، وأن ورودها في الكتب جاء عشوائًیا وغیر مقصود، كما أظهرت 

 ،أن الحقوق السیاسیة والمدنیة كانت أكثر األبعاد حًظا من حیث ورودها في الكتب النتائج
حقوق یلیها الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وأن األهداف المتضمنة لمفاهیم 

اإلنسان تتباین من كتاب آلخر، عالوة على ذلك أن كثیًرا من األهداف المتضمنة لمفاهیم 
  حقوق اإلنسان جاءت بشكل مباشر أي تحمل في جوهرها معنى لحقوق اإلنسان.

  
  )Williams, 2001( دراسة ویلیامز .13

كیفیة تعلیم مضامین حقوق اإلنسان في كتب  إلىالدراسة التعرف  هذه هدفت
 الدراسات االجتماعیة في المدارس الثانویة في البرتا بكندا وأجریت الدراسة في العام الدراسي

قام الباحث بتحلیل نوعي لعدد من كتب الدراسات االجتماعیة المستخدمة و  .)2002-2001(
ضایا، ومهارات مستندة إلى حقوق في التدریس وقد صمم إطاًرا مفاهیمًیا حول مبادئ، وق

اإلنسان العالمیة، ویتضمن مدى واسًعا من المدنیات، السیاسیة والحقوق الثقافیة واالجتماعیة، 
وقد استخدم تحلیًال دقیًقا لمحتویات الكتب حول مقدرتها على تعزیز األنشطة العملیة بعیًدا 

بتلك القضایا واألنشطة في  عن مجرد تقدیم معلومات نظریة موظًفا قائمة رصد للتعریف
  الكتب. 

أن محتویات الكتب ال تخدم الروح الحقیقیة للطالب وال وقد أظهرت نتائج الدراسة: 
المعلمین، وأوصت الدراسة بتزوید الكتب بمصادر إضافیة حول مفاهیم تعلیم حقوق اإلنسان 

  حول واقعهم.
  

  تعلیق عام على دراسات المحور الثاني:
ه الباحثة من  خالل االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت القیم أهم ما توصلت إلی

 اإلسالمیة في مناهج المواد االجتماعیة والتربیة الوطنیة ما یلي:
 بالنسبة لألهداف: .1

مدى تضمن كتب الدراسات االجتماعیة والتربیة  إلىهدفت معظم الدراسات التعرف 
، )2012( الوطنیة والتاریخ للقیم اإلسالمیة ومفاهیم حقوق اإلنسان مثل دراسة العجرمي

)، 2008( والعدوان الحوامدة )، ودراسة2009)، ودراسة المحروقي (2010ودراسة بنات (
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لمركز الفلسطیني لحقوق )، ودراسة ا2006( )، ودراسة فهد والزهراني2008( ودراسة حقي
 إلى )،2011)، ودراسة اقصیعة (2013( بینما هدفت دراسة عبد اللطیف ).2002اإلنسان (

والواجب  تحدید قیم المواطنة الواجب تضمنها في محتوى منهاج المواد االجتماعیة الفلسطیني
مقترحة في هدفت إلى معرفة فاعلیة وحدة ف )2013دراسة الجهني (أما  كسابها للطالب.إ

تنمیة مفاهیم حقوق اإلنسان في المواد االجتماعیة لدى طالب المرحلة الثانویة بالمدینة 
لتعرف على فاعلیة برنامج فهدفت إلى ا )2011دراسة أحمد (أما  المنورة واتجاههم نحوها.

لتنمیة مبادئ حقوق اإلنسان في مبحث التربیة الوطنیة للصف السادس االبتدائي في 
) إلى إبراز التأصیل اإلسالمي لحقوق اإلنسان 2007( وهدفت دراسة حلس غزة.محافظات 

 )2001(دراسة ویلیامز أما  الثقافیة، وضرورة دمج حقوق اإلنسان في مناهجنا التعلیمیة.
هدفت إلى التعرف على كیفیة تعلیم مضامین حقوق اإلنسان في كتب الدراسات االجتماعیة ف

  في المدارس الثانویة.
  

 :المختارة والمرحلة التعلیمیة للعینة بالنسبة .2
جمیع الدراسات اختارت العینة من الكتب الدراسیة لمراحل تعلیمیة مختلفة بین 

  ، وهي موضحة كالتالي:المرحلة االبتدائیة واإلعدادیة والثانویة
  دراسات كانت عینتها المختارة من كتب مناهج المواد االجتماعیة والتاریخ والتربیة

)، ودراسة 2012)، ودراسة الفیفي (2013طنیة للمرحلة الثانویة مثل دراسة الجهني (الو 
 ).2001)، ودراسة ویلیامز (2010بنات (

  دراسات كانت عینتها المختارة من كتب مناهج المواد االجتماعیة والتاریخ والتربیة
، )2011( )، ودراسة اقصیعة2013الوطنیة للمرحلة اإلعدادیة مثل دراسة عبد اللطیف(

 ).2006)، ودراسة فهد والزهراني (2009ودراسة المحروقي (
  دراسات كانت عینتها المختارة من كتب مناهج المواد االجتماعیة والتاریخ والتربیة

 )، ودراسة2011)، ودراسة أحمد (2012الوطنیة للمرحلة االبتدائیة كدراسة العجرمي (
)، ودراسة المركز الفلسطیني لحقوق 2008(ودراسة حقي ،  (2008)والعدوان الحوامدة

 ).2002اإلنسان (
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 بالنسبة لألدوات: .3
 على اعتمد فمنها ماة، المناسب األدوات باستخدام بینها فیما  الدراسات تباینت

سالمیة وأداة تحلیل مضمون واستبانة نسان وقائمة بالقیم اإلاإل حقوق بمفاهیم قائمة اشتقاق 
  :كالتالي موضحةواختبار تحصیلي وهي 

 اللطیف كدراسة عبدسالمیة وأداة تحلیل مضمون دراسات استخدمت قائمة بالقیم اإل 
)، 2011)، ودراسة أحمد (2012)، ودراسة العجرمي (2012، ودراسة الفیفي()2013(

)، 2008دراسة حقي (و (2008) والعدوان الحوامدة )، ودراسة2010ودراسة بنات (
، ودراسة )2002(المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان  )، ودراسة2007دراسة حلس (

  ).2001ویلیامز (
  ًودراسة الجهني 2013( كدراسة عبد اللطیف اتحصیلیً  ادراسات استخدمت اختبار ،(

  .)2010()، ودراسة بنات 2011)، ودراسة أحمد (2011، ودراسة اقصیعة ()2013(
  2011ودراسة اقصیعة ( )،2013دراسة الجهني (كدراسات استخدمت مقیاس اتجاه ،(

 ).2009دراسة المحروقي (و 
 2006دراسة فهد والزهراني (دراسة استخدمت االستبانة ك(. 

 
  بالنسبة لمنهج البحث: .4

)، 2013( دراسة عبد اللطیفاستخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحلیلي ك
 ، و(2008)والعدوان  الحوامدة دراسة)، و 2010دراسة بنات ()، و 2012دراسة العجرمي (و 

دراسة ویلیامز )، و 2002)، ودراسة المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان (2008دراسة حقي (
)Williams, 2001(.  دراسة  مثلالمنهج شبه التجریبي بینما استخدمت بعض الدراسات

، )2011اقصیعة ( والمنهج التجریبي مثل دراسة)، 2011دراسة أحمد ()، و 2013الجهني (
واستخدمت  ) المنهج االستنباطي.2007استخدمت دراسة حلس ().2009المحروقي ( دراسةو 

  ) الوصفي المسحي.2006دراسة فهد والزهراني (
  

 :المستخدمة اإلحصائیة لألسالیب بالنسبة .5
 استخدمت دراسة الجهني بینما استخدمت معظم الدراسات التكرارات والنسبة المئویة.

ومربع (آیتا) لمعرفة حجم تأثیر  ،)T.Testاختبار ( :التالیةاألسالیب االحصائیة )، 2013(
  ومعادلة هولستي لحساب معامل الثبات. ،والتكرارات ،الوحدة، والنسب المئویة
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 :بالنسبة للنتائج .6
تباینت نتائج الدراسات فیما بینها بین توفر بعض القیم اإلسالمیة ومفاهیم حقوق        

اختالف توزیع أوزانها النسبیة بین االرتفاع واالنخفاض في اإلنسان، وبین ندرتها، وبین 
مباحث المواد االجتماعیة المختلفة الجغرافیا والتاریخ والتربیة الوطنیة والمدنیة، وأن هذا 

)، 2013( كدراسة عبد اللطیف ،عشوائًیا وغیر مقصود التوزیع غیر منظم وغیر مخطط له،
  (2008)والعدوان الحوامدة )، ودراسة2012( )، ودراسة العجرمي2012( ودراسة الفیفي
)، دراسة المركز الفلسطیني لحقوق 2006)، ودراسة فهد والزهراني (2008( ودراسة حقي

أظهرت دراسات أخرى أن توفر القیم غیر كاف بالعمق المناسب في بینما  ).2002اإلنسان (
وأن محتویات الكتب ال تخدم الروح الحقیقیة للطالب  ،المباحث المختلفة للدراسات االجتماعیة

  ).2001)، ودراسة ویلیامز (2013وال المعلمین، كدراسة الجهني (
  

  بالنسبة لمكان إجراء الدراسة: 7.
حیث أجریت في فلسطین دراسة عبد  ،هناك تنوع في أماكن إجراء الدراسات السابقة     

ودراسة )، 2011(ودراسة اقصیعة، )2012(، ودراسة العجرمي)2013(اللطیف
، ودراسة المركز الفلسطیني )2007(، ودراسة حلس)2010(ودراسة بنات)، 2011(أحمد

، )2013(. وأجریت في المملكة العربیة السعودیة دراسة الجهني)2002(لحقوق اإلنسان
، ودراسة )2009(. وأجریت في األردن دراسة المحروقي)2006(ودراسة فهد والزهراني

جریت دراسة ویلیامز . وأ)2008(وریا أجریت دراسة حقي. وفي س)2008(مدة والعدوانالحوا
  .)2001(في كندا

  
 على الدراسات السابقة: تعلیق عام

 هذه تساعد إذ التربویة، العلوم بها اهتمت التي الموضوعات الهامة موضوع القیم من إن 
 الطلبة. یكتسبها التي التربویة القیم واضحة عن رؤیة وضع في الباحثین الدراسات

 ودورها في صقل شخصیة  ،وأهمیتها في الحیاة ،ومنزلتها ،اتفقت الدراسات على مكانة القیم
)، 2012( )، ودراسة العجرمي2012( )، ودراسة الفیفي2012( دراسة باعلوي :الفرد مثل

 ). 2009( )، ودراسة خزعلي2009)، ودراسة المزین (2011( ودراسة حمادنة والمغیض
 إلى باإلضافة وتوجیهه، األفراد سلوك تعدیل القیم في أهمیة السابقة الدراسات أوضحت 

  ).2009( )، ودراسة حمودة2010( دراسة األغا :رغباتهم مثل وٕاشباع احتیاجاتهم تلبیة
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 قیم حقوق اإلنسان من الموضوعات المهمة جًدا، التي اهتمت بها جمیع المحافل الدولیة  إن
والدراسات والعلوم التربویة، إذ تساعد هذه الدراسات الباحثین في التعرف على والعالمیة، 

 دراسة السیقلي :قیم حقوق اإلنسان التي یجب أن یكتسبها الطلبة معرفًة وسلوًكا، مثل
)، 2009( )، ودراسة المحروقي2010( )، ودراسة قیطة2011)، ودراسة اقصیعة(2012(

 ).2006ودراسة فهد والزهراني (
 حتى  ؛على أهمیة التربیة على حقوق اإلنسان لجمیع أفراد المجتمع السابقة فقت الدراساتات

 )، ودراسة الجهني2013( دراسة عبد اللطیف :تصبح سلوُكا وممارسة داخل كل فرد، مثل
)، 2004( )، ودراسة ساري2004)، ودراسة حقي (2012( )، ودراسة شقورة2013(

 ).2002( اإلنسانودراسة المركز الفلسطیني لحقوق 
  أوضحت الدراسات السابقة أهمیة قیم حقوق اإلنسان في تعدیل سلوكات األفراد من خالل

دراسة  :الدور المتبادل بین األفراد في نیل كٍل منهم لحقوقه وتقدیم الواجبات لآلخرین، مثل
)، ودراسة 2008( )، ودراسة الحوامدة والعدوان2010( )، ودراسة بنات2012الفهید (

 ).2001)، ودراسة ویلیامز (2007لس (ح
 
  

  االستفادة من الدراسات السابقة:أوجه 
 لمصطلحات  اإلجرائیة التعریفات تحدید وفي القیم، حول كتب فیما الباحثة معرفة إثراء

الدراسة،  لهذه منها المناسب التصنیف وتحدید القیم، تصنیفات على والوقوف الدراسة،
 الدراسة.وكتابة اإلطار النظري لهذه 

 وفرضیاتها  ،ساهمت الدراسات السابقة في تمكین الباحثة من صیاغة مشكلة الدراسة
  وأهمیتها. ،وأهدافها

 الباحثة بالمعلومات والمعارف التي مكنتها من السیر في بحثها  الدراسات السابقة مدت
بصورة صحیحة في اختیار منهج البحث وأدواته واألسالیب اإلحصائیة المناسبة، وٕاجراءات 

 البحث المختلفة والمتنوعة.
 التحلیل، وحدات واختیار المحتوى تحلیل في السابقة الدراسات هذه الدراسة منحى حتن 

 ضوء في ذلكو وتفسیرها،  وعرضها النتائج البیانات واستخالص تحلیل یفیةك على والوقوف
 .ي، والبیئي، والجماليواالجتماع األخالقي، ها المختلفة:بمجاالت اإلسالمیة القیم
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  ممیزات الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة
 التي تتناول القیم اإلسالمیة في منهج  -في حدود علم الباحثة  -نها الدراسة األولى أ

 .للصف السادس االبتدائيحقوق اإلنسان 
 .الربط بین القیم اإلسالمیة ومفاهیم حقوق اإلنسان 
 .تناولها القیم اإلسالمیة في مدارس وكالة الغوث الدولیة من خالل منهج حقوق اإلنسان 
 من القیم اإلسالمیة في ضوء منهج حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي  الخروج بقائمة

 في مدارس وكالة الغوث بغزة.
  أنها قد تفید معلمي حقوق اإلنسان في مدارس وكالة الغوث الدولیة بمحافظات غزة للتعرف

على القیم اإلسالمیة بمجاالتها المختلفة، وٕاثراء ما لم یتوفر من قیم إسالمیة في كتب 
  حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي في مدارس وكالة الغوث بغزة.

 أن الدراسة الحالیة قد تفید دراسات أخرى لكتب حقوق اإلنسان للمرحلة اإلعدادیة للصفوف 
 (السابع والثامن والتاسع) في حال توافر هذه الكتب وطباعتها.
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  الفصل الرابع
  الدراسة وٕاجراءاتها طریقة

  

 مقدمة  
 الدراسة منهج    
 الدراسة مجتمع   
 الدراسة عینة   
 الدراسة أدوات   
 الدراسة خطوات 
 اإلحصائیة اتالمعالج   
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  الفصل الرابع
  الدراسة وٕاجراءاتها طريقة

  مقدمة:
 ومجتمع الدراسة منهج تحتوي والتي الدراسة إلجراءات ا مفصًال يتناول هذا الفصل توضيحً 

 الفصل األول والثاني) للصف السادس االبتدائي،(حقوق اإلنسان لكتب وتوصيف وعينتها، الدراسة
، االستبانة، بنائها (قائمة تحليل المحتوى وكيفية الدراسة أدوات على ويشتمل كما وخطوات الدراسة،

  :ذلك تفصيل يلي التحليل، وفيما إجراءاتكذلك  ويشمل ،هاصدق وكذلك االختبار)،
  

  منهج الدراسة
لتحديد القيم اإلسالمية  التحليلي يالوصف في هذه الدراسة المنهج الباحثةاستخدمت 

 على يعتمد غزة. والذي محافظاتب االبتدائيالمتضمنة في منهاج حقوق اإلنسان للصف السادس 
 عن تجيب معلومات على منها الحصول ويمكن حالًيا، موجودة قضية أو أو حدث ظاهرة دراسة
ألنه  مناسًبا المنهج هذا )، ويعد1999:83(األستاذ واألغا،  فيها. الباحث دون تدخل البحث أسئلة
 تعميمات إلى للوصول وتفسيرها وتحليلها مقارنتها ثم والمعلومات تجميع الحقائق على "يعتمد
  ) 1984:234 (بدر، ."مقبولة

 يهدف الذي العلمي البحث أساليب أحد وهو المحتوى تحليل أسلوب استخدمت الباحثة اكم
 ،) 1989:22(طعيمة،  الظاهر. للمضمون والكمي المنظم والعلمي الموضوعي إلى الوصف

 تحليل أسلوب استخدام ويتم تتضمنها، التي القيم لمعرفة الدراسة موضوع محتوى الكتب لتحليل
 القيم معرفة بهدف والمحددة المنظمة العلمية والضوابط القواعد من ضمن مجموعة المحتوى
  .الدراسة موضوع الكتب من محتويات فقرة كل في المتضمنة

  

  الدراسة  مجتمع
اإلنسان (الفصل األول  حقوق كتابثالث أنواع ، النوع األول يتكون مجتمع الدراسة من   

) معلًما 110( وعددهم النوع الثاني معلمي حقوق اإلنسان السادس االبتدائي،  والثاني) للصف
 حسب إحصائية وكالة الغوث الدولية للعام لمادة حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي

الصف السادس االبتدائي في محافظة شمال غزة للعام  طالب والنوع الثالث .)2015/2014(
وطالبة، موزعين على منطقتين تعليميتين،  ا) طالبً 4874والبالغ عددهم ( )2015/2014( الدراسي

) طالبة، 1148، و(ا) طالبً 1646( وطالبة، ا) طالبً 2794منطقة جباليا التعليمية ويبلغ عددهم (
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) 1220، و(ا) طالبً 860وطالبة، ( ا) طالبً 2080ومنطقة بیت الهیا وبیت حانون التعلیمیة (
  .)2015/2014( طالبة، حسب إحصائیة وكالة الغوث الدولیة للعام

 
  عینة الدراسة

  وتتكون من ثالث أنواع: 
 )2(انظر ملحق رقم عینة الدروس  .1

) 26(حقوق االنسان للصف السادس والبالغ عددها  كتابتمثلت في جمیع دروس 
) درًسا، وقد 13) درًسا، واشتمل الفصل الثاني على (13درًسا، اشتمل الفصل األول على (
موضحة  لكتاب حقوق االنسان للصف السادس االبتدائيأعدت الباحثة توصیًفا تفصیلًیا 

  ):4.1یتضح من جدول رقم ( كما  توزیع الدروس على الوحدات الدراسیة
)4.1( رقم جدول  

كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي حسب الوحدات والدروس والصفحاتتوزیع   

الوحداتعدد  الكتاب  عدد الصفحات عدد الدروس 
 73 13 4 الفصل األول
 65 13 5 الفصل الثاني
 138 26 9 المجموع

 

) أن كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي 4.1یتضح من جدول رقم (
) وحدات 9، و(ا) درسً 26) صفحة، و(138یتكون بشكل عام من (الطبعة الخامسة 

  قسمین:دراسیة، وینقسم الكتاب إلى 
 ) وحدات دراسیة4، و(ا) درسً 13) صفحة، و(73الفصل األول: ویشمل على (. 
 ) وحدات دراسیة5، و(ا) درسً 13) صفحة، و(65الفصل الثاني: ویشمل على (.  

 

 المعلمینعینة  .2
حقوق اإلنسان للصف السادس  مادة یدرسون معلًما) 63من ( المعلمینتكونت عینة 

)، وقد وزعت استبانة القیم 2015/2014االبتدائي في محافظات غزة للعام الدراسي (
%) من عینة 57.27، وهم ما یمثلون ما نسبته (عینة بنسبة معینةالسالمیة على أفراد إلا

    .المجتمع األصلي (المعلمین)
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 :الجنسحسب  المعلمینعینة  أفرادالتالي توضح توزیع  ولوالجد
)4.2( رقم جدول  

الجنسحسب  أفراد عینة المعلمینتوزیع   

 النسبة المئویة % التكرار الجنس
 47.6% 30 ذكر
 52.4% 33 أنثى

 100.0% 63 المجموع
 

، وأن هم من الذكور المعلمینمن عینة ) %47.6( ) أن4.2یتبین من الجدول رقم (
 .المعلمین هم من اإلناثمن عینة ) 52.4%(

 لطالبعینة ا .3
 مشمال غزة حیث ت حافظةتم اختیار عینة الدراسة بطریقة مسحیة من مدارس م

، مشتركة ) –إناث  –اختیار جمیع المدارس التي یوجد بها الصف السادس االبتدائي ( ذكور 
الصف السادس االبتدائي في  طلبةمن  طالًبا وطالبة) 534من ( وتكونت عینة الطالب

)، باستثناء العینة االستطالعیة، وقد احتوت 2015/2014محافظة شمال غزة للعام الدراسي (
) شعبة من شعب الصف السادس االبتدائي في محافظة شمال غزة، 11عینة الطالب على (

مجموعات وقد أجري السحب بطریقة المعاینة العنقودیة العشوائیة، "حیث یتم فیها اختیار 
ولیس أفراًدا، فالمعاینة العشوائیة العنقودیة هي االختیار العشوائي لمناطق أو مجموعات أو 
تجمعات مختلفة مثل المدارس أو الفصول الدراسیة أو المناطق التعلیمیة، وبعد ذلك نختار 

وهم یمثلون ما نسبته  )،178: 2010األفراد من كل تجمع أو عنقود". (أبو عالم، 
) شعب من 6، وقد شملت عینة الدراسة ()طالب) من أفراد المجتمع األصلي (ال10.96%(

  ) شعب من الطالبات.5الطالب، و(
  ):طالبوالجداول التالیة توضح توزیع أفراد عینة الدراسة (ال
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 الجنسحسب  الطالبعینة أفراد توزیع  3.1
)4.3( رقم جدول  

الجنسحسب  الطالبعینة أفراد توزیع   

 النسبة المئویة % التكرار الجنس
 53.0 283 ذكر
 47.0 251 أنثى

 100.0 534 المجموع
  

هم من الذكور،  طالبمن عینة ال) %53.0() أن 4.3یتبین من الجدول رقم (
  .اإلناث من هم طالبالمن عینة ) %47.0( وأن 

  

 المدرسة حسب  لطالباعینة أفراد توزیع  3.2
)4.4( رقم جدول  

  المدرسةحسب  التالمیذعینة أفراد توزیع 
 النسبة المئویة % التكرار المدرسة م
 14.98 80  بنات جبالیا اإلعدادیة (ب)  .1
 8.43  45  جبالیا االبتدائیة المشتركة (ج)  .2
 8.61  46  بنات جبالیا االبتدائیة المشتركة (ب)  .3
 8.05  43  حلب االبتدائیة المشتركة (ب)  .4
 7.30  39  بنات بیت حانون اإلعدادیة (ب)  .5
 8.24  44  ذكور مدرسة الفاخورة اإلعدادیة (أ)  .6
 6.93  37  ذكور قلیبو اإلعدادیة  .7
 7.87  42  ذكور األیوبیة  .8
 6.74 36  ذكور جبالیا االبتدائیة (ج)  .9

 7.12  39  ذكور بیت حانون اإلعدادیة (أ)  .10
 15.73  84  ذكور مدرسة الفاخورة اإلعدادیة (ب)  .11

 100.00 534  المجموع
) مدرسة تابعة 11) أن عینة الطالب تم أخذها من (4.4رقم (یتضح من جدول 

  .لوكالة الغوث الدولیة بمحافظة شمال غزة
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  أدوات الدراسة
 اعتمدت هذه الدراسة على ثالث أدوات وهي:

 . )6انظر ملحق رقم (حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي.  كتابأداة تحلیل محتوى  .1
حقوق  كتابللتعرف على القیم اإلسالمیة الواجب تضمنها في  القیم اإلسالمیةاستبانة  .2

 .  8)انظر ملحق رقم (اإلنسان للصف السادس االبتدائي. 
 ).10انظر ملحق رقم  (اختبار لقیاس مدى اكتساب الطلبة للقیم اإلسالمیة.  .3

  
وفیما یلي عرض للخطوات التي قامت بها الباحثة للوصول إلى تصمیم أدوات الدراسة 

  صورتها النهائیة.في 
  أوًال: أداة تحلیل المحتوى لكتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي

 كتابلما كان الهدف األساسي من الدراسة التعرف على مدى تضمن القیم اإلسالمیة في 
حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي. قامت الباحثة بإعداد أداة تحلیل المحتوى لتشتمل فئات 

 .محكمین لتصبح في صورتها النهائیةلمفاهیم القیم ومن ثم عرضت على مجموعة من الالتحلیل 
 وصف بطاقة التحلیل 

 هدف التحلیل  1.1
الكشف عن مدى توافر مفاهیم القیم اإلسالمیة المتضمنة في كتاب حقوق اإلنسان 

  بجزأیه للصف السادس االبتدائي في مدارس وكالة الغوث الدولیة.
  

 التحلیل اتفئ 1.2
لنوعیة  ئل، وتقوم الباحثة بإعدادها طبًقامجموعة من التصنیفات أو الفصاوهي 

ستخدمها في وصف، وتصنیف المحتوى بأعلى نسبة تبیعة هدف التحلیل، لكي طالمحتوى و 
ممكنة من الموضوعیة والشمول، بما یتیح إمكانیة التحلیل واستخراج النتائج بأسلوب سهل 

التحلیل في هذه الدراسة في مفاهیم القیم الواردة في بنود قائمة مفاهیم  اتوتمثلت فئومیسر، 
  القیم وتعریفاتها. 

  

 وحدة التحلیل 1.3
ألن مفاهیم القیم قد تكون خفیة وبشكل ضمني  ؛اعتمدت الدراسة الفقرة كوحدة للتحلیل

  تظهر في معنى الفقرة ولكن ال تشیر إلیها الكلمات بشكل مباشر. اولیس صریحً 
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 ضوابط التحلیل  1.4
تم االقتصار على الفقرات ، و جاء التحلیل بناء على التعریف اإلجرائي للقیم اإلسالمیة

تم ، و )2015/2014( حقوق اإلنسان للصف السادس للعام كتابالمتضمنة في محتوى 
استبعاد الصور المرافقة للدروس في الكتاب واستبعاد المهمات البیتیة وأسئلة التقویم داخل 

  ب.االكت
  

 خطوات عملیة التحلیل: .2
 مرت عملیة تحلیل المحتوى بعدة خطوات:

 .قراءة الدروس قراءة واعیة متأنیة 
 .تقسیم الدروس إلى فقرات مفیدة 
  تحدید مفاهیم القیم المتضمنة في الدروس والفقرات ورصدها في قوائم خاصة أعدتها

  م من خالل المعنى.وقد تكون هذه القیم صریحة أو ضمنیة تفه ،الباحثة لهذا الغرض
  

 التحلیل: أداة صدق .3
لقد تم عرض أداة التحلیل بعد تحدید هدفها وفئاتها، ووحدة التحلیل، والتسجیل، 

وقد أشار المحكمون إلى  وضوابط التحلیل على مجموعة من المحكمین للتأكد من صدقها.
صالحیة األداة للتحلیل مع حذف وٕاضافة بعض التعدیالت على القائمة، وقد تم األخذ 

   .بتوصیات المحكمین لتستوفي أداة التحلیل شرط الصدق
  

 أداة التحلیل:  ثبات .4
 ثبات التحلیل عبر الزمن:  4.1

ثبات التحلیل عبر الزمن نسبة االتفاق بین نتائج عملیات التحلیل التي بویقصد 
قامت بإجرائها الباحثة على كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس، حیث كانت المدة 

أسابیع تقریًبا، وقامت باحتساب نسبة االتفاق  ستةالزمنیة بین كل تحلیل واآلخر هي 
كما یتضح من  ) (HOLISTIادلة هولستيبین نتیجة التحلیل في المرتین باستخدام مع

  )1978:178طعیمة، (. )4.5جدول رقم (
  والتي تنص على:         

	100 ∗
		عدد		نقاط	االتفاق				

عدد	نقاط	االختالف	 		عدد		نقاط	االتفاق	
 		معامل	الثبات
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  (4.5)  رقم جدول
  نتائج عملیات التحلیل عبر الزمن

  المجال م
التحلیل 
 األول

التحلیل 
 الثاني

نقاط 
  االتفاق

نقاط 
  االختالف

النسبة المئویة 
 لالتفاق

 100 0 9 9 9  القیم الدینیة واإلیمانیة   .1
القیم االجتماعیة    .2

 84.62 2 11 13 11  واألخالقیة

 100 0 8 8  8  القیم المعرفیة والعلمیة   .3
 100 0 6 6 6  القیم الجمالیة والبیئیة   .4

 94.44 2 34 36 34  المجموع
  

نسبة االتفاق كانت عالیة بین كل عملیتي تحلیل  أن یتضح السابق الجدول خالل من
%)، وهي نسبة عالیة تدل على ثبات عملیة 94.44متتالیتین، حیث بلغ بین األولى والثانیة (

  .التحلیل عبر الزمن
   

 ثبات التحلیل عبر األفراد 4.2
ویقصد به مدى االتفاق بین نتائج التحلیل التي توصلت إلیها الباحثة وبین 
نتائج التحلیل التي توصل إلیها المختصون في مجال تدریس حقوق اإلنسان، وقد 
اختارت الباحثة اثنین من المعلمین الذین لهم خبرة في تدریس مبحث حقوق اإلنسان 

طلبت منهم الباحثة القیام بعملیة التحلیل للصف السادس باإلضافة لتحلیل الباحثة، وقد 
بشكل مستقل، وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبیر في عملیات التحلیل وهذا یدل على 

 ) لتحلیل المضمونHolistiصدق عملیة التحلیل وتم ذلك باستخدام معادلة هولستي (
  ) 1978:178(طعیمة،  .)4.6كما یتضح من جدول (

  والتي تنص على:        

	100 ∗
		عدد		نقاط	االتفاق				

عدد	نقاط	االختالف	 		عدد		نقاط	االتفاق	
 		معامل	الثبات
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  (4.6) رقم جدول
  االبتدائي السادس للصف اإلنسان حقوق كتاب تحلیل في) الثبات (االتفاق معامالت

 المحللون
 نقاط

 االتفاق
 نقاط

 االختالف
 مجموع
 النقاط

 الثبات معامل

 94.44 36 2  34 والمحلل األول الباحثة
 97.22 36 1 35  الباحثة والمحلل الثاني

 94.44 36 2 34  المحلل األول والمحلل الثاني
 95.37 108  5 103 الكلي الثبات معامل

  
 كانت األول والمحلل الباحثة بین االتفاق نسبة أن (4.6) رقم الجدول من یتضح

 بین نسبة االتفاق كانت حین في،  (97.22)كانت الثاني والمحلل الباحثة وبین، (94.44)
 على یدل مما (95.37) الكلي الثبات معامل كان ولقد (94.44) الثاني والمحلل األول المحلل
 قائمة في اإلسالمیة القیم وضع تم المحتوى تحلیل ثبات من التأكد بعد .الباحثة تحلیل صدق
  . السادس االبتدائي كتاب حقوق اإلنسان للصف في تكرارها توضح

 

   :ثانًیا:  استبانة القیم اإلسالمیة
بعد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع القیم، الحظت أن هناك 

 آخر یضم جمیع القیم في أربع افي تصنیفات القیم، وقد ارتأت الباحثة أن تضع تصنیفً  ااختالفً 
القیم وتتكون استبانة ، والتقارب الكبیر بین مجاالت هذه القیمة فقط وذلك للتشابه مجاالت رئیس

  ن هما:من قسمین رئیسی اإلسالمیة
 الجنس، وهي: )المعلمین( الدراسةلعینة وهو عبارة عن السمات الشخصیة  القسم األول:

 .الخبرةالمؤهل العلمي، وسنوات 

) 4(فقرة موزعة على  )50من ( تكونیو  مجاالت االستبانة،وهو عبارة عن  القسم الثاني:
  هي:و  ةمجاالت رئیس

  :ة) فقر 16ویتكون من ( القیم الدینیة واإلیمانیةالمجال األول.  

  :ة) فقر 15ویتكون من ( القیم االجتماعیة واألخالقیةالمجال الثاني.  

  :فقرات10ویتكون من ( القیم المعرفیة والعلمیةالمجال الثالث (. 

  :فقرات9ویتكون من ( والبیئیةالقیم الجمالیة المجال الرابع (.  
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كما یتضح من لقیاس استجابات المبحوثین لفقرات االستبیان  الخماسي ثوتم استخدام مقیاس لیكر 
  ):4.7( جدول رقم

 )4.7( رقم جدول
  درجات مقیاس لیكرث الخماسي الستجابات المبحوثین

اكبیرة جدً  االستجابة  غیر متوفرة قلیلة متوسطة كبیرة 
 1 2 3 4 5 الدرجة

  
)؛ لتحدید مستوى المتوسط الحسابي والفئة التي ینتمي 4.8( رقم واعتمدت الباحثة جدول

  )541: 2008إلیها على النحو التالي: (عبد الفتاح، 
  )4.8( رقم جدول

  مستوى المتوسط الموزون والفئة التي ینتمي إلیها ومستوى درجة الموافقة
  مستوى درجة الموافقة  فئة النسبة المئویة  فئة المتوسط الموزون

  اجدً  ضعیفة  35% -% 20      1.79 -  1
  ضعیفة  51% -% 36  2.59 – 1.80
  متوسطة  67% -% 52  3.39 – 2.60
  عالیة  83% -% 68  4.19 – 3.40
  اجدً  عالیة  100% -% 84  5.00 – 4.20

 
 صدق االستبانة: .1

 بالتأكد الباحثة وقامت لقیاسه، وضعت ما االستبانة أسئلة تقیس أن االستبانة بصدق یقصد
  :بطریقتین االستبانة صدق من

  أوًال : صدق المحكمین: 
یقصد به أن تقیس األداة ما وضعت لقیاسه. وقد تحققت الباحثة من صدق استبانة القیم 

عن طریق عرضها في صورتها األولیة على مجموعة من األساتذة االختصاصیین في  اإلسالمیة
غزة، وعدد من  محافظاتالمناهج وطرائق التدریس ممن یعملون في الجامعات الفلسطینیة في 

حقوق  ادةغزة، وعدد من معلمي م محافظاتفي  المختصین التربویین العاملین في وكالة الغوث
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حظاتهم غزة. حیث قاموا بإبداء آرائهم ومال محافظاتة الغوث الدولیة في اإلنسان في مدارس وكال
  )5 رقم (انظر ملحق ها، وكذلك وضوح صیاغتها اللغویة.ئحول مناسبتها ومدى انتما

 على االستبانة: التالیة وبعد أخذ آرائهم ومقترحاتهم بعین االعتبار حدثت التعدیالت
یة واألحادیث استبدال مفهوم حفظ قدر من اآلیات القرآنفي مجال القیم الدینیة واإلیمانیة تم  .1

من اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة، وتم حذف مفهوم العفو عند المقدرة  النبویة بتعلم قدر
للتشابه بینه وبین مفهوم التسامح، وكذلك حذف مفهوم الرفق ألنه یقع ضمن المعاملة 

 لمستحقیها. وتم إضافة مفهوم توزیع الصدقات ،اإلنسانیة
في مجال القیم االجتماعیة واألخالقیة تم حذف مفهوم التبرع للفقراء والمساكین ونقله بعد  .2

تعدیله إلى مجال القیم الدینیة واإلیمانیة، وتم حذف مفهوم مشاركة اآلخرین ألنه یقع ضمن 
التكبر إلى مفهوم  مفهوم التعاون والمبادرة ومساعدة اآلخرین، وتعدیل مفهوم التواضع وعدم

 نه یؤدي نفس المعنى.التواضع فقط أل
نه ال یناسب المجال تم حذف مفهوم حریة التنقل ألفي مجال القیم المعرفیة والعلمیة  .3

، وتعدیل مفهوم إعالء قیمة العلم واحترام العلماء إلى إعالء قیمة المتعلمین الرئیس
النقد البناء إلى القیم األخالقیة ألنه  واستبداله بمفهوم تنمیة الثقة بالنفس، ونقل مفهوم

ة بمفهوم الحث یمدال مفهوم حل المشكالت بطریقة علیناسب المجال بصورة أكبر، واستب
 ألنه یناسب طالب هذه المرحلة بشكل أكبر. ؛على التفكر والتأمل

مل، في مجال القیم الجمالیة والبیئیة تم تعدیل مفهوم إتقان العمل إلى مفهوم الحث على الع .4
  ألن الحث على العمل یسبق اإلتقان. 

  .ة) قیمة فرعیة للمجاالت األربع50) قیمة إلى (56وبذلك تكون االستبانة قد تعدلت من (
  

  ثانًیا: صدق االتساق الداخلي: 
یقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي 

بتطبیقها على عینة  قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانةتنتمي إلیه هذه الفقرة، وقد 
وذلك  ) معلًما یدرسون مادة حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي،30استطالعیة مكونة من (

من خالل حساب معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلیة 
  للمجال نفسه.
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  القیم الدینیة واإلیمانیة المجال األول:
لمجال الذي امن فقرات المجال األول ودرجة  تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل فقرة

  .)4.9(  رقم تنتمي إلیه كما یتضح من جدول
 )4.9(رقم  جدول

  للمجال الكلیة األول والدرجة المجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل
  مستوى الداللة بیرسون لالرتباطمعامل   الفقرة  م
 0.01دالة عند   6800.  االقتداء بالرسول   .1
 0.01دالة عند   6520.  األمر بالمعروف.2
 0.01دالة عند   6850.  النهي عن المنكر.3
 0.05دالة عند  4250.  القرآنیة اآلیات بعض تعلم.4
 0.05دالة عند   4560.  النبویة بعض األحادیث تعلم.5
 0.01دالة عند  6590.  بر الوالدین.6
 0.05دالة عند  3650.  اإلیثار.7
 0.05دالة عند  3710.  الصدق.8
 0.01دالة عند  7580.  توزیع الصدقات لمستحقیها.9

 0.01دالة عند  4650.  المعاملة اإلنسانیة.10
 0.05دالة عند  3810.  األرحام صلة.11
 0.01دالة عند  6910.  االنتماء لألمة اإلسالمیة.12
  0.05دالة عند  4250.  الحقوقإعطاء .13
 0.05دالة عند  3660.  تأدیة الواجبات.14
 0.01دالة عند   6500.  األمانة.15
 0.05دالة عند  4310.  تحمل المسؤولیة.16

 0.463) = 0.01) وعند مستوى داللة (29ر الجدولیة عند درجة حریة (      
  0.361) = 0.05() وعند مستوى داللة 29ر الجدولیة عند درجة حریة (      

) أن معامالت االرتباط لجمیع فقرات المجال األول تراوحت ما 4.9( رقم یتضح من جدول
دالة  اذ ا) وأنها ترتبط مع الدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیه ارتباطً 7580.و 3650.بین (

 .على صدق المجال لما وضع لقیاسه اإحصائیة، مما یدلل أیضً 
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  القیم االجتماعیة واألخالقیةالمجال الثاني: 
من فقرات المجال الثاني ودرجة  تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل فقرة

  .)4.10المجال الذي تنتمي إلیه كما یتضح من جدول رقم  (
  )4.10( رقم جدول

  الكلیة للمجال الثاني والدرجة المجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل
  مستوى الداللة معامل بیرسون لالرتباط  الفقرة  م
 0.05دالة عند   4290.  التسامح   .1
 0.01دالة عند   5510.  اآلخرین مساعدة   .2
 0.01دالة عند   4690.  السن كبار احترام   .3
 0.05دالة عند  4280.  السالم إفشاء   .4
 0.01دالة عند  7840.  عیادة المریض   .5
 0.01دالة عند  4950. الجار إلى اإلحسان   .6
 0.05دالة عند  3950.  البناء النقد   .7
  0.05دالة عند  3630.   الغضب عند النفس ضبط   .8
 0.05دالة عند  4250. احترام القانون   .9

 0.01دالة عند  5250.  التعاون   .10
 0.01دالة عند  4230.  المبادرة    .11
 0.05دالة عند  3860.  حل النزاعات بالحوار    .12

المحافظة على  خصوصیات    .13
  اآلخرین 

 0.01دالة عند  4790.

 0.01دالة عند  5080.  التواضع    .14
 0.01دالة عند  7960.  احترام ذوي الحاجات الخاصة    .15

  0.463) = 0.01) وعند مستوى داللة (29ر الجدولیة عند درجة حریة (      
  0.361) = 0.05) وعند مستوى داللة (29ر الجدولیة عند درجة حریة (      

معامالت االرتباط لجمیع فقرات المجال الثاني  تراوحت ما ) أن 4.10یتضح من جدول (
دالة  اذ ا) وأنها ترتبط مع الدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیه ارتباطً 7960.و 3630.بین (

  .على صدق المجال لما وضع لقیاسه اإحصائیة، مما یدلل أیضً 
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  القیم المعرفیة والعلمیة: الثالث المجال
من فقرات المجال الثالث ودرجة  ارتباط بیرسون بین درجة كل فقرةتم حساب معامل 

  .)4.11(  رقم المجال الذي تنتمي إلیه كما یتضح من جدول
  )4.11( رقم جدول

  الكلیة للمجال الثالث والدرجة المجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل
  مستوى الداللة معامل بیرسون لالرتباط  الفقرة  م
 0.01دالة عند  0.697  قیمة المتعلمینإعالء .1
 0.01دالة عند  0.521 حسن اختیار األصدقاء.2
 0.05دالة عند  0.449   االختالف تقبل.3
 0.01دالة عند  0.518 اإلصغاء الفعال.4
 0.01دالة عند  0.516 الحث على التفكر والتأمل .5
 0.01دالة عند  0.498 االجتهاد في طلب العلم.6
 0.01دالة عند  0.759  العلمعدم كتم .7
 0.01دالة عند  0.524  التعلم من الخطأ.8
 0.05دالة عند  0.369  استثمار الوقت .9

 0.05دالة عند  0.435  احترام وجهات النظر المختلفة.10
 0.463) = 0.01) وعند مستوى داللة (29ر الجدولیة عند درجة حریة (      
  0.361) = 0.05وعند مستوى داللة () 29ر الجدولیة عند درجة حریة (      

) أن معـامالت االرتبـاط لجمیـع فقـرات المجـال الثالـث تراوحـت 4.11یتضح من جدول رقم (
دالـة  اذ اللمجـال الـذي تنتمـي إلیـه ارتباًطـ ) وأنها تـرتبط مـع الدرجـة الكلیـة7590.و 3690.ما بین (

  .على صدق المجال لما وضع لقیاسه اإحصائیة، مما یدلل أیضً 
  

  القیم الجمالیة والبیئیة: الرابع المجال
ودرجة المجال  الرابعالمجال من فقرات  حساب معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل فقرةتم 

  .)4.12(  رقم الذي تنتمي إلیه كما یتضح من جدول
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  )4.12(رقم جدول 
  الكلیة للمجال الرابع والدرجة المجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل

  مستوى الداللة معامل بیرسون لالرتباط  الفقرة  م
 0.01دالة عند  0.664  النظافة الشخصیة    .1
 0.01دالة عند  0.790  المحافظة على الصحة   .2
 0.01دالة عند  0.516  المحافظة على نظافة البیئة   .3
 0.01دالة عند  0.676  غرس األشجار    .4
 0.01دالة عند  0.744  عدم قطع األشجار   .5
 0.01دالة عند  0.499  االستمتاع بأوقات الفراغ   .6

7.   
المحافظة على ممتلكات 

 0.384  اآلخرین 
  0.05دالة عند 

 0.01دالة عند  0.698  المحافظة على موارد البیئة    .8
 0.01دالة عند  0.466  الحث على العمل    .9

 0.463) = 0.01) وعند مستوى داللة (29ر الجدولیة عند درجة حریة (      
  0.361) = 0.05) وعند مستوى داللة (29ر الجدولیة عند درجة حریة (      

تراوحــت  الرابـع) أن معــامالت االرتبـاط لجمیــع فقـرات المجــال 4.12( رقـم یتضـح مـن جــدول
دالـة  اذ ا) وأنها تـرتبط مـع الدرجـة الكلیـة للمجـال الـذي تنتمـي إلیـه ارتباًطـ7900.و 3840.ما بین (

  .على صدق المجال لما وضع لقیاسه اضً إحصائیة، مما یدلل أی
  

  الصدق البنائي 
الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي ترید  االستبانةالصدق البنائي أحد مقاییس صدق  دیع
االستبانة بالدرجة الكلیة لفقرات  مجاالتمن  مجالارتباط كل  ىالوصول إلیها، ویبین مد االستبانة

االستبانة. وقد تم حساب معامل االرتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة لكل مجال من مجاالت 
 .)4.13( رقم االستبانة والدرجة الكلیة لالستبانة كما یتضح من جدول
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  )4.13( رقم جدول
  والدرجة الكلیة لالستبانةمعامل ارتباط بیرسون بین درجة كل مجال من مجاالت االستبانة 

  

  مستوى الداللة معامل بیرسون لالرتباط  الفقرة  م
 0.01دالة عند  0.818  القیم الدینیة واإلیمانیة.1
 0.01دالة عند  0.893  القیم االجتماعیة واألخالقیة.2
 0.01دالة عند  0.676  القیم المعرفیة والعلمیة.3
 0.01دالة عند  0.927  القیم الجمالیة والبیئیة.4

  
  0.463) = 0.01) وعند مستوى داللة (29ر الجدولیة عند درجة حریة (      

  
) أن معامالت االرتباط لجمیع مجاالت االستبانة تراوحت ما 4.13یتضح من جدول رقم (

) وأنها ترتبط ارتباًطا داًال إحصائًیا مع الدرجة الكلیة لالستبانة، مما یدلل 9270.و 0.676بین (
  .االتساق الداخلي لالستبانةعلى صدق 

  

  نةثبات االستبا .2
لو تم إعادة توزیع االستبانة  هانفس یقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة النتیجة

ن ثبات االستبانة یعني االستقرار إ، أو بعبارة أخرى  هانفس أكثر من مرة تحت الظروف والشروط
كبیر فیما لو تم إعادة توزیعها على أفراد العینة عدة مرات في نتائج االستبانة وعدم تغییرها بشكل 

  كما یلي: بطریقتین الثبات خطوات الباحثة أجرت وقد خالل فترات زمنیة معینة.
  

  أوًال: طریقة التجزئة النصفیة
ین: الفقرات ذات األرقام الفردیة، الفقرات ذات األرقام أمت تجزئة فقرات االستبانة إلى جز ت   

  .)4.14ثم حساب معامل االرتباط بینهما كما یتضح من جدول رقم (الزوجیة، 
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 )4.14جدول رقم (
  معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة لالستبانة

  عدد الفقرات  المجال  م
 معامل بیرسون
  لالرتباط

معامل االرتباط 
  المعدل

 9230. 8570. 16  القیم الدینیة واإلیمانیة .1
 8710. 8210. 15  واألخالقیةالقیم االجتماعیة  .2
 7890.  6520. 10  القیم المعرفیة والعلمیة .3
 6420.  5120.  9  القیم الجمالیة والبیئیة .4

 9670.  9360.  50  جمیع فقرات االستبانة
  

أن قیمة معامل االرتباط المعدل كانت مرتفعة لكل مجال ) 4.14یتضح من جدول رقم (
، وكذلك معامل االرتباط المعدل مجال من مجاالت االستبانة) لكل 9230.، 6420.وتتراوح  بین (

  .)، وهذا یدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من الثبات9670.الكلي (
  

  ثانیًا: طریقة معامل ألفا كرونباخ
لقد قامت الباحثة بحساب معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة كما یتضح من جدول    

  .)4.15رقم (
 )4.15(رقم  جدول

  نتائج اختبار ألفا كرونباخ  لقیاس ثبات االستبانة
 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المجال  م
 8360. 16  القیم الدینیة واإلیمانیة   .1
 7710. 15  القیم االجتماعیة واألخالقیة   .2
  6820. 10  القیم المعرفیة والعلمیة   .3
 7820.  9  القیم الجمالیة والبیئیة   .4

 9180.  50  االستبانةجمیع فقرات 
  

) أن قیمة معامل ألفا كرونباخ كانت 4.15( رقم من النتائج الموضحة في جدولیتبین 
االستبانة. كذلك  مجاالتمن  مجال) لكل 8360.، 6820.مرتفعة لكل مجال وتتراوح  بین (
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الثبات )، وهذا یعنى أن معامل 9180.كانت قیمة معامل ألفا لجمیع فقرات االستبانة كانت (
 .) قابلة للتوزیع8( رقم كما هي في الملحقوتكون االستبانة في صورتها النهائیة  مرتفع،

  ا: بناء اختبار لقیاس مدى اكتساب القیم اإلسالمیةثالثً 
لقیاس مدى اكتساب طلبة الصف السادس االبتدائي للقیم اإلسالمیة  اأعدت الباحثة اختبارً 

  المتضمنة في محتوى كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي.
  خطوات بناء االختبار:

  للخطوات التالیة: اتم بناء االختبار تبعً 
 محتوى االختبار: .1

حقوق المتضمنة في محتوى كتاب  اإلسالمیةقامت الباحثة بحصر موضوعات القیم 
للصف السادس االبتدائي، كما قامت بتحدید األهداف التعلیمیة المتعلقة باالختبار، اإلنسان 

  ) فقرة.50وكان عددها ( ،ومن ثم تحدید الفقرات التي یتضمنها االختبار
 

 جدول مواصفات االختبار: .2

قامت الباحثة بإعداد جدول مواصفات لالختبار یبین األوزان النسبیة وعدد الفقرات 
، وقد أجري االختبار على طلبة الصف السادس االبتدائي، المجاالتمن  مجالاالختباریة لكل 

  یوضح ذلك: اآلتيوالجدول 
  )4.16جدول رقم (

  الختبارلكل مجال من مجاالت ا الوزن النسبي
  النسبة المئویة  الفقراتعدد   الموضوع  م
  %32  16  القیم الدینیة واإلیمانیة   .1
  %30  15  القیم االجتماعیة واألخالقیة   .2
  %20  10  القیم المعرفیة والعلمیة   .3
  %18  9  القیم الجمالیة والبیئیة   .4

  %100  50  المجموع
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 صیاغة فقرات االختبار: .3

  فقرات االختبار بحیث كانت: ةغاتم صی
  العلمیة واللغویة.تراعي الدقة 

 .محددة وواضحة وخالیة من الغموض 

 .ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قیاسها 

 .مناسبة لمستوى الطلبة 

وقد راعت الباحثة عند صیاغة بنود االختبار أن تكون من نوع االختیار من متعدد، 
كثرها مالءمة وهذا النوع من أكثر أنواع االختبارات الموضوعیة مرونة، من حیث االستخدام وأ

لقیاس مدى االكتساب لمختلف األهداف المرجو تحقیقها. وكذلك تمت مراعاة القواعد التالیة أثناء 
 كتابة فقرات االختبار:

  تتكون كل فقرة من جزأین: المقدمة وهي تطرح المشكلة في السؤال، وقائمة األبدال وعددها
  أربعة من بینها بدیل واحد صحیح فقط.

 كي یراها الطالب دفعة  الها (السؤال وأبداله) في صفحة واحدة مرتبة عمودیً تقع الفقرة بأكم
  واحدة ویتمكن من المقارنة بینها دون أن یحرك بصره في الصفحات.

 .تم تغییر موقع اإلجابة الصحیحة بین األبدال بأسلوب عشوائي  
 .تم وضع العناصر المشتركة في األبدال في مقدمة الفقرة  
 توازنة من حیث الطول ودرجة التعقید ونوعیة اإلجابات.األبدال األربعة م  
 .تم  ترتیب فقرات االختبار حسب محاور القیم األربعة التي وضعتها الباحثة 

  
بعد االنتهاء من كتابة فقرات االختبار وٕاجاباتها المحتملة، قامت الباحثة بمراجعتها في 

  ضوء ما یلي:
 ا لتركیز ضمانً  ؛ت أن تكون ذات شكل ثابتشكل الفقرات: راعت الباحثة في عرض الفقرا

)، 3)، (2)، (1وبناًء علیه فقد أشارت الباحثة إلى مقدمة الفقرة باألرقام ( ،انتباه الطلبة
 )، أما االجابات المحتملة فقد أشارت إلیها الباحثة بالحروف (أ)، (ب)، (ت)، (ث).4(

  ا.ا ولغویً أن تكون صحیحة علمیً محتوى الفقرات: راعت الباحثة عند إعداد محتوى الفقرات 
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 وضع تعلیمات االختبار: .4

بعد تحدید عدد الفقرات وصیاغتها قامت الباحثة بوضع تعلیمات االختبار التي تهدف 
إلى شرح فكرة اإلجابة عن االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راعت الباحثة عند وضع 

  تعلیمات االختبار ما یلي: 
  االختبار وهي: عدد الفقرات وعدد األبدال وعدد الصفحات.تعلیمات خاصة بوصف  
  ،تعلیمات خاصة باإلجابة عن جمیع األسئلة ووضع البدیل الصحیح في المكان المناسب

 حسب المثال الذي أوردته الباحثة في صفحة الغالف والتعلیمات.

 

 )9(انظر ملحق رقم  الصورة األولیة لالختبار: .5
تبار لقیاس مدى اكتساب التالمیذ للقیم اإلسالمیة في في ضوء ما سبق تم إعداد اخ

فقرة، لكل فقرة أربعة أبدال، واحدة منها فقط صحیحة،  )56(صورته األولیة، حیث اشتمل على 
وذلك الستطالع آرائهم حول  ،وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضها على لجنة من المحكمین

  مدى صالحیة كل  من:
 .عدد بنود االختبار 

 .مدى تمثیل فقرات االختبار لألهداف المراد قیاسها 

  ا.فقرات االختبار لغویً  صحةمدى 

 .مدى دقة صیاغة األبدال لكل فقرة من فقرات االختبار 

 .مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالب الصف السادس االبتدائي 

، رىفقرات أخوٕاضافة  هابعضون إلى تعدیل بعض الفقرات وحذف وقد أشار المحكم
  ) فقرة.50ا من (حیث قامت الباحثة بتعدیلها، لیصبح االختبار بعد التحكیم مكونً 

  
 تجریب االختبار: .6

طبقت الباحثة  وتحكیمه من قبل المحكمین، بعد إعداد االختبار بصورته األولیة
وطالبة من الصف السادس االبتدائي، وقد  ا) طالبً 40االختبار على عینة استطالعیة قوامها (

  أجریت التجربة االستطالعیة لالختبار بهدف:
 .التأكد من صدق االختبار وثباته  
 .تحدید الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبیقه على عینة البحث األساسیة 
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 :تصحیح أسئلة االختبار .7
أسئلة االختبار، قامت الباحثة  بعد أن قام طلبة العینة االستطالعیة باإلجابة عن

بتصحیح االختبار حیث حددت درجة واحدة لكل فقرة، وبذلك تكون الدرجة التي حصل علیها 
حساب عدد التكرارات لإلجابات ) درجة، وباإلضافة إلى ذلك تم 50و 0الطلبة محصورة بین (

  لكل فقرة من فقرات االختبار. أالخط
  

 تحدید زمن االختبار: .8

تأدیة الطلبة لالختبار عن طریق المتوسط الحسابي لزمن تقدیم طلبة  تم حساب زمن
) 35العینة االستطالعیة، فكان زمن متوسط المدة الزمنیة التي استغرقها أفراد العینة یساوي (

  دقیقة. وذلك بتطبیق المعادلة التالیة:
زمن		إجابة	الطالب		األخیر		 	زمن		إجابة	الطالب		األول	

2
 زمن	إجابة	االختبار

  

 معامل التمییز ودرجة الصعوبة: .9

بعد أن تم تطبیق االختبار على طلبة العینة االستطالعیة تم تحلیل نتائج اإلجابات 
  للتالمیذ عن أسئلة االختبار، وذلك بهدف التعرف على:

 معامل التمییز لكل سؤال من أسئلة االختبار. -
 معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار. -

%) 27وقد تم ترتیب درجات الطلبة تنازلًیا بحسب عالماتهم في االختبار، وتم أخذ (
) طالب كمجموعة دنیا مع 11طالب مجموعة علیا، و( 11 ) = 40% × 27من عدد الطلبة، (

  العلم بأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار.
 :معامل التمییز 

  ویقصد به: " قدرة االختبار على التمییز بین التالمیذ الممتازین والتالمیذ الضعفاء" 
   )170: 1998(عبد السالم وآخرون،                                                     

  )170: 1998وقد تم حساب معامل التمییز حسب المعادلة التالیة: ( الزیود، 
	عدد		التالمیذ		المجیبین		بشكل		صحیح		من		الفئة	الدنیا

عدد		أفراد		الفئة	الدنیا
		 العلیاا 	عدد		التالمیذ		المجیبین		بشكل		صحیح		من		الفئة	

عدد		أفراد		الفئة	العلیا
 	معامل	التمییز	

  

كما یتضح من  وبتطبیق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار
  .)4.17جدول رقم (
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  )4.17( رقم جدول
  معامالت التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار

  معامالت التمییز  م  معامالت التمییز  م
1.  .270  26.  .360  
2.  .550  27.  0.36  
3.  .550  28.  .540 
4.  .450  29.  .360  
5.  .450  30.  .550  
6.  .550  31.  .270  
7.  .360  32.  .450  
8.  .270  33.  .640  
9.  .450  34.  .730  
10.  .730  35.  .450  
11.  .450  36.  .640  
12.  .450 37.  .450  
13.  .730  38.  .550  
14.  .270 39.  .550  
15.  .450  40.  .450  
16.  .450 41.  .250  
17.  .450  42.  .450  
18.  .550  43.  .360  
19.  .450  44.  .550  
20.  .550  45.  .550  
21.  .360  46.  .450  
22.  .360  47.  .640  
23.  .730  48.  .730  
24.  .360 .49 .450  
25.  .730  .50 .450  

 48.  معامل التمییز
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) أن معامالت التمییز لفقرات االختبار قد تراوحت بین 4.17یتضح من جدول رقم (
)، وعلیه تم قبول جمیع فقرات االختبار، حیث كانت في 48%) بمتوسط بلغ (0.73 - 0.25(

تعتبر ضعیفة التمییز  0.19) – 0(، وذلك ألن أي فقرة ذات تمییز من الحد المعقول من التمییز
ذات تمییز مقبول، وأي فقرة ذات تمییز  )0.39 -0.20( وینصح بحذفها، وأي فقرة ذات تمییز من

  )295: 2002تعتبر ذات تمییز جید. (عودة، ) 0.39( أعلى من
  

  :معامل الصعوبة 

  إجابة صحیحة عن الفقرات.ویقصد به: نسبة الطلبة الذین أجابوا 
  والنسبة المئویة للراسبین في االختبار.

  )170: 1998(الزیود،  وتحسب بالمعادلة التالیة:

	
	عدد		التالمیذ		المجیبین		بشكل		صحیح		من		الفئة	الدنیا 	 العلیاا 	عدد		التالمیذ		المجیبین		بشكل		صحیح		من		الفئة	

عدد		أفراد		الفئة	الدنیا	 عدد		أفراد		الفئة	العلیا
 معامل	الصعوبة	

  

كما یتضح من  وبتطبیق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار
  .)4.18جدول رقم (

  )4.18جدول رقم (
  معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

  معامالت الصعوبة م  معامالت الصعوبة  م
1.  0.73 .26 0.68 
2.  0.64 27.  0.68 
3.  0.55 28.  0.73 
4.  0.73 29.  0.59 
5.  0.50 30.  0.73 
6.  0.64 31.  0.73 
7.  0.45 32.  0.64 
8.  0.77 33.  0.59 
9.  0.64 34.  0.50 
10.  0.55 35.  0.45 
11.  0.68 36.  0.73 
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  معامالت الصعوبة م  معامالت الصعوبة  م
12.  0.73 37.  0.73 
13.  0.59 38.  0.68 
14.  0.73 39.  0.45 
15.  0.68 40.  0.73 
16.  0.45 41.  0.77 
17.  0.59 42.  0.41 
18.  0.68 43.  0.77 
19.  0.73 44.  0.68 
20.  0.50 45.  0.59 
21.  0.64 46.  0.73 
22.  0.73 47.  0.45 
23.  0.59 48.  0.55 
24.  0.59 .49 0.73 
25.  0.77 .50 0.68 

  0.59  معامل الصعوبة
  

) 0.77 ، 0.41أن معامالت الصعوبة قد تراوحت بین ( )4.18جدول رقم (یتضح من 
)، وعلیه فإن جمیع الفقرات مقبولة حیث كانت في الحد المعقول من 0.59بمتوسط كلي بلغ (

مع العلم أن فقرات االختبار یجب أن تكون  الصعوبة حسبما یقرره المختصون في القیاس والتقویم.
 – 10وح قیمة صعوبتها بین (امتدرجة تبدأ بالفقرات السهلة وتنتهي بالفقرات الصعبة، وبالتالي تتر 

  )339: 1996(أبو لبدة،  .%)80 – 20%) أو (90
 

 صدق االختبار:  .10

  : صدق المحكمین:أوًال 
االختبار الصادق هو االختبار  نإحیث  ،یقصد به أن یقیس االختبار ما وضع لقیاسه

د تحققت الباحثة من صدق االختبار عن طریق عرض قالذي یقیس ما وضع لقیاسه. و 
االختبار في صورته األولیة على مجموعة من أساتذة حقوق اإلنسان ممن یعملون في مدارس 
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مناسبة  وكالة الغوث الدولیة في محافظة الشمال، حیث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول
األربعة لالختبار، وكذلك  مجاالتمن ال مجالفقرات االختبار، ومدى انتماء الفقرات إلى كل 

وضوح صیاغتها اللغویة، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعدیل بعضها 
 )12) فقرة. (انظر ملحق 50اآلخر لتصبح عدد فقرات االختبار (

  
  ثانًیا: صدق االتساق الداخلي

 یقصد به قوة االرتباط بین درجات كل من مستویات األهداف ودرجة االختبار الكلي.
وقد جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة 

من خارج أفراد عینة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط  بیرسون بین  ا) طالبً 40مكونة من (
ة لالختبار الذي تنتمي إلیه وذلك باستخدام یفقرات االختبار والدرجة الكل درجات كل فقرة من

 ) والجدول التالي یوضح ذلك: SPSSالبرنامج االحصائي (
  )4.19جدول (

  معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلیة لالختبار
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  م  مستوى الداللة  معامل االرتباط  م
.26 0.05دالة عند  0.357  .1 0.05دالة عند  0.393 

.27 0.05دالة عند  0.367  .2 0.01دالة عند  0.495   

.0.01 28دالة عند  0.423  .3   0.01دالة عند  0.404 
.0.01 29دالة عند  0.478  .4 0.01دالة عند  0.486   

.0.01 30دالة عند  0.398  .5 0.01دالة عند  0.521   

.31 0.05دالة عند  0.380  .6 0.05دالة عند  0.360 

.32 0.05دالة عند  0.376  .7 0.01دالة عند  0.445   

.33 0.05دالة عند  0.400  .8 0.01دالة عند  0.557   

.34 0.05دالة عند  0.336  .9 0.01دالة عند  0.412   

.0.01 35دالة عند  0.523  .10 0.01دالة عند  0.460   

.36 0.05دالة عند  0.402  .11 0.01دالة عند  0.458   

.0.01 37دالة عند  0.538  .12 0.05دالة عند  0.356 

.0.01 38دالة عند  0.597  .13 0.01دالة عند  0.716   

.39 0.05دالة عند  0.367  .14 0.01دالة عند  0.496   
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  مستوى الداللة  معامل االرتباط  م  مستوى الداللة  معامل االرتباط  م
.40  0.01دالة عند  0.398  .15 0.01دالة عند  0.619   

.41 0.05دالة عند  0.358  .16 0.05دالة عند  0.349 

.42 0.05دالة عند  0.343  .17 0.01دالة عند  0.442   

.43 0.01دالة عند  0.488  .18 0.01دالة عند  0.448   

.44 0.05دالة عند  0.395  .19 0.01دالة عند  0.566   

.45 0.05دالة عند  0.380  .20 0.01دالة عند  0.453   

.46 0.05دالة عند  0.317  .21 0.01دالة عند  0.569   

.47 0.05دالة عند  0.360  .22 0.01دالة عند  0.437   

.0.01 48دالة عند  0.642  .23 0.01دالة عند  0.510   

0.01دالة عند  0.501 49. 0.05دالة عند  0.324  .24  

0.05دالة عند  0.376 50. 0.01دالة عند  0.491  .25
  0.393) = 0.01) وعند مستوى داللة (38ر الجدولیة عند درجة حریة (  
  0.304) = 0.05) وعند مستوى داللة (38ر الجدولیة عند درجة حریة (  

درجة الكلیة لالختبار ارتباًطا یتضح من الجدول السابق أن جمیع فقرات االختبار ترتبط بال
) وهذا یؤكد أن االختبار یتمتع بدرجة عالیة 0.05 و 0.01داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( اذ

  من االتساق الداخلي.
  )4.20جدول (

  االختبار والدرجة الكلیة لالختبار مجاالتمن  مجالمعامالت االرتباط بین درجة كل 

  المجال  م
  عدد 
  الفقرات

  معامل 
  االرتباط

  مستوى الداللة

 0.01دالة عند  8790. 16  القیم الدینیة واإلیمانیة   .1

 0.01دالة عند  0.877 15  القیم االجتماعیة واألخالقیة   .2

 0.01دالة عند   8880. 10  القیم المعرفیة والعلمیة   .3

 0.01دالة عند    0.857 9  القیم الجمالیة والبیئیة   .4
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درجة الكلیة لالختبار ارتباًطا جمیع محاور االختبار ترتبط بال نیتضح من الجدول السابق أ
، وهذا یؤكد أن االختبار یتمتع بدرجة عالیة من 0.01داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  اذ

  .االتساق الداخلي
 ثبات االختبار: .11

عند تكرار القیاس باستخدام األداة  هانفسیقصد بثبات االختبار الحصول على النتائج 
 أفراد العینة )، تم تقدیر ثبات االختبار على2002(األغا،  هانفسوفي الظروف  هانفس

  ن كما یلي:تیاالستطالعیة وذلك باستخدام طریق
  : طریقة التجزئة النصفیةأوًال    

 األرقام ذات الفقرات الفردیة، األرقام ذات الفقرات: ینأجز  إلى االختبار فقرات تجزئة تمت
 .)4.21( جدول من یتضح كما بینهما االرتباط معامل حساب ثم الزوجیة،

)4.21( رقم جدول  
 معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة لالختبار

الفقرات عدد المجال م  
بیرسون معامل  

 لالرتباط
 االرتباط معامل

 المعدل
 0.781 0.641 16  القیم الدینیة واإلیمانیة   .1
 0.796 0.661 15  القیم االجتماعیة واألخالقیة   .2

 0.752 0.603 10  القیم المعرفیة والعلمیة   .3

 0.683 0.519 9  والبیئیةالقیم الجمالیة    .4

االختبارجمیع فقرات   50 0.870 0.931 
 

 التمعام وقیم لالرتباط بیرسون التمعام  قیم  جمیع أن) 4.21( رقم جدول من یتضح
  .مرتفع بثبات تمتعأن االختبار ی على یدلل ما مرتفعة، المعدل االرتباط

    :)21( ریشاردسون –ثانًیا: طریقة كودر
) إلیجاد معامل ثبات االختبار طبًقا 21ریتشاردسون ( –استخدمت الباحثة طریقة كورد    

  .)4.22)، كما یتضح من جدول رقم (335: 2002للمعادلة اآلتیة: (عودة، 
	 	م ك 	 ∗ 		م	

2ع ∗ 	ك	
 ر21
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  ن: إحیث 
  :  التباین 2ع ،     م: المتوسط   ،   ك: عدد الفقرات

  
  )4.22(رقم  جدول

  االختبارلقیاس ثبات  )21( ریشاردسون –كودرنتائج اختبار 

 المجال م
 عدد
 الفقرات

 التباین المتوسط
 –كودر معامل

)21( ریشاردسون  
 0.693 11.204 11.02 16  القیم الدینیة واإلیمانیة .1
 0.694 9.138 11.3 15  القیم االجتماعیة واألخالقیة .2
 0.603 5.618 6.65 10  القیم المعرفیة والعلمیة .3
 0.595 4.83 6.13 9  القیم الجمالیة والبیئیة .4

االختبار فقرات جمیع  50 35.1 92.503 0.886 
  

) أن معامالت الثبات مرتفعة حیث تراوحت معامالت 4.22یتضح من جدول رقم (
)، 0.886)، وبلغ معامل الثبات لجمیع الفقرات االختبار (0.694و 0.595الثبات ما بین (

 ) قابًال 10( رقم في الملحق هوالنهائیة كما  هفي صورت االختباركون یوبذلك  .عالیةوهي قیمة 
 االختبارعلى ثقة تامة بصحة  هامما یجعل ،هوثبات همن صدق ت الباحثةقد تأكد، و للتوزیع

اكتساب طلبة الصف السادس االبتدائي للقیم اإلسالمیة المتضمنة لإلجابة عن مدى وصالحیته 
 .حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائيفي محتوى كتاب 

  خطوات الدراسة
قامت الباحثة باالطالع على الدراسات السابقة والمراجع ذات العالقة لالستفادة منها في  .1

 اإلطار النظري وٕاعداد أدوات الدراسة.
قامت الباحثة بإعداد قائمة ألهم مجاالت مفاهیم القیم، وعرضتها على مجموعة من الخبراء  .2

صین، وفي ضوء القائمة المعدلة لمجاالت مفاهیم القیم أعدت الباحثة أداة اشتملت والمخت
ثم عرضت هذه األداة على مجموعة من المحكمین المختصین  ،على مفاهیم القیم الفرعیة

 للتأكد من صدقها.
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حلیل التي تم إعدادها مسبًقا والتأكد من تقامت الباحثة بتحلیل المحتوى حسب بطاقة ال .3
تقریًبا، ثم قامت الباحثة بإیجاد  ونصف رتین بفاصل زمني بینهما مقداره شهرصدقها م

معامل الثبات للتأكد من صحة ثبات التحلیل عبر الزمن وذلك باستخدام معادلة هولستي، ثم 
 واستخدام معادلة هولستي. أول وثانالتأكد من صدقها عبر األفراد عن طریق محلل 

لتعرف على مدى توافر القیم اإلسالمیة في كتاب حقوق قامت الباحثة بإعداد استبانة ل .4
اإلنسان للصف السادس االبتدائي من وجهة نظر المعلمین، وتم عرضها على مجموعة من 
المحكمین، وتم تطبیقها على العینة االستطالعیة للتأكد من صدقها وثباتها، ثم تم تطبیقها 

 .) معلًما63على عینة المعلمین البالغ عددهم (
ثم عرضه على  ،ت الباحثة بإعداد اختبار لقیاس مدى اكتساب الطلبة للقیم اإلسالمیةقام .5

؛ للتأكد من صحته حقوق اإلنسان للصف السادس ومشرف الحقوق عدد من معلمي
مته لطلبة الصف السادس، وتم تعدیل الالزم، ثم قامت بتطبیق االختبار على عینة ءومال

تطبیق االختبار على عینة من المجتمع األصلي عددها ) طالبة، ثم 40استطالعیة عددها (
  .) طالبة251، و(ا) طالبً 283وطالبة، ( ا) طالبً 534(

وأخیًرا قامت الباحثة بمعالجة النتائج إحصائًیا باستخدام التكرار والنسب المئویة والرتب، وفي  .6
 ضوئها تم عرض النتائج ومناقشتها وتفسیرها. 

قامت الباحثة بإعداد مادة إثرائیة لبعض القیم اإلسالمیة والتي كان بعد االنتهاء من التحلیل  .7
اآلخر لم یتوفر نهائًیا في كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس  هابعض و توافر بعضها قلیًال 

االبتدائي، وعرضها على مشرف مادة حقوق اإلنسان وبعض معلمي حقوق اإلنسان للتعلیق 
 علیها واالستفادة من خبراتهم.

 

  ًعا: المعالجات اإلحصائیةساب
 :األسالیب اإلحصائیة التالیة اعتمدت الباحثة في المعالجة اإلحصائیة

 .و المتوسط الحسابي، والنسب المئویة، واالنحرافات المعیاریة، والتباین التكرارات .1
 .االستبانة فقرات ثبات لمعرفة   "Cornbach Alpha" كرونباخ ألفا اختبار .2
 .الفقرات صدق لقیاس Person Correlation"" ارتباط بیرسون معامل .3
 درجة ىإل وصلت قد درجة االستجابة متوسط كانت إذا ما لمعرفة )t" ) "t testاختبار  .4

 .ذلك عن قلت أو زادت أم3 وهي المتوسطة الموافقة
 "Kuder-Richardson  21" ریتشاردسون : -معادلة كودر   .5
 .مستقلتین عینتین بین ) للفروقTاختبار( .6
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  الفصل الخامس
  وتفسیرها نتائج الدراسة ومناقشتها

  
 ـؤال األولـمتعلـقـة بالسالنتائـج ال  
 انيـقة بالسؤال الثـلـمتعالج ـائـنتال  
 ثـؤال الثالــلـقة بالسـمتعالج ـنتائال  
 عـؤال الرابـقة بالسـلـمتعالج ـائــنتال  
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 
  السادسالنتائج المتعلقة بالسؤال  
 التوصیات  
 المقترحات  
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  الفصل الخامس
  وتفسیرها نتائج الدراسة ومناقشتها

تناول هذا الفصل عرًضا تفصیلًیا للنتائج، التي تم التوصل إلیها من خالل استخدام أدوات 
واستبانة ، محتوى كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائيالدراسة، المتمثلة في: أداة تحلیل 

الذین ُیدرسون كتاب حقوق اإلنسان،  المعلمینالقیم اإلسالمیة التي تم تطبیقها على عینة من 
الصف السادس  طالبالذي طبق على عینة من  قیاس مدى اكتساب القیم اإلسالمیة اختبارو 

اسة، مع الدر  أسئلةاالبتدائي، وذلك من خالل استخدام المعالجات اإلحصائیة، وبالتالي اإلجابة عن 
 .تفسیر النتائج، وتقدیم التوصیات والمقترحات ذات االرتباط بموضوع الدراسة

  
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
سالمیة الواجب توافرها في منهاج ال األول على اآلتي: ما القیم اإلنص السؤ 

  حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي؟
ب التربوي في الدراسات السابقة، واألخذ األد لإلجابة عن هذا السؤال تم االطالع علىو 

  راء الخبراء في هذا المجال، وقد توصلت الباحثة لما یلي:بآ
  الواجب توافرها في كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائيسالمیة القیم اإلأن 

  .)5.1ة كما یتضح من جدول رقم (مجاالت رئیس ةأربع) قیمة موزعة على 50(بلغت
  )5.1( جدول رقم

  سالمیة الواجب توافرها في محتوى كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائيإلالقیم ا
  سالمیةإلالقیم ا  م
  القیم الدینیة واإلیمانیة   .1
  القیم االجتماعیة واألخالقیة   .2
  القیم المعرفیة والعلمیة   .3
  القیم الجمالیة والبیئیة   .4
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  وهي موزعة على النحو اآلتي:
  )5.2رقم (جدول 

  سالمیة الواجب توافرها في كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائيإلقائمة القیم ا
  سالمیةإلالقیم ا  م

  القیم الدینیة واإلیمانیةالمجال األول: 
  االقتداء بالرسول   .1
  األمر بالمعروف   .2
  النهي عن المنكر   .3
  القرآنیة اآلیات بعض تعلم   .4
  النبویة بعض األحادیث تعلم   .5
  بر الوالدین   .6
  اإلیثار   .7
  الصدق   .8
  توزیع الصدقات لمستحقیها   .9
  المعاملة اإلنسانیة.10
  األرحام صلة.11
  االنتماء لألمة اإلسالمیة.12
  إعطاء الحقوق.13
  تأدیة الواجبات.14
  األمانة.15
  تحمل المسؤولیة.16

  القیم االجتماعیة واألخالقیة: الثانيالمجال 
 التسامح.17
  اآلخرین مساعدة.18
  السن كبار احترام.19
  السالم إفشاء.20
  عیادة المریض.21
 الجار إلى اإلحسان.22
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  القیم االجتماعیة واألخالقیة: الثانيالمجال   
  البناء النقد.23
  الغضب عند النفس ضبط.24
 احترام القانون.25
  التعاون.26
  المبادرة.27
  حل النزاعات بالحوار.28
  المحافظة على  خصوصیات اآلخرین.29
  التواضع.30
  احترام ذوي الحاجات الخاصة.31

  القیم المعرفیة والعلمیة: الثالثالمجال 
  إعالء قیمة المتعلمین.32
 حسن اختیار األصدقاء.33

  االختالف تقبل.34
 اإلصغاء الفعال.35
 الحث على التفكر والتأمل .36
 االجتهاد في طلب العلم.37
  عدم كتم العلم.38

  التعلم من الخطأ.39
  استثمار الوقت .40
  وجهات النظر المختلفةاحترام .41

  القیم الجمالیة والبیئیة: الرابعالمجال 
  النظافة الشخصیة .42
  المحافظة على الصحة.43
  المحافظة على نظافة البیئة.44
  غرس األشجار .45
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  القیم الجمالیة والبیئیة: الرابعالمجال   
  عدم قطع األشجار.46
  االستمتاع بأوقات الفراغ.47
  المحافظة على ممتلكات اآلخرین .48
  المحافظة على موارد البیئة .49
  الحث على العمل .50

  
) أن قائمة القیم اإلسالمیة الواجب توافرها في محتوى كتاب 5.2یتبین من جدول رقم (

االبتدائي من وجهة نظر الباحثة، ومعلمي حقوق اإلنسان، السادس حقوق اإلنسان للصف 
  ة وهي:ة مجاالت رئیس) قیمة موزعة على أربع50والخبراء اشتملت على (

  :قیمة 16وقد اشتملت على  القیم الدینیة واإلیمانیةالمجال األول. 
  قیمة 15وقد اشتملت على  القیم االجتماعیة واألخالقیة: الثانيالمجال. 
  قیم 10وقد اشتملت على  القیم المعرفیة والعلمیة: الثالثالمجال. 
 :قیم 9وقد اشتملت على  الجمالیة والبیئیةالقیم  المجال الرابع. 

  

دراسة )، 2012مع دراسة العجرمي (وقد وجدت الباحثة أن نتیجة هذه الدراسة تتفق إلى حد ما 
  ).2009)، ودراسة حمودة (2009)، ودراسة المزین(2011حمادنة والمغیض(

  
  متعلقة بالسؤال الثاني:النتائج ال

سالمیة في محتوى منهاج مدى توافر القیم اإللى اآلتي: ما نص السؤال الثاني ع
  حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحلیل محتوى كتاب حقوق اإلنسان للصف 
سالمیة في كل درس من دروس القیم اإلالسادس االبتدائي، حیث قامت بحساب تكرار كل قیمة من 

كما یتضح من جدول  ) مرة161تكرارات جمیع القیم في المجاالت األربعة (وبلغ مجموع الكتاب 
   .)5.3رقم (
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  )5.3جدول رقم (
  المتضمنة في كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس اإلسالمیةالتكرار والنسبة المئویة للقیم 

  النسبة المئویة %  التكرار  المجال  م
  %26.71  43  القیم الدینیة واإلیمانیة.1
  %34.78  56  االجتماعیة واألخالقیة القیم.2
  %23.60  38  المعرفیة والعلمیة القیم.3
  %14.91  24  القیم الجمالیة والبیئیة.4

  100.00  161  المجموع
  

) قیمة، وتكرارات 43تكرارات القیم الدینیة واإلیمانیة () أن 5.3یتضح من الجدول رقم (
) قیمة، وتكرارات 38( المعرفیة والعلمیة وتكرارات القیم) قیمة، 56( االجتماعیة واألخالقیة القیم

  ول التالیة: اومن ثم قامت بجمعها وترتیبها كما یتضح من الجد ) قیمة.24القیم الجمالیة والبیئیة (
  

 المجال األول: القیم الدینیة واإلیمانیة .1
في كل درس من دروس كتاب حقوق  القیم الدینیة واإلیمانیةتم حساب تكرار كل قیمة من 
وجمیع نتائج وتكرارات السؤال الثاني موجودة في ملحق رقم اإلنسان للصف السادس االبتدائي، 

كما یتضح  جمعها وترتیبها)، وهنا ملخص لبعض التكرارات في دروس الكتاب. وقامت الباحثة ب7(
  .)5.3من جدول رقم (
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  )5.4جدول رقم (
والنسبة المئویة للقیم الدینیة واإلیمانیة المتضمنة في كتاب حقوق اإلنسان للصف التكرار 

  السادس

  م
القیم الدینیة 
  واإلیمانیة

  التكرار  الدرس والصفحة  الجزء والوحدة
النسبة 
  المئویة

 0 0 - -  االقتداء بالرسول .1
 0 0 - -  األمر بالمعروف .2
 0 0 - -  النهي عن المنكر .3
 اآلیات بعض تعلم .4

 0 0 - -  القرآنیة

بعض  تعلم .5
 0 0 - -  النبویة األحادیث

 0.62 1  )44الثامن ( الثالثة - األول  بر الوالدین .6
 6.21 10  )17الثالث (  األولى -األول  اإلیثار .7
 0.62 1  )37السابع (  الثانیة - األول  الصدق .8
توزیع الصدقات  .9

 0 0 - -  لمستحقیها

الثانیة - األول  المعاملة اإلنسانیة.10  4.97 8  )34السادس ( 
األولى -الثاني  األرحام صلة.11  0.62 1  )12الثاني ( 
االنتماء لألمة .12

  اإلسالمیة
- - 0 0 

األولى - األول  إعطاء الحقوق.13  3.73 6  )6األول ( 
األولى - األول  تأدیة الواجبات.14  3.73 6  )12( الثاني 
الخامسة -الثاني  األمانة.15  3.11 5  )56الحادي عشر( 
الثانیة -الثاني  تحمل المسؤولیة.16  3.11 5  )20الرابع ( 

 26.71 43    المجموع
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من خالل تحلیل محتوى  القیم الدینیة واإلیمانیة) درجة توزیع 5.4یبین جدول رقم (
) مرة 43كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي، وقد بلغ إجمالي تكرارها في الكتاب (

  .من إجمالي تكرار القیم المتضمنة في الكتاب )%26.71وبنسبة (

التي حظیت باهتمام كبیر في  الدینیة واإلیمانیةویتبین من الجدول السابق أن القیم 
) مرات وبنسبة 10تكررت ( اإلیثاركتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي هي: 

  .)%4.97) مرات وبنسبة (8تكررت ( المعاملة اإلنسانیة%)، وتلیها 6.21(

) هي: %3.73) مرات وبنسبة (6( التي تكررت بشكل متساوٍ  الدینیة واإلیمانیةأما القیم 
) مرات وبنسبة 5( ت بشكل متساوٍ ، تلیها القیم التي تكرر تأدیة الواجبات، إعطاء الحقوق

مرة واحدة  یها القسم التي تكررت بشكل متساوٍ ، تلتحمل المسؤولیة، األمانة%) وهي 3.11(
  .األرحام صلة، الصدق) وهي: 0.62فقط وبنسبة (

التي لم تحظ باهتمام ولم تتواجد في كتاب حقوق اإلنسان  الدینیة واإلیمانیةوأما القیم 
 بعض تعلم، النهي عن المنكر، األمر بالمعروف، االقتداء بالرسولللصف السادس بتاًتا هي: 

االنتماء لألمة ، توزیع الصدقات لمستحقیها، نبویةال بعض األحادیث تعلم، القرآنیة اآلیات
)، 2011)، ودراسة حمادنة والمغیض (2012وتتفق هذه النتائج مع دراسة الفیفي ( .اإلسالمیة

  ).2010ودراسة األغا ( 
  

 واألخالقیة جتماعیةاالالقیم : الثانيالمجال  .2
في كل درس من  سالمیةاإل واألخالقیة جتماعیةاالالقیم حساب تكرار كل قیمة من تم 

كما یتضح من جدول  ثم جمعها وترتیبها كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي،دروس 
  .)5.5رقم (
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  )5.5جدول رقم (
التكرار والنسبة المئویة للقیم االجتماعیة واألخالقیة المتضمنة في كتاب حقوق اإلنسان للصف 

  السادس 

  م
القیم االجتماعیة 

  واألخالقیة
  الجزء
  والوحدة

  الدرس
  والصفحة

  التكرار
النسبة 
  المئویة

األولى -الثاني  التسامح  .1  6.21  10  )6األول (  
الثالثة -األول  اآلخرین مساعدة  .2  3.11 5  )50التاسع (  
الثانیة -األول  السن كبار احترام  .3  0.62 1  )28الخامس( 
 0.62 1  )60الحادي عشر(  الرابعة -األول  السالم إفشاء  .4
 0  0 - -  عیادة المریض  .5
 0 0 - - الجار إلى اإلحسان  .6
 8.07 13  )50العاشر ( الخامسة -الثاني  البناء النقد  .7
 عند النفس ضبط  .8

الثانیة -األول  الغضب  3.73 6  )37السابع ( 

 1.86 3  )6األول (  األولى -األول احترام القانون  .9
 1.24 2  )27الخامس (  الثالثة -الثاني  التعاون  .10
الرابعة -الثاني  المبادرة  .11  1.24 2  )40الثامن ( 
 5.59  9  )6األول (  األولى -الثاني  حل النزاعات بالحوار  .12
المحافظة على    .13

الثالثة -الثاني  خصوصیات اآلخرین  0.62 1  )31السادس ( 

األولى -األول  التواضع  .14  0.62 1  )17الثالث ( 
احترام ذوي الحاجات   .15

الثالثة -األول  الخاصة  1.24 2  )50التاسع ( 

 34.78 56    المجموع
  

من خالل تحلیل محتوى   القیم االجتماعیة واألخالقیة) درجة توزیع 5.5یبین جدول رقم (
 ) مرة56كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي، وقد بلغ إجمالي تكرارها في الكتاب (

  .%)34.78وبنسبة (
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التي حظیت باهتمام كبیر  االجتماعیة واألخالقیةویتبین من الجدول السابق أن القیم 
وبنسبة  ) مرة13تكررت ( البناء النقدفي كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي هي: 

حل النزاعات )، تلیها %6.21) مرات وبنسبة (10تكررت ( التسامح%)، وتلیها 8.07(
) 6تكررت ( الغضب عند النفس ضبط)، تلیها %5.59) مرات وبنسبة (9( تكررت بالحوار

)، تلیها %3.11) مرات وبنسبة (5تكررت ( اآلخرین مساعدة)، تلیها 3.73%مرات وبنسبة (
  .)%1.86) مرات وبنسبة (3تكررت ( احترام القانون

مرتین فقط وبنسبة  التي تكررت بشكل متساوٍ  االجتماعیة واألخالقیةالقیم أما 
مرة واحدة فقط وبنسبة  القیم التي تكررت بشكل متساوٍ یها ، تلالمبادرة، التعاون) هي: 1.24%(
المحافظة على ، احترام ذوي الحاجات الخاصة، تحمل المسؤولیة، األمانة%) وهي 0.62(

  .،  إفشاء السالمالسن كبار احترام، التواضع، خصوصیات اآلخرین

التي لم تحظ باهتمام ولم تتواجد في كتاب حقوق  االجتماعیة واألخالقیةالقیم وأما 
وتتفق هذه النتائج إلى  .الجار إلى اإلحسان، عیادة المریضاإلنسان للصف السادس بتاًتا هي: 

  ).2009)، ودراسة حمودة (2009حد ما مع دراسة المزین (
 

 القیم المعرفیة والعلمیة: الثالثالمجال  .3
في كل درس من دروس كتاب القیم المعرفیة والعلمیة تم حساب تكرار كل قیمة من 

  .)5.6كما یتضح من جدول رقم ( ثم جمعها وترتیبها نسان للصف السادس االبتدائي،حقوق اإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



	159  ــ ــ  	
 

  )5.6جدول رقم (
لقیم المعرفیة والعلمیة المتضمنة في كتاب حقوق اإلنسان للصف لالتكرار والنسبة المئویة 

 السادس

  م
  المعرفیةالقیم 

  والعلمیة
  الجزء
  والوحدة

  الدرس
  والصفحة

  التكرار
النسبة 
  المئویة

 0 0 - -  إعالء قیمة المتعلمین  .1
الرابعة -الثاني حسن اختیار األصدقاء  .2  1.24 2  )40الثامن ( 
األولى -األول  االختالف تقبل  .3  3.11 5  )12الثاني ( 
الخامسة -الثاني   اإلصغاء الفعال  .4  8.70 14  )50العاشر( 
 1.86 3  )16الثالث (  الثانیة -الثاني الحث على التفكر والتأمل   .5
 2.48 4  )45التاسع (  الرابعة  -الثاني االجتهاد في طلب العلم  .6
 0  0 - -  عدم كتم العلم  .7
الثالثة -األول  التعلم من الخطأ  .8  1.86 3  )44الثامن ( 
األولى -الثاني  استثمار الوقت   .9  1.24 2  )12الثاني ( 

الخامسة -الثاني  احترام وجهات النظر المختلفة  .10  3.11 5  )50العاشر( 
 23.60 38    المجموع

  
من خالل تحلیل محتوى المعرفیة والعلمیة القیم ) درجة توزیع 5.6جدول رقم ( یوضح

 ) مرة38كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي، وقد بلغ إجمالي تكرارها في الكتاب (
  .%)23.60وبنسبة (

التي حظیت باهتمام كبیر في  المعرفیة والعلمیةالقیم ویتبین من الجدول السابق أن 
وبنسبة  ) مرة14تكررت ( اإلصغاء الفعالكتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي هي: 

)8.70(%.  

) %3.11) مرات وبنسبة (5( تكررت بشكل متساوٍ التي  المعرفیة والعلمیةالقیم أما 
تلیها القیم التي تكررت بشكل متساوي ،  احترام وجهات النظر المختلفة، االختالف تقبلهي: 

یها القیم ، تلالتعلم من الخطأ، الحث على التفكر والتأمل%) وهي 1.86) مرات وبنسبة (3(
، حسن اختیار األصدقاء%) وهي: 1.24مرتین فقط وبنسبة ( التي تكررت بشكل متساوٍ 

   .لوقتاستثمار ا
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التي لم تحظ باهتمام ولم تتواجد في كتاب حقوق اإلنسان  المعرفیة والعلمیةالقیم وأما 
وتتفق هذه النتائج مع دراسة  .عدم كتم العلم، إعالء قیمة المتعلمینللصف السادس بتاًتا هي: 

  ).2009)، ودراسة خزعلي (2012الفیفي (
  

 القیم الجمالیة والبیئیة: الرابعالمجال  .4
في كل درس من دروس كتاب  القیم الجمالیة والبیئیةتم حساب تكرار كل قیمة من 

  .)5.7كما یتضح من جدول رقم ( ثم جمعها وترتیبها نسان للصف السادس االبتدائي،حقوق اإل
  )5.7جدول رقم (

المتضمنة في كتاب حقوق اإلنسان للصف  الجمالیة والبیئیةلقیم لالتكرار والنسبة المئویة 
  السادس

  م
  القیم الجمالیة
  والبیئیة

  الجزء
  والوحدة

  الدرس
  التكرار  والصفحة

النسبة 
  المئویة

 0 0 - -  النظافة الشخصیة .1
 0.62 1  )61الثاني عشر(  الخامسة -الثاني  المحافظة على الصحة .2
الثالثة -الثاني  المحافظة على نظافة البیئة .3  1.86 3  )27(الخامس  
الخامسة -الثاني  غرس األشجار .4  0.62 1  )50العاشر( 
 0 0 - -  عدم قطع األشجار .5
الثانیة -الثاني  االستمتاع بأوقات الفراغ .6  4.97 8  )20الرابع ( 
المحافظة على ممتلكات  .7

الثانیة - األول   اآلخرین  3.73 6  )33السادس ( 

 0 0 - -  المحافظة على موارد البیئة .8
الخامسة -الثاني  على العملالحث  .9  3.11 5  )61الثاني عشر(  

 14.91 24    المجموع
من خالل تحلیل محتوى  القیم الجمالیة والبیئیة) درجة توزیع 5.7یوضح جدول رقم (

) مرة 24كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي، وقد بلغ إجمالي تكرارها في الكتاب (
  .%)14.91وبنسبة (

التي حظیت باهتمام كبیر في  القیم الجمالیة والبیئیةویتبین من الجدول السابق أن 
) مرات 8تكررت ( االستمتاع بأوقات الفراغكتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي هي: 
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) مرات وبنسبة 6تكررت ( المحافظة على ممتلكات اآلخرین%)، تلیها 4.97وبنسبة (
المحافظة )، تلیها %3.11) مرات وبنسبة (5تكررت ( العمل الحث على%)، تلیها 3.73(

  .%)1.86) مرات وبنسبة (3تكررت ( على نظافة البیئة
%) 0.62مرة واحدة فقط وبنسبة ( التي تكررت بشكل متساوٍ  القیم الجمالیة والبیئیةأما 

   .غرس األشجار، المحافظة على الصحةوهي: 
التي لم تحظ باهتمام ولم تتواجد في كتاب حقوق اإلنسان  القیم الجمالیة والبیئیةوأما 

 .المحافظة على موارد البیئة، عدم قطع األشجار، النظافة الشخصیةللصف السادس بتاًتا هي: 
  ).2012)، ودراسة األغا (2012وتتفق هذه النتائج مع دراسة الفیفي (

بدرجة متوسطة وترى الباحثة أن بعض القیم حظیت باهتمام كبیر والبعض اآلخر 
وبعض القیم لم تحظ بأي اهتمام وقد یعود ذلك إلى أن القیم التي حظیت باالهتمام األكبر 

ت الطالب عامالیة لما لها من إیجابیة كبیرة في تتحتاج إلى تركیز أكبر في هذه المرحلة العمر 
األهم إلى خرین بما یحقق احتیاجاتهم، وبالتالي یتدرج التركیز من مع بعضهم البعض ومع اآل

  المهم وهكذا.
مراعاة محتوى منهاج حقوق اإلنسان للصف  من خالل ما سبق یتضح للباحثة عدمو 

السادس االبتدائي للقیم اإلسالمیة وعدم التوازن في توزیعها، حیث كانت القیم االجتماعیة 
توصلت  التي ،)2011وتتفق هذه النتیجة مع دراسة حمادنة والمغیض( .واألخالقیة من أعلى القیم

إلى أن القیم في المجال األخالقي حظیت بالمرتبة األولى والقیم في المجال االجتماعي المرتبة 
)، حیث 2009ودراسة المزین ( الثالثة في كتاب اللغة العربیة للصف األول والثاني في األردن،

لمرحلة األساسیة حظیت القیم األخالقیة واالجتماعیة على المرتبة الثانیة في كتب اللغة العربیة ل
)، التي حظیت فیها القیم 2010( الدنیا للصف الرابع في فلسطین، وٕالى حد ما مع دراسة األغا

  األخالقیة واالجتماعیة على المرتبة الثانیة والثالثة في كتب المطالعة للصف التاسع في فلسطین.
حقوق اإلنسان  وبناء على ذلك ترى الباحثة ضرورة إعادة النظر في أهداف ومحتوى منهاج

للصف السادس االبتدائي، وتضمین القیم اإلسالمیة فیه بشكل فعلي وجاد، وٕاثراء المنهاج بها مما 
یعزز منظومة القیم لدى الطلبة ویضبط وُیحسن سلوكهم وتصرفاتهم، وخاصة أن المنهاج الحالي 

  .یعد منهاج تجریبي قابل للتعدیل

ساب الطلبة لهذه القیم، وتدریبهم على ممارستها وترى الباحثة ضرورة مراعاة استیعاب واكت
سلوًكا، وذلك من خالل طرق التدریس المختلفة، واألنشطة الالصفیة، وتعزیزها لدیهم من خالل 

  .القدوة الحسنة
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
سالمیة في كتاب حقوق اإلنسان فر القیم اإلمدى تواعلى اآلتي: ما  نص السؤال الثالث

  ؟من وجهة نظر المعلمین للصف السادس االبتدائي
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام المتوسطات الحسابیة واألوزان 

  النسبیة  والترتیب لكل مجال من مجاالت االستبانة كما یلي:
 المجال األول: القیم الدینیة واإلیمانیة .1

كل فقرة من لوالترتیب  راف المعیاريوالوزن النسبي واالنح المتوسط الحسابيتم حساب 
  ):5.8فقرات المجال األول كما یتضح من جدول رقم (

  )5.8جدول رقم (
  القیم الدینیة واإلیمانیة المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول:

  المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

 11 848. 32.60 1.63  االقتداء بالرسول   .1

 10 974. 39.00  1.95  األمر بالمعروف   .2

 9 1.04 40.00 2.00  النهي عن المنكر   .3

 15 451. 21.60 1.08  القرآنیة اآلیات بعض تعلم   .4

 16 353. 21.20 1.06  النبویة بعض األحادیث تعلم   .5

 12 888. 32.40 1.62  بر الوالدین   .6

 7 918. 62.20  3.11  اإلیثار   .7

 6 857. 68.80  3.44  الصدق   .8

 13 995. 28.60 1.43  توزیع الصدقات لمستحقیها   .9

 4 736. 91.20 4.56  المعاملة اإلنسانیة.10

 8 1.00 43.20 2.16  األرحام صلة.11

 14 961. 26.00 1.30  االنتماء لألمة اإلسالمیة.12

 2 777. 95.20 4.76  إعطاء الحقوق.13

 1 634. 95.60 4.78  تأدیة الواجبات.14

 5 778. 71.20 3.56  األمانة.15

 3 534. 93.60 4.68  تحمل المسؤولیة.16
  402. 53.90 2.695  جمیع فقرات المجال مًعا
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  ) ما یلي:5.8یتضح من جدول رقم (
  ) في هذا المجال كانت:100 - 84الفقرات التي حصلت على درجة عالیة جًدا (    

على المرتبة األولى في ترتیب فقرات هذا ) "تأدیة الواجبات" حصلت 14الفقرة رقم ( .1
 )، وهي درجة عالیة جًدا.95.60المجال بوزن نسبي (

) "إعطاء الحقوق" حصلت على المرتبة الثانیة في ترتیب فقرات هذا 13الفقرة رقم ( .2
 .)، وهي درجة عالیة جًدا95.20المجال بوزن نسبي (

الثالثة في ترتیب فقرات هذا  ) "تحمل المسؤولیة" حصلت على المرتبة16الفقرة رقم ( .3
 .)، وهي درجة عالیة جًدا93.60المجال بوزن نسبي (

) "المعاملة اإلنسانیة" حصلت على المرتبة الرابعة في ترتیب فقرات 10الفقرة رقم ( .4
 .)، وهي درجة عالیة جًدا91.20هذا المجال بوزن نسبي (

 

  ا المجال كانت:) في هذ83 - 68الفقرات التي حصلت على درجة عالیة (    
) "األمانة" حصلت على المرتبة الخامسة في ترتیب فقرات هذا المجال 15الفقرة رقم ( .1

 . .جیدة)، وهي درجة 71.20بوزن نسبي (
) "الصدق" حصلت على المرتبة السادسة في ترتیب فقرات هذا المجال 8الفقرة رقم ( .2

 . .جیدة درجة )، وهي68.80بوزن نسبي (
 

  ) في هذا المجال كانت:67 - 52الفقرات التي حصلت على درجة متوسطة (    
) "اإلیثار" حصلت على المرتبة السابعة في ترتیب فقرات هذا المجال 7الفقرة رقم ( .1

 )، وهي درجة متوسطة. 62.20بوزن نسبي (
 ) في هذا المجال كانت:51 - 36الفقرات التي حصلت على درجة ضعیفة (    

األرحام" حصلت على المرتبة الثامنة في ترتیب فقرات هذا  ) "صلة11رقم (الفقرة  .1
 . ضعیفة)، وهي درجة 43.20المجال بوزن نسبي (

) "النهي عن المنكر" حصلت على المرتبة التاسعة في ترتیب فقرات هذا 3الفقرة رقم ( .2
 . ضعیفة)، وهي درجة 40.00المجال بوزن نسبي (

عروف" حصلت على المرتبة العاشرة في ترتیب فقرات هذا ) "األمر بالم2الفقرة رقم ( .3
 . ضعیفة)، وهي درجة 39.00المجال بوزن نسبي (
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 ) في هذا المجال كانت:35 - 20( ضعیفة جًداالفقرات التي حصلت على درجة     
في ترتیب  ة) "االقتداء بالرسول" حصلت على المرتبة الحادیة عشر 1الفقرة رقم ( .1

 . ضعیفة جًدا)، وهي درجة 32.60فقرات هذا المجال بوزن نسبي (
في ترتیب فقرات هذا  ة) "بر الوالدین" حصلت على المرتبة الثانیة عشر 6الفقرة رقم ( .2

 . ضعیفة جًدا)، وهي درجة 32.40المجال بوزن نسبي (
في  ةلثة عشر ) "توزیع الصدقات لمستحقیها" حصلت على المرتبة الثا9الفقرة رقم ( .3

 . ضعیفة جًدا)، وهي درجة 28.60ترتیب فقرات هذا المجال بوزن نسبي (
في ترتیب  ة) "االنتماء لألمة اإلسالمیة" على المرتبة الرابعة عشر 12الفقرة رقم ( .4

 .)، وهي درجة ضعیفة جًدا26.00فقرات هذا المجال بوزن نسبي (
في ترتیب  ةالمرتبة الخامسة عشر القرآنیة" على  اآلیات بعض ) "تعلم4الفقرة رقم ( .5

 )، وهي درجة ضعیفة جًدا.21.60فقرات هذا المجال بوزن نسبي (
في ترتیب  ةالنبویة" على المرتبة السادسة عشر  بعض األحادیث ) "تعلم5الفقرة رقم ( .6

 .)، وهي درجة ضعیفة جًدا21.20فقرات هذا المجال بوزن نسبي (
  

یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات هذا المجال یساوي وبصفة عامة 
القیم  توافرذلك على  لوید،  متوسطةوهي درجة ، )53.90(، والوزن النسبي )2.695(

في كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي بدرجة  سالمیةاإل الدینیة واإلیمانیة
بأن كتاب حقوق اإلنسان كتاب أممي، یختص بنشر  وتفسر الباحثة ذلك ،متوسطة

ثقافة حقوق اإلنسان من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومن ثقافة الشعوب، 
دون خصوصیة دینیة، فأغلب القیم اإلسالمیة موجودة في الكتاب إما بشكل صریح أو 

و األحادیث ضمني دون التطرق إلیها من ناحیة دینیة، وغیر مدعمة بآیات القرآن أ
النبویة الشریفة، ولكن من خالل مواقف سلوكیة وتجارب من خبرات الطلبة المدرسیة 

  ).2010( والحیاتیة. وتتفق هذه النتائج إلى حد ما مع دراسة األغا
  

 القیم االجتماعیة واألخالقیة: الثانيالمجال    .2
كل فقرة من لوالترتیب  والوزن النسبي واالنحراف المعیاري المتوسط الحسابيتم حساب 

  ):5.9كما یتضح من جدول رقم ( الثانيفقرات المجال 
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  )5.9جدول رقم (
القیم االجتماعیة  :الثانيالمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال 

  واألخالقیة

  المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

 3 482. 94.60  4.73  التسامح   .1
 9 539. 80.00  4.00  اآلخرین مساعدة   .2
 13 1.16 47.40 2.37  السن كبار احترام   .3
 14 1.05 44.40 2.22  السالم إفشاء   .4
 15 974. 39.00 1.95  عیادة المریض   .5
 12 1.13 49.80 2.49 الجار إلى اإلحسان   .6
 4 759. 89.80  4.49  البناء النقد   .7
 1 582. 97.40  4.87   الغضب عند النفس ضبط   .8
 5 618. 89.20 4.46  احترام القانون   .9

 6 576. 87.40 4.37  التعاون.10
 8 777. 84.80 4.24  المبادرة .11
 2 419. 95.60  4.78  حل النزاعات بالحوار .12
 7 676. 87.00 4.35  المحافظة على  خصوصیات اآلخرین .13
 10 848. 61.60 3.08  التواضع .14
 11 1.13 53.00 2.65  احترام ذوي الحاجات الخاصة .15

  384. 73.38 3.669  جمیع فقرات المجال مًعا
  

  ) ما یلي:5.9یتضح من جدول رقم (
  ) في هذا المجال كانت:100 - 84الفقرات التي حصلت على درجة عالیة جًدا (    

حصلت على المرتبة األولى في ترتیب  "الغضب عند النفس "ضبط )8رقم ( الفقرة .1
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 97.40فقرات هذا المجال بوزن نسبي (

في ترتیب فقرات  الثانیةحصلت على المرتبة  ""حل النزاعات بالحوار )12رقم ( الفقرة .2
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 95.60هذا المجال بوزن النسبي (
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في ترتیب فقرات هذا المجال بوزن  الثالثةحصلت على المرتبة  ""التسامح )1رقم ( الفقرة .3
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 94.60نسبي (

في ترتیب فقرات هذا المجال  الرابعةحصلت على المرتبة  "البناء "النقد )7رقم ( الفقرة .4
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 89.80بوزن نسبي (

في ترتیب فقرات هذا  الخامسةحصلت على المرتبة  ""احترام القانون )9رقم ( الفقرة .5
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 89.20المجال بوزن نسبي (

في ترتیب فقرات هذا المجال  السادسةحصلت على المرتبة  ""التعاون )10رقم ( الفقرة .6
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 87.40بوزن نسبي (

 السابعةحصلت على المرتبة  ""المحافظة على  خصوصیات اآلخرین )13رقم ( الفقرة .7
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 87.00في ترتیب فقرات هذا المجال بوزن نسبي (

في ترتیب فقرات هذا المجال  الثامنةحصلت على المرتبة  ""المبادرة )11رقم ( الفقرة .8
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 84.80بوزن نسبي (

 

  ) في هذا المجال كانت:83 -  68الفقرات التي حصلت على درجة عالیة (    
في ترتیب فقرات هذا  التاسعةحصلت على المرتبة  "اآلخرین "مساعدة )2رقم ( الفقرة .1

 .هي درجة عالیة)، و 80.00المجال بوزن نسبي (
 

  ) في هذا المجال كانت:67 -  52الفقرات التي حصلت على درجة متوسطة (    
في ترتیب فقرات هذا المجال  شرةالعاحصلت على المرتبة  ""التواضع )14رقم ( الفقرة .1

 .هي درجة متوسطة)، و 61.60بوزن نسبي (
في  ةالحادیة عشر حصلت على المرتبة  ""احترام ذوي الحاجات الخاصة )15رقم ( الفقرة .2

 .هي درجة متوسطة)، و 53.00ترتیب فقرات هذا المجال بوزن نسبي (
  
 

 هذا المجال كانت:) في 51 - 36الفقرات التي حصلت على درجة ضعیفة (    
في ترتیب فقرات  ةالثانیة عشر حصلت على المرتبة  "الجار إلى "اإلحسان )6رقم ( الفقرة .1

 .هي درجة ضعیفة)، و 49.80هذا المجال بوزن نسبي (
في ترتیب فقرات هذا  ةالثالثة عشر على المرتبة  "السن كبار "احترام )3رقم ( الفقرة .2

 .ضعیفةهي درجة )، و 47.40المجال بوزن نسبي (
في ترتیب فقرات هذا المجال  ةالرابعة عشر على المرتبة  "السالم "إفشاء )4رقم ( الفقرة .3

 .هي درجة ضعیفة)، و 44.40بوزن نسبي (
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في ترتیب فقرات  ةالخامسة عشر على المرتبة حصلت  ""عیادة المریض )5رقم ( الفقرة .4
 .هي درجة ضعیفة)، و 39.00هذا المجال بوزن نسبي (

 یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات هذا المجال یساويوبصفة عامة 
القیم توافر ذلك على  لوید،  .جیدةوهي درجة ، )73.38(، والوزن النسبي )3.669(

، اإلسالمیة بكتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي بدرجة عالیة االجتماعیة واألخالقیة
بأن القیم األخالقیة واالجتماعیة عبارة عن سلوكیات یمارسها الطالب في  وتفسر الباحثة ذلك

حیاته الیومیة بتعامله مع أفراد المجتمع بدًءا من األسرة وخروًجا إلى المجتمع بما فیهم الرفاق 
والزمالء في المدرسة والمعلمین، وكذلك أن هذه القیم یكتسبها من خالل مناهج الدراسة المختلفة 

اإلسالمیة واللغة العربیة والتربیة المدنیة. وتتفق هذه الدراسة مع دراسة حمادنة  كالتربیة
) التي توصلت إلى أن القیم في المجال األخالقي حظیت بالمرتبة األولى في 2011والمغیض(

  كتب اللغة العربیة.
  

 القیم المعرفیة والعلمیة: الثالثالمجال  .3
كل فقرة من لوالترتیب  واالنحراف المعیاريوالوزن النسبي  المتوسط الحسابيتم حساب 

  ):5.10كما یتضح من جدول رقم ( الثالثفقرات المجال 
  )5.10جدول رقم (

  القیم المعرفیة والعلمیة :الثالثالمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال 

  الفقرة  م
  المتوسط
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

االنحراف 
  المعیاري

  الترتیب

 8 1.08 52.00  2.60  إعالء قیمة المتعلمین   .1
 7 1.20 58.80  2.94 حسن اختیار األصدقاء   .2
 2 659. 95.60 4.78  االختالف تقبل   .3
 1 304. 98.80 4.94 اإلصغاء الفعال   .4
 5 919. 64.20 3.21 الحث على التفكر والتأمل    .5
 6 906. 61.00 3.05 االجتهاد في طلب العلم   .6
 9 909. 51.80  2.59  عدم كتم العلم   .7
 4 936. 73.00  3.65  التعلم من الخطأ   .8
 10 1.24 50.40 2.52  استثمار الوقت    .9

 3 762. 93.40 4.67  احترام وجهات النظر المختلفة.10
  507. 69.86  3.493  جمیع فقرات المجال مًعا
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  ) ما یلي:5.10یتضح من جدول رقم (   
  ) في هذا المجال كانت:100 - 84( الفقرات التي حصلت على درجة عالیة جًدا   

حصلت على المرتبة األولى في ترتیب فقرات هذا المجال  ""اإلصغاء الفعال )4رقم ( الفقرة .1
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 98.80بوزن نسبي (

في ترتیب فقرات هذا المجال  الثانیةحصلت على المرتبة  "االختالف "تقبل )3رقم ( الفقرة .2
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 95.60بوزن نسبي (

في ترتیب  الثالثةحصلت على المرتبة  ""احترام وجهات النظر المختلفة )10رقم ( الفقرة .3
 .هي درجة عالیة جًدا)، و 93.40فقرات هذا المجال بوزن نسبي (

 

  ) في هذا المجال كانت:83 - 68الفقرات التي حصلت على درجة عالیة (    
في ترتیب فقرات هذا  الرابعةحصلت على المرتبة  ""التعلم من الخطأ )8رقم ( الفقرة .1

 ..جیدةهي درجة )، و 73.00المجال بوزن نسبي (
 

  ) في هذا المجال كانت:67 - 52الفقرات التي حصلت على درجة متوسطة ( 
في ترتیب  الخامسةحصلت على المرتبة  ""الحث على التفكر والتأمل )10رقم ( الفقرة .1

 .متوسطةهي درجة )، و 64.20فقرات هذا المجال بوزن نسبي (
في ترتیب فقرات  السادسةحصلت على المرتبة  ""االجتهاد في طلب العلم )10رقم ( الفقرة .2

 .متوسطةهي درجة )، و 61.00هذا المجال بوزن نسبي (
في ترتیب فقرات  السابعةحصلت على المرتبة  ""حسن اختیار األصدقاء )2رقم ( الفقرة .3

 .متوسطةهي درجة )، و 58.80هذا المجال بوزن نسبي (
في ترتیب فقرات هذا المجال  الثامنةعلى المرتبة  ""إعالء قیمة المتعلمین )1رقم ( الفقرة .4

 .متوسطةهي درجة )، و 52.00بوزن نسبي (
 

 ) في هذا المجال كانت:51 - 36الفقرات التي حصلت على درجة ضعیفة (  
في ترتیب فقرات هذا المجال بوزن  التاسعةعلى المرتبة  ""عدم كتم العلم )7رقم ( الفقرة .1

 .هي درجة ضعیفة)، و 51.80نسبي (
في ترتیب فقرات هذا المجال بوزن  العاشرةعلى المرتبة  ""استثمار الوقت )9رقم ( الفقرة .2

 .هي درجة ضعیفة)، و 50.40نسبي (
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 لجمیع فقرات هذا المجال یساويیتبین أن المتوسط الحسابي وبصفة عامة 
القیم المعرفیة توافر ذلك على  لوید، جیدةوهي درجة  ،)69.86( نسبيال، والوزن )3.493(

وتفسر  ،جیدةكتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي بدرجة اإلسالمیة في  والعلمیة
بأن الطالب في هذه المرحلة یبدأ في مرحلة التطور والتفكیر االبداعي واالبتكار  الباحثة ذلك

ویمتلك القدرة على حل المشكالت واقتراح اآلراء والقدرة على المشاركة واإلصغاء الفعال 
أن المجال  التي توصلت إلى )،2010والنقد البناء، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة األغا (

  مرتبة األولى في كتاب المطالعة والنصوص للصف التاسع.العلمي حصل على ال
  

 القیم الجمالیة والبیئیة: الرابعالمجال  .4
كل فقرة لوالترتیب  والوزن النسبي واالنحراف المعیاري المتوسط الحسابيتم حساب 
 الدرجة ىإل قد وصل الموافقة درجة  متوسط كان إذا ما لمعرفة الرابعمن فقرات المجال 

  ):5.11ذلك كما یتضح من جدول رقم ( عن قل أو زاد أو )3( وهي (المحاید) المتوسطة
  

  )5.11جدول رقم (
  القیم الجمالیة والبیئیة :الرابعالمتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال 

  الفقرة  م
  المتوسط
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

االنحراف 
  المعیاري

  الترتیب

 5 1.26 43.80  2.19  النظافة الشخصیة    .1
 6 962. 42.00  2.10  المحافظة على الصحة   .2
 4 1.466 51.80 2.59  المحافظة على نظافة البیئة   .3
 8 875. 38.00 1.90  غرس األشجار    .4
 9 993. 36.60 1.83  عدم قطع األشجار   .5
 3 1.62 67.00 3.35  االستمتاع بأوقات الفراغ   .6
 1 636. 92.00  4.60  المحافظة على ممتلكات اآلخرین    .7
 7 1.31 40.60  2.03  المحافظة على موارد البیئة    .8
 2 1.00 80.00 4.00  الحث على العمل    .9

  658. 54.62  2.731  جمیع فقرات المجال مًعا
  



	170  ــ ــ  	
 

  ) ما یلي:5.11یتضح من جدول رقم (  
  ) في هذا المجال كانت:100 - 84الفقرات التي حصلت على درجة عالیة جًدا (   

) "المحافظة على ممتلكات اآلخرین" حصلت على المرتبة األولى في ترتیب 1( الفقرة رقم .1
 .)، وهي درجة عالیة جًدا92.00فقرات هذا المجال بوزن نسبي (

 
  ) في هذا المجال كانت:83 - 68الفقرات التي حصلت على درجة عالیة (   

ترتیب فقرات هذا ) "الحث على العمل" حصلت على المرتبة الثانیة في 9الفقرة رقم ( .1
 .)، وهي درجة عالیة80.00المجال بوزن نسبي (

 
  ) في هذا المجال كانت:67 - 52الفقرات التي حصلت على درجة متوسطة (  

) "االستمتاع بأوقات الفراغ" حصلت على المرتبة الثالثة في ترتیب فقرات 6الفقرة رقم ( .1
 .)، وهي درجة متوسطة67.00هذا المجال بوزن نسبي (

 ) في هذا المجال كانت:51 - 36الفقرات التي حصلت على درجة ضعیفة (   
) "المحافظة على نظافة البیئة" حصلت على المرتبة الرابعة في ترتیب 3الفقرة رقم ( .1

 .)، وهي درجة ضعیفة51.80فقرات هذا المجال بوزن نسبي (
یب فقرات هذا ) "النظافة الشخصیة" حصلت على المرتبة الخامسة في ترت1الفقرة رقم ( .2

 .)، وهي درجة ضعیفة43.80المجال بوزن نسبي (
) "المحافظة على الصحة" حصلت على المرتبة السادسة في ترتیب فقرات 2الفقرة رقم ( .3

 .)، وهي درجة ضعیفة42.00هذا المجال بوزن نسبي (
ذا ) "المحافظة على موارد البیئة" على المرتبة السابعة في ترتیب فقرات ه8الفقرة رقم ( .4

 .)، وهي درجة ضعیفة40.60المجال بوزن نسبي (
) "غرس األشجار" على المرتبة الثامنة في ترتیب فقرات هذا المجال بوزن 4الفقرة رقم ( .5

 .)، وهي درجة ضعیفة38.00نسبي (
) "عدم قطع األشجار" على المرتبة التاسعة في ترتیب فقرات هذا المجال 5الفقرة رقم ( .6

 .درجة ضعیفة )، وهي36.60بوزن نسبي (
  

 یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات هذا المجال یساويوبصفة عامة 
القیم توافر ذلك على  لوید،  متوسطةوهي درجة  ، )54.62(نسبي ال، والوزن )2.731(
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كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي بدرجة اإلسالمیة في  الجمالیة والبیئیة
بأن بعض قیم هذا المجال مثل النظافة الشخصیة وغرس  ذلكوتفسر الباحثة ة، متوسط

األهمیة مثل العلوم والصحة لذلك لم تعط  األشجار وعدم قطعها، قد تتوافر في مناهج أخرى
) التي 2012ي كتاب حقوق اإلنسان، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الفیفي (فالكافیة 

أن القیم الجمالیة لم تحصل على أي وزن نسبي في مقرر اللغة االنجلیزیة  توصلت إلى
) حیث كان المجال 2010للصف الثالث ثانوي في المملكة العربیة السعودیة. ودراسة األغا (

الجمالي قبل األخیر في ترتیب القیم في كتاب المطالعة والنصوص للصف التاسع في 
ث جاءت القیم الجمالیة في المرتبة األخیرة في كتاب )، حی2009فلسطین. ودراسة المزین (

  لغتنا الجمیلة للمرحلة األساسیة الدنیا.
  

 جمیع مجاالت استبانة القیم اإلسالمیة مًعا .5

مجال كل لوالترتیب  والوزن النسبي واالنحراف المعیاري المتوسط الحسابيحساب تم 
كما یتضح من جدول رقم یة لالستبانة وكذلك للدرجة الكل من مجاالت استبانة القیم اإلسالمیة

)5.12:(  
 )5.12جدول رقم (

  مجال من مجاالت االستبانةلكل  والقیمة االحتمالیة المتوسط الحسابي والوزن النسبي

  الفقرة  م
  المتوسط
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

االنحراف 
  المعیاري

القیمة 
  االحتمالیة

  الترتیب

 4 000.* 402. 53.80  2.69  القیم الدینیة واإلیمانیة   .1
 1 000.* 384. 73.20  3.66  القیم االجتماعیة واألخالقیة   .2
 2 000.* 507. 69.80 3.49  القیم المعرفیة والعلمیة   .3
 3 000.* 658. 54.60 2.73  القیم الجمالیة والبیئیة   .4

  000.* 428. 62.80  3.14  مًعا االستبانةجمیع فقرات 
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 )5.1شكل رقم (
  وفق النتائج المتحصلة من االستبانةسالمية لقيم اإلل الوزن النسبي

) أن القيم االجتماعية واألخالقية قد 5.1)، وشكل رقم (5.12يتضح من جدول رقم (
حيث احتلت المرتبة  ،)، يليها القيم المعرفية والعلمية73.20احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي (

حيث احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي  ،ةي)، ثم القيم الجمالية والبيئ69.80الثانية بوزن نسبي (
)، وأخيًرا القيم الدينية واإليمانية حيث احتلت المرتبة الرابعة واألخيرة بوزن نسبي 54.60(
)53.80(. 

لحسابي لجميع فقرات االستبانة أن المتوسط ا من الجدول والشكل السابقين أيًضا يتضحو 
 وهو أقل من ،)0.01(ومستوى الداللة يساوي  )62.80( ، والوزن النسبي)3.14(يساوي 

كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس في سالمية اإلالقيم توافر ذلك على  لويد، )0.05(
وتفسر الباحثة ذلك ألن كتاب حقوق  .متوسطة من وجهة نظر المعلميناالبتدائي بدرجة 

اإلنسان لم ينظر إلى القيم من الناحية الدينية وٕانما كانت من ناحية اإلعالن العالمي لحقوق 
) التي توصلت إلى أن كتب حقوق 2012اإلنسان. وتتفق هذه النتائج مع دراسة العجرمي (

 ي أدنى المراتب.اإلنسان للصف الرابع اشتملت على بعض القيم اإلسالمية وكانت ف
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) مقارنة بین القیم اإلسالمیة حسب نتائج تحلیل 5.13ویوضح جدول رقم (
 .المحتوى ونتائج آراء المعلمین

  )5.13جدول رقم (
  مقارنة بین نتائج تحلیل المحتوى ونتائج آراء المعلمین

  المجال  م
نتائج تحلیل 
  المحتوى

  الترتیب
نتائج آراء 
  المعلمین

  الترتیب

  4  53.80  2  26.71  الدینیة واإلیمانیةالقیم .1

  1  73.20  1  34.78  االجتماعیة واألخالقیة القیم.2

  2  69.80  3  23.60  المعرفیة والعلمیة القیم.3

  3  54.60  4  14.91  القیم الجمالیة والبیئیة.4

یتضح  من الجدول السابق أن هناك اختالف في ترتیب القیم بین تحلیل المحتوى 
المعلمین بعد تحلیل نتائج االستبانة وقد یعود ذلك إلى أن نتائج االستبانة التي للباحثة وبین آراء 

قد یكون من عیوبها، أن بعض المعلمین قد تكون بیاناتهم ومعلوماتهم تقریبیة أو غیر دقیقة، وقد 
  یختلف مستوى الجدیة واالهتمام بموضوع االستبانة لدى بعضهم اآلخر.

  الرابع:متعلقة بالسؤال النتائج ال
ما مدى اكتساب طلبة الصف السادس االبتدائي نص السؤال الرابع على اآلتي: 

  بمدارس وكالة الغوث الدولیة (األونروا) بشمال غزة للقیم اإلسالمیة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام التكرارات، والمتوسطات، والنسب المئویة،  

  :)5.14ا یتضح من جدول رقم (كم لكل فقرة من فقرات االختبار
  
  
  
  
  
  
 



 

   ختبار

  رتیب

2  
1  
4  
3  
  

  

 وهذا 
لدولیة 

 من قیم االخ
الوزن 
  النسبي

التر

73.14  
77.34  
65.49  
70.43  
71.6  

  ار

) 77.34،(
كالة الغوث ال

 یئیة

70

بي لكل قیمة
االنحراف 
ا  المعیاري
.148  4

.168  4

.227  9

.23  3

.159  

لة من االختبا

 بوزن نسبي
ي بمدارس وك

قیم الجمالیة والبی

0.43

 من االختبار

5(  
والوزن النسب

المتوسط 
  الحسابي

ا

.73  

.77  

.65  

.70  

.72  
5(  

ائج المتحصل

مرتبة األولى
دس االبتدائي

 المعرفیة 
 لعلمیة

الق

65.49

ئج المتحصلة م
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14.ول رقم (
ت المعیاریة و

مجموع 
  الستجابات

6249  
6195  
3497 

3385  
19326 

5.2كل رقم (
میة وفق النتا

  

  ) ما یلي:5
قیة" على الم
الصف الساد

 .جیدة یة

عیة 
 ة

القیم 
وال

77

میة وفق النتائ

جدو
ة واالنحرافات

عدد 
اال  لفقرات

16  
15  
10  
9  
50  6

شك
سالمللقیم اإل

5.2والشكل (

عیة واألخالقی
طلبة تساب 

عیة واألخالقی

القیم االجتماع
واألخالقیة

7.34

ي للقیم اإلسالم

طات الحسابیة

 
ا

  نیة
  ألخالقیة

  میة
  ئیة
  یة

لزن النسبي 

)، و5.14ل (
لقیم االجتماع
 أن درجة اكت

لقیم االجتماع ل

لقیم الدینیة 
 واإلیمانیة

73.14

الوزن النسبي

رات والمتوسط

  المجال

واإلیمانلدینیة 
الجتماعیة وا
لمعرفیة والعلم
لجمالیة والبیئ
الدرجة الكلی
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ح من الجدول
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	175  ــ ــ  	
 

 ) وهذا یدلل )73.14حصلت "القیم الدینیة واإلیمانیة" على المرتبة الثانیة بوزن نسبي ،
طلبة الصف السادس االبتدائي بمدارس وكالة الغوث الدولیة على أن درجة اكتساب 

 .جیدة لقیم الدینیة واإلیمانیة(األونروا) ل
  وهذا یدلل على 70.43الجمالیة والبیئیة" على المرتبة الثالثة بوزن نسبي (حصلت "القیم ،(

طلبة الصف السادس االبتدائي بمدارس وكالة الغوث الدولیة (األونروا) أن درجة اكتساب 
إلى اكتساب الطلبة لهذه القیم من عدة  ، وتعزو الباحثة ذلكجیدة القیم الجمالیة والبیئیة

مصادر مختلفة مثل التربیة األسریة اإلسالمیة، المسجد، المدرسة بما تحتویه المناهج 
المختلفة من قیم متنوعة، وكتب حقوق اإلنسان، وكذلك القدوة الحسنة من المعلمین 

وصلت إلى أن ) التي ت2011( حمادنة والمغیض وتتفق هذه النتیجة مع دراسةوالزمالء. 
القیم في المجال األخالقي حظیت بالمرتبة األولى والقیم في المجال االجتماعي المرتبة 

) 2009الثالثة في كتاب اللغة العربیة للصف األول والثاني في األردن، ودراسة المزین (
حیث حظیت القیم األخالقیة واالجتماعیة على المرتبة الثانیة في كتب اللغة العربیة 

) 2010( حلة األساسیة الدنیا للصف الرابع في فلسطین، وٕالى حد ما مع دراسة األغاللمر 
التي حظیت فیها القیم األخالقیة واالجتماعیة على المرتبة الثانیة والثالثة في كتب المطالعة 

 للصف التاسع في فلسطین.
 وهي 65.49( حصلت "القیم المعرفیة والعلمیة" على المرتبة الرابعة واألخیرة بوزن نسبي ،(

طلبة الصف السادس االبتدائي بمدارس درجة متوسطة، وهذا یدلل على أن درجة اكتساب 
 .متوسطة القیم المعرفیة والعلمیةوكالة الغوث الدولیة (األونروا) 

 ) وهي درجة 71.6وبصفة عامة یتبین أن الوزن النسبي للدرجة الكلیة لالختبار بلغ ،(
طلبة الصف السادس االبتدائي بمدارس وكالة الغوث الدولیة ، وهذا یدلل على أن  جیدة

  .جیدة(األونروا) بشمال غزة اكتسبوا القیم اإلسالمیة بدرجة 
) التي توصلت إلى أن مدى اكتساب الطلبة 2010دراسة قیطة ( وتتفق هذه النتیجة مع
إلى أن ) التي توصلت 2009%). واختلفت مع دراسة المزین (80للقیم بلغ أكثر من (

%) ویعزو ذلك إلى األوضاع السیاسیة وعوامل 70مستوى اكتساب الطلبة أقل من (
 . تسبه الطلبة من سلوكیات سلبیة وخطأاالعتداء االسرائیلي وما یك
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  )5.15جدول رقم (
التكرارات والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات 

   االختبار

رقم   المجال
  الفقرة

  التكرارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
إجابة   الترتیب  النسبي

  خطأ
إجابة 
  صحیحة

نیة
یما
واإل

یة 
دین
م ال

القی
  

1 54  480  .90 .302  89.89 6  
2 51  483  .90  .294  90.45 4  
3 226  308  .58  .495  57.68 40  
4 116  418  .78  .413  78.28 22  
5 310  224  .42  .494  41.95 47  
6 270  264  .49  .500  49.44 46 
7 248  286  .54  .499  53.56 42  
8 45  489  .92  .278  91.57 3  
9 112  422  .79  .408  79.03 20  

10 187  347  .65  .477  64.98 35  
11 58  476  .89  .311  89.14 7  
12 105 429  .80 .398  80.34 19  
13 163 371  .69  .461  69.48 32 
14 61  473  .89  .318  88.58 9  
15 57  447  .89  .309  83.71 16  
16 202  332  .62  .485  62.17 37  

الدرجة الكلیة لمجال القیم 
   73.14  148.  73. 6249  2295 الدینیة واإلیمانیة

قیة
خال
واأل

یة 
ماع

الجت
م ا
القی

  

17 208 326  .61  .488  61.05 39  
18 94 440  .82  .381  82.40 17  
19 120 414  .78  .418  77.53 23  
20 319 215  .40  .491  40.26 50  
21 32 502  .94  .238  94.01 1  
22 74 460  .86  .346  86.14 12  
23 126 408  .76  .425  76.40 25  
24 132 402  .75  .432  75.28 27  
25 66 468  .88  .329  87.64 01  
26 41 493  .92  .266  92.32 2  
27 115 419  .78  .411  78.46 21  
28 66 468  .88  .329  87.64 10  
29 172 362  .68  .468  67.79 33 

30 53 481  .90  .299  90.07 5  
31 197 337  .63  .483  63.11 36 
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القیم الدرجة الكلیة لمجال 
    77.34  168.  77.  6195  1815  االجتماعیة واألخالقیة

میة
العل
ة و

رفی
لمع
م ا
القی

  

32 230 304  .57 .496  56.93 41  
33 202 332  .62  .485  62.17 37  
34 318 216  .40  .491  40.45 49 
35 316 218  .41  .492  40.82 48  
36 76 458  .86  .350  85.77 13  
37 58 476  .89  .311  89.14 7  
38 154 380  .71  .453  71.16 30  
39 251 283  .53  .500  53.00 43 
40 103 431  .81  .395  80.71 18  
41 135 399  .75  .435  74.72 28  

القیم الدرجة الكلیة لمجال 
    65.49  227.  65.  3497  1843 المعرفیة والعلمیة

ئیة
البی
ة و

مالی
الج

یم 
الق

  

42 267 267 .50  .500  50.00 45  
43 83 451  .84  .363  84.46 14  
44 160 374  .70  .459  70.04 31  
45 172 362  .68  .468  67.79 33  
46 85 449 .84  .366  84.08 15  
47 265 269  .50  .500  50.37 44  
48 125 409  .77  .425  76.59 24  
49 137 397  .74  .437  74.34 29  
50 127 407  .76  .426  76.22 26  

القیم الدرجة الكلیة لمجال 
    70.43  23.  70.  3385  1421 الجمالیة والبیئیة

    71.6  159.  72.  19326  7374 الدرجة الكلیة لالختبار
  

  ) ما یلي:5.15یتضح من الجدول رقم (
  ) كانت:100 - 84رجة عالیة جًدا (طلبة الصف السادس بد سالمیة التي اكتسبهاإلالقیم ا

) "عیادة المریض" حصلت على المرتبة األولى في ترتیب فقرات االختبار بوزن 21الفقرة رقم ( .1
 .)، وهي درجة عالیة جًدا94.01نسبي (

) "التعاون" حصلت على المرتبة الثانیة في ترتیب فقرات االختبار بوزن نسبي 26الفقرة رقم ( .2
 .عالیة جًدا)، وهي درجة 92.32(

) "الصدق" حصلت على المرتبة الثالثة في ترتیب فقرات االختبار بوزن نسبي 8الفقرة رقم ( .3
 .عالیة جًدا)، وهي درجة 91.57(
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) "األمر بالمعروف" حصلت على المرتبة الرابعة في ترتیب فقرات االختبار بوزن 2الفقرة رقم ( .4
 .جًدا عالیة)، وهي درجة 90.45نسبي (

) "التواضع" حصلت على المرتبة الخامسة في ترتیب فقرات االختبار بوزن 30الفقرة رقم ( .5
 .عالیة جًدا)، وهي درجة 90.07نسبي (

) "االقتداء بالرسول" حصلت على المرتبة السادسة في ترتیب فقرات االختبار 1الفقرة رقم ( .6
 .عالیة جًدا)، وهي درجة 89.89بوزن نسبي (

األرحام" حصلت على المرتبة السابعة في ترتیب فقرات االختبار بوزن  ) "صلة11(الفقرة رقم  .7
 .عالیة جًدا)، وهي درجة 89.14نسبي (

) "االجتهاد في طلب العلم" حصلت على المرتبة السابعة في ترتیب فقرات 37الفقرة رقم ( .8
 .عالیة جًدا)، وهي درجة 89.14االختبار بوزن نسبي (

دیة الواجبات" حصلت على المرتبة التاسعة في ترتیب فقرات االختبار ) "تأ14الفقرة رقم ( .9
 .عالیة جًدا)، وهي درجة 88.58بوزن نسبي (

) "احترام القانون" حصلت على المرتبة العاشرة في ترتیب فقرات االختبار بوزن 25الفقرة رقم ( .10
  .)، وهي درجة عالیة جًدا87.64نسبي (

 في ترتیب فقرات الحادیة عشرة) "حل النزاعات بالحوار" حصلت على المرتبة 28الفقرة رقم ( .11
 .)، وهي درجة عالیة جًدا87.64االختبار بوزن نسبي (

في ترتیب فقرات  ةالجار" حصلت على المرتبة الثانیة عشر  إلى ) "اإلحسان22الفقرة رقم ( .12
 .جًدا)، وهي درجة عالیة 86.14االختبار بوزن نسبي (

في ترتیب  ة) "الحث على التفكر والتأمل" حصلت على المرتبة الثالثة عشر 36الفقرة رقم ( .13
 .عالیة جًدا)، وهي درجة 85.77فقرات االختبار بوزن نسبي (

في ترتیب فقرات  ة) "المحافظة على الصحة" حصلت على المرتبة الرابعة عشر 43الفقرة رقم ( .14
 .عالیة جًدا)، وهي درجة 84.46االختبار بوزن نسبي (

في ترتیب فقرات  ة) "عدم قطع األشجار" حصلت على المرتبة الخامسة عشر 46الفقرة رقم ( .15
 .عالیة جًدا)، وهي درجة 84.08االختبار بوزن نسبي (
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  ) كانت:83 - 68سالمیة التي اكتسبها طلبة الصف السادس بدرجة عالیة (إلالقیم ا

في ترتیب فقرات االختبار بوزن  ةحصلت على المرتبة السادسة عشر ) "األمانة" 15الفقرة رقم ( .1
 .عالیة)، وهي درجة 83.71نسبي (

في ترتیب فقرات  ةاآلخرین" حصلت على المرتبة السابعة عشر  ) "مساعدة18الفقرة رقم ( .2
 .عالیة)، وهي درجة 82.40االختبار بوزن نسبي (

في ترتیب فقرات  ةالمرتبة الثامنة عشر ) "استثمار الوقت" حصلت على 40الفقرة رقم ( .3
 .عالیة)، وهي درجة 80.71االختبار بوزن نسبي (

في ترتیب  ة) "االنتماء لألمة اإلسالمیة" حصلت على المرتبة التاسعة عشر 12الفقرة رقم ( .4
 .عالیة)، وهي درجة 80.34فقرات االختبار بوزن نسبي (

ت على المرتبة العشرین في ترتیب فقرات ) "توزیع الصدقات لمستحقیها" حصل9الفقرة رقم ( .5
 .عالیة)، وهي درجة 79.03االختبار بوزن نسبي (

) "المبادرة" حصلت على المرتبة الحادیة والعشرین في ترتیب فقرات االختبار 27الفقرة رقم ( .6
 .عالیة)، وهي درجة 78.46بوزن نسبي (

تبة الثانیة والعشرین في ترتیب القرآنیة" حصلت على المر  اآلیات بعض ) "تعلم4الفقرة رقم ( .7
 .عالیة)، وهي درجة 78.28فقرات االختبار بوزن نسبي (

والعشرین في ترتیب فقرات  الثةالسن" حصلت على المرتبة الث كبار ) "احترام19الفقرة رقم ( .8
 .عالیة)، وهي درجة 77.53االختبار بوزن نسبي (

حصلت على المرتبة الرابعة والعشرین في ) "المحافظة على ممتلكات اآلخرین" 48الفقرة رقم ( .9
 .عالیة)، وهي درجة 76.59ترتیب فقرات االختبار بوزن نسبي (

البناء" حصلت على المرتبة الخامسة والعشرین في ترتیب فقرات  ) "النقد23الفقرة رقم ( .10
 .عالیة)، وهي درجة 76.40االختبار بوزن نسبي (

لى المرتبة السادسة والعشرین في ترتیب فقرات ) "الحث على العمل" حصلت ع50الفقرة رقم ( .11
 .عالیة)، وهي درجة 76.22االختبار بوزن نسبي (

الغضب" حصلت على المرتبة السابعة والعشرین في  عند النفس ) "ضبط24الفقرة رقم ( .12
 .عالیة)، وهي درجة 75.28ترتیب فقرات االختبار بوزن نسبي (
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مختلفة" حصلت على المرتبة الثامنة والعشرین في ) "احترام وجهات النظر ال41الفقرة رقم ( .13
 .عالیة)، وهي درجة 74.72ترتیب فقرات االختبار بوزن نسبي (

) "المحافظة على موارد البیئة" حصلت على المرتبة التاسعة والعشرین في 49الفقرة رقم ( .14
 .عالیة)، وهي درجة 74.34ترتیب فقرات االختبار بوزن نسبي (

"عدم كتم العلم" حصلت على المرتبة الثالثین في ترتیب فقرات االختبار ) 38الفقرة رقم ( .15
 .عالیة)، وهي درجة 71.16بوزن نسبي (

) "المحافظة على نظافة البیئة" حصلت على المرتبة الحادیة والثالثین في 44الفقرة رقم ( .16
 .عالیة)، وهي درجة 70.04ترتیب فقرات االختبار بوزن نسبي (

إعطاء الحقوق" حصلت على المرتبة الثانیة والثالثین في ترتیب فقرات ) "13الفقرة رقم ( .17
 .عالیة)، وهي درجة 69.48االختبار بوزن نسبي (

  ) كانت:67 - 52سالمیة التي اكتسبها طلبة الصف السادس بدرجة متوسطة (إلالقیم ا
والثالثین  الثةالمرتبة الث ) "المحافظة على  خصوصیات اآلخرین" حصلت على29الفقرة رقم ( .1

  .)، وهي درجة متوسطة67.79في ترتیب فقرات االختبار بوزن نسبي (
والثالثین في ترتیب فقرات  الثةلثا) "غرس األشجار" حصلت على المرتبة 45الفقرة رقم ( .2

 .)، وهي درجة متوسطة67.79االختبار بوزن نسبي (
الخامسة والثالثین في ترتیب فقرات ) "المعاملة اإلنسانیة" حصلت على المرتبة 10الفقرة رقم ( .3

 .)، وهي درجة متوسطة64.98االختبار بوزن نسبي (
) "احترام ذوي الحاجات الخاصة" حصلت على المرتبة السادسة والثالثین في 31الفقرة رقم ( .4

 .)، وهي درجة متوسطة63.11ترتیب فقرات االختبار بوزن نسبي (
لى المرتبة السابعة والثالثین في ترتیب فقرات ) "تحمل المسؤولیة" حصلت ع16الفقرة رقم ( .5

 .)، وهي درجة متوسطة62.17االختبار بوزن نسبي (
) "حسن اختیار األصدقاء" حصلت على المرتبة السابعة والثالثین في ترتیب 33الفقرة رقم ( .6

 .)، وهي درجة متوسطة62.17فقرات االختبار بوزن نسبي (
المرتبة التاسعة والثالثین في ترتیب فقرات االختبار  ) "التسامح" حصلت على17الفقرة رقم ( .7

 .)، وهي درجة متوسطة61.05بوزن نسبي (
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) "النهي عن المنكر" حصلت على المرتبة األربعین في ترتیب فقرات االختبار 3الفقرة رقم ( .8
 .)، وهي درجة متوسطة57.68بوزن نسبي (

المرتبة الحادیة واألربعین في ترتیب ) "إعالء قیمة المتعلمین" حصلت على 32الفقرة رقم ( .9
 .)، وهي درجة متوسطة56.93فقرات االختبار بوزن نسبي (

) "اإلیثار" حصلت على المرتبة الثانیة واألربعین في ترتیب فقرات االختبار بوزن 7الفقرة رقم ( .10
 .)، وهي درجة متوسطة53.56نسبي (

الثالثة واألربعین في ترتیب فقرات  ) "التعلم من الخطأ" حصلت على المرتبة39الفقرة رقم ( .11
  .)، وهي درجة متوسطة53.00االختبار بوزن نسبي (

 ) كانت:51 - 36ضعیفة ( سالمیة التي اكتسبها طلبة الصف السادس بدرجةإلالقیم ا
واألربعین في ترتیب  رابعةالفراغ" حصلت على المرتبة ال) "االستمتاع بأوقات 47الفقرة رقم ( .1

 .ضعیفة)، وهي درجة 50.37فقرات االختبار بوزن نسبي (
) "النظافة الشخصیة" حصلت على المرتبة الخامسة واألربعین في ترتیب فقرات 42الفقرة رقم ( .2

 .ضعیفة)، وهي درجة 50.00االختبار بوزن نسبي (
ربعین في ترتیب فقرات ) "بر الوالدین" حصلت على المرتبة السادسة واأل6الفقرة رقم ( .3

 .ضعیفة)، وهي درجة 49.44االختبار بوزن نسبي (
النبویة" حصلت على المرتبة السابعة واألربعین في  بعض األحادیث ) "تعلم5الفقرة رقم ( .4

 .ضعیفة)، وهي درجة 41.95ترتیب فقرات االختبار بوزن نسبي (
منة واألربعین في ترتیب فقرات ) "اإلصغاء الفعال" حصلت على المرتبة الثا35الفقرة رقم ( .5

 .ضعیفة)، وهي درجة 40.82االختبار بوزن نسبي (
االختالف" حصلت على المرتبة التاسعة واألربعین في ترتیب فقرات  ) "تقبل34الفقرة رقم ( .6

 .ضعیفة)، وهي درجة 40.45االختبار بوزن نسبي (
ي ترتیب فقرات االختبار السالم" حصلت على المرتبة الخمسین ف ) "إفشاء20الفقرة رقم ( .7

 .ضعیفة)، وهي درجة 40.26بوزن نسبي (
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وقد یعود ذلك إلى أن اكتساب الطلبة للقیم اإلسالمیة درجة في  اوترى الباحثة أن هناك اختالفً 
بعض القیم ال یمكن ممارستها مثل االستمتاع بوقت الفراغ مقارنة بالظروف الراهنة لحیاة 
طالب فلسطین. وبعض القیم لم یتطرق لها المنهاج وقد یعود ذلك إلى أن الطالب قد حصل 

أساسیة علیها في مراحل تعلیمیة سابقة مثل النظافة الشخصیة وٕافشاء السالم مع أنها قیم 
یجب أن ال تخلو منها أي مرحلة تعلیمیة وتتعزز لدى الطالب بالتكرار واالستمراریة. وقد 
تكون بعض القیم وردت في مناهج أخرى مكملة لمنهاج حقوق اإلنسان، وقد یعود كل ذلك 

الطالب في الوقت الحاضر إلى الثقافة السائدة في المجتمع أو الظروف السیئة التي یعیشها 
غزة من مشكالت اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة تؤثر سلًبا على حیاة  محافظاتنیه عابما ت

هؤالء الطلبة الذین هم بحاجة ماسة وكبیرة إلى األمن واالستقرار والهدوء واالبتعاد عن العنف 
 السائد في المجتمع.
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  الخامسمتعلقة بالسؤال النتائج ال
طلبة اآلتي: هل یوجد اختالف في مستوى اكتساب على  الخامسنص السؤال 

سالمیة یعزى إلالصف السادس االبتدائي بمدارس وكالة الغوث الدولیة (األونروا) للقیم ا
  ؟(ذكور، إناث) نوعلمتغیر ال

التي نصت ، التالیةت الباحثة بالتحقق من صحة الفرضیة مولإلجابة عن هذا السؤال قا
  على:

∝إحصائیة عند مستوى الداللة (ال توجد فروق ذات داللة  طلبة ) في مدى اكتساب 0.05
عزى لمتغیر تسالمیة غوث الدولیة (األونروا) للقیم اإلالصف السادس االبتدائي بمدارس وكالة ال

لمعرفة الفروق بین  )T، وللتحقق من صحة الفرضیة؛ قامت الباحثة باستخدام اختبار (الجنس
  .اإلسالمیةالجنسین في اكتساب القیم 

  )5.16جدول رقم (
اختبار مدى نتائج اختبار (ت) للفروق بین متوسطات درجات الذكور واإلناث على 

  سالمیةاكتساب القیم اإل

  
  

 الجنس المجال
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 قیمة
 االختبار

مستوى 
 الداللة

 القیم الدینیة واإلیمانیة
 142. 712. ذكر

-3.67 0.01 
 151. 759. أنثي

 الجتماعیة واألخالقیةا القیم
 173. 757. ذكر

-2.27 .023 
 161. 791. أنثي

  القیم المعرفیة والعلمیة
 236. 626. ذكر

-3.05 .002 
 211. 686. أنثي

  القیم الجمالیة والبیئیة
  

 247. 661. ذكر
-4.58 0.01 

 210. 752. أنثي

  الدرجة الكلیة
 162. 689. ذكر

-4.24 0.01 
 150. 747. أنثي



 

 

  

  أقل
ستوى 
لغوث 

ل من 
ث لكل 
 بقدرة 
د في 
 الفتاة 
جتمع 

  سالمیةم اإل

)0.01( تبار
صائیة عند مس
رس وكالة ال

 االختبار أقل
ذكور واإلناث
 هذه المرحلة
علیم واالجتهاد
یحرص على 
اني من المج

الذكور

اإلناث

كتساب القیم

 الكلیة لالخت
داللة إحصت 

البتدائي بمدار
.  

ن مجاالت 
ت كل من الذ

في  نتمیز یث 
ل، وحب التع

مجتمع یح یني
 النصف الثا

 الجمالیة 
 والبیئیة

0.6

0.75

5.3(  
ختبار مدى ا

للدرجة  داللة
وجد فروق ذات
 السادس اال
صالح اإلناث

كل مجال من
سابیة لدرجات
ك بأن اإلناث
اقتراح الحلول

الفلسطیجتمع 
 التي ترعى

رفیة 
 ة

القیم
و

66 0.6

	184  ــ ــ 

رقم ( شكل
على اخ إلناث

 

الد مستوى مة
صفریة: أي تو
طلبة الصف

، ولصنوعیر ال

ى الداللة لك
وسطات الحس
ر الباحثة ذلك
 والمناقشة وا
كذلك أن المج
بأكمله فهي 

القیم المعر
والعلمیة

0.63

0.7

9

ت الذكور واإل

قیم أن.5)  
الفرضیة الص 

طى اكتساب 
ة تعزى لمتغی

ل أن مستوى
وق بین المتو

وتفسر .إلناث
مییز والحوار
 الحسنة، وك
ل المجتمع ب

لقیم االجتماعیة 
 واألخالقیة

0.76
79

وسطات درجات

 (16ول رقم
رفض  یعني
) في مدى∝

لقیم اإلسالمیة

ح من الجدول
ني وجود فرو

ق لصالح او ر 
 العقلي والتم
ب السلوكیات
، ألنها تمثل

 الدینیة 
 إلیمانیة

ال

0.
0.76

متوس

  
جدو یوضح

وهذا)، 0.05
) ∝ 0.05

ل (األونروا) ل

كما یتضح 
یعن)،  مما 0

و، وكانت الفر 
على التفكیر

العلم واكتساب
وأخالقها، تها

0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

القیم 
واإلی

71

5(من 
الداللة
الدولیة

  
)0.05

محور،
أكبر ع
اطلب 
وسمعته

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
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هذه  ومسؤولیة التربیة األكبر یقع على عاتقها، فتحظى باهتمام ومراقبة أكبر من األسرة. وتتفق
، )2010(قیطةدراسة  )، و2013عبد اللطیف(ئج إلى حد ما مع العدید من الدراسات كدراسة النتا

ودراسة عفانة )، 2004ودراسة حماد( )،2005)، ودراسة كشكو(2010ودراسة أو نحل(
  ).2000، ودراسة اقصیعة()2002ودراسة الشافعي()، 2002واللولو(

  
  السادس: متعلقة بالسؤالالنتائج ال

ما التصور المقترح إلثراء القیم اإلسالمیة في ال السادس على اآلتي: نص السؤ 
  غزة؟ محافظاتبتدائي في مدارس وكالة الغوث بللصف السادس االمنهاج حقوق اإلنسان 

 كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي  محتوىبعد انتهاء الباحثة من تحلیل 
اتضح أن هناك بعض القیم اإلسالمیة غیر متوفرة بتاًتا في المحتوى وبعض القیم  ،وتوصلها للنتائج

   .متوفرة بدرجة ضعیفة جًدا

في ضوء نتائج تحلیل محتوى كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس، الباحثة ارتأت لذا 
   .) قیمة18دها (وعدثراء لهذه القیم االستبانة وقائمة القیم اإلسالمیة التي أعدتها الباحثة، القیام بإ

  :وهي كالتالي

 –بر الوالدین  -الصدق –احترام كبار السن  –التواضع  –االنتماء لألمة اإلسالمیة 
  - النظافة الشخصیة –عیادة المریض  –صلة الرحم  –إفشاء السالم  –المحافظة على موارد البیئة 

إعالء قیمة  –توزیع الصدقات لمستحقیها  –االقتداء بالرسول  –المحافظة على خصوصیة اآلخرین 
 - األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -غرس األشجار وعدم قطعها –المتعلمین وعدم كتم العلم 

  اإلحسان إلى الجار . –المحافظة على الصحة 

)، 2012ولقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في هذا المجال كدراسة شقورة (
انظر ملحق رقم ). 2013)، ودراسة عسكر (2012)، ودراسة السیقلي (2013ودراسة كلوب (

)13(  
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  التوصیات
  خلص إلى مجموعة من التوصیات:ت  ؛بناًء على نتائج الدراسة التي توصلت لها الباحثة    

والقیم الجمالیة والبیئیة، و القیم االجتماعیة واألخالقیة، التركیز على القیم الدینیة واإلیمانیة،  .1
 والقیم المعرفیة والعلمیة، في منهاج حقوق اإلنسان في المراحل التعلیمیة المختلفة.

توجیه القائمین على وضع ومتابعة المناهج والكتب المدرسیة، لتضمینها أنشطة تربویة  .2
 تنمي وتعزز القیم اإلسالمیة لدى الطلبة.

الصفوف مع مراعاة مراعاة التوازن والشمولیة وتدرج القیم اإلسالمیة المتضمنة حسب  .3
 مراحل نمو الطلبة.

 تطویر كتب حقوق اإلنسان باالستفادة من قائمة القیم اإلسالمیة المتضمنة في هذا البحث. .4
تزوید كتب حقوق اإلنسان من الصف األول وحتى الصف السادس االبتدائي بمالحق  .5

علمین وخصوًصا ومادة إثرائیة، لتعزیز ودعم اكتساب الطلبة للقیم اإلسالمیة من خالل الم
  في مدارس الذكور.

  المقترحات
كسابها للطلبة في المراحل إ ي بناء منظومة القیم اإلسالمیة و نظًرا ألهمیة المؤسسة التعلیمیة ف   

وما یتعرض له الطفل الفلسطیني  ،الدراسیة المختلفة، وتربیته على أسس قیمیة وخاصة في وقتنا الحالي
من اعتداءات وانتهاكات لحقوقه وقیمه اإلسالمیة وتأثیرها سلًبا على سلوكه وتصرفاته، تقترح الباحثة 

  إجراء عدد من الدراسات التي قد تسهم في تنمیة القیم اإلسالمیة لدى الطلبة وهي:
الصف الخامس واستخراج دراسة لتحلیل محتوى كتب حقوق اإلنسان من الصف األول وحتى  .1

 القیم اإلسالمیة.
دراسة إلثراء محتوى كتب حقوق اإلنسان من الصف األول وحتى الصف الخامس  بالقیم  .2

 اإلسالمیة.
دراسة مقارنة بین حقوق اإلنسان في اإلسالم وحقوق اإلنسان في اإلعالن العالمي لحقوق  .3

 اإلنسان.
 میة من الصف األول وحتى الصف الخامس.دراسة لقیاس مدى اكتساب الطلبة للقیم اإلسال  .4
دراسة لبناء منهج دراسي متكامل لطلبة المرحلة اإلعدادیة للقیم اإلسالمیة في كتب حقوق  .5

 اإلنسان.
 دراسة لتنمیة القیم اإلسالمیة لدى الطلبة من خالل سیرة الرسول صلى هللا علیه وسلم. .6
 .طالب اللدى  سان في اإلسالمتصمیم برنامج مقترح لتعزیز حقوق اإلن .7
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  )1ملحق رقم (
  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

وبحقوقهم المتساویة  ،عضاء األسرة البشریةأ لما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع 
  في العالم بأسره. ،والسالم ،والعدل ،هو أساس الحریة ،والثابتة

 الضمیرآذت  ،قد أفضیا إلى أعمال همجیة ،ولما كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها
 ،والعقیدة ،انبثاق عالم یتمتع فیه الفرد بحریة القولعامة البشر اإلنساني، وكان غایة ما یرنو إلیه 

  ویتحرر من الفزع والفاقة.

لكیال یضطر المرء آخر  ،نون حمایة حقوق اإلنسانولما كان من الضروري أن یتولى القا
  ى التمرد على االستبداد والظلم. األمر إل

ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أكدت في المیثاق من جدید إیمانها بحقوق اإلنسان 
وبما للرجال والنساء من حقوق متساویة، وحزمت أمرها على أن  ،وبكرامة الفرد وقدره ،األساسیة
  وى الحیاة في جو من الحریة أفسح.الرقي االجتماعي قدًما وأن ترفع  مستتدفع ب

إطراد مراعاة  ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان
   .حقوق اإلنسان والحریات األساسیة واحترامها

بهذا التعهد، فإن  ولما كان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحریات األهمیة الكبرى للوفاء
الجمعیة العامة تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه المستوى المشترك الذي ینبغي 
أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم، حتى یسعى كل فرد وهیئة في المجتمع، واضعین على الدوام هذا 

واتخاذ  ،طریق التعلیم والتربیةاإلعالن نصب أعینهم، إلى توطید احترام هذه الحقوق والحریات عن 
إجراءات مطردة، قومیة وعالمیة، لضمان االعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمیة فعالة بین الدول 

  األعضاء وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. 

من  )18و  16( جدیر بالذكر أن دوًال إسالمیة وعربیة سجلت تحفًظا على المادتین
  نسان.اإلعالن العالمي لحقوق اإل

  



	200  ــ ــ  	
 

  :1المادة 
وهم قد وهبوا عقًال وضمیًرا وعلیهم أن  ،ا متساوین في الكرامة والحقوقیولد جمیع الناس أحرارً 

  ا بروح اإلخاء.یعامل بعضهم بعضً 
   

  :2المادة 
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمییز، كالتمییز 

للون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو بسبب العنصر، أو ا
دون أیة تفرقة بین الرجال  ،األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المیالد، أو أي وضع آخر

أساسه الوضع السیاسي أو القانوني أو  ن یكون هناك أي تمییزل عما تقدم  فوالنساء. وفضًال 
الدولي لبلد أو البقعة التي ینتمي إلیها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقًال أو تحت 

  الوصایة أو غیر متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سیادته خاضعة ألي قید من القیود. 
 

  :3المادة 
   لكل فرد حق في الحیاة والحریة وسالمة شخصه.

  

  :4المادة 
  ال یجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ویحظر االسترقاق وتجارة الرقیق بكافة أوضاعها.

   

  :5المادة 
  ال یعرض أي إنسان للتعذیب وال للعقوبات أو المعامالت القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة. 

  

  :6المادة 
  القانونیة. هلكل إنسان أینما وجد الحق في أن یعترف بشخصیت

   

  :7المادة 
كل الناس سواسیة أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحمایة متكافئة عنه دون أیة تفرقة، كما أن 
لهم جمیًعا الحق في حمایة متساویة ضد أي تمیز یخل بهذا اإلعالن وضد أي تحریض على تمییز 

  كهذا. 
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  :8المادة 
لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة إلنصافه عن أعمال فیها اعتداء على الحقوق 

  األساسیة التي یمنحها له القانون. 
  

  :9المادة 
  ا. ال یجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفیه تعسفً 

  

  :10المادة 
قضیته محكمة مستقلة  لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرین، في أن تنظر 

  ا للفصل في حقوقه والتزاماته وأیة تهمة جنائیة توجه إلیه. نزیهة، نظًرا عادًال وعلنیً 
  

  :11المادة 
دانته قانوًنا بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها إا إلى أن تثبت كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئً  .1

 لضروریة الالزمة للدفاع عنه. الضمانات ا
ال یدان أي شخص من جراء أي عمل أو االمتناع عن أداء عمل إال إذا كان ذلك یعتبر جرًما  .2

وفًقا للقانون الوطني أو الدولي وقت االرتكاب، كذلك ال توقع علیه عقوبة أشد من تلك التي 
 كان یجوز توقیعها في وقت ارتكاب الجریمة. 

  

  :12المادة 
اصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته، أو لحمالت على ال یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخ

  ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت. ،شرفه وسمعته
 

  :13المادة 
 لكل فرد حریة التنقل واختیار محل إقامته داخل حدود كل دولة.  .1
  یحق لكل فرد أن یغادر أیة بالد بما في ذلك بلده كما  یحق له العودة إلیه.  .2
  

  :14المادة 
  . لكل فرد الحق في أن یلجأ إلى بالد أخرى أو یحاول االلتجاء إلیها هرًبا من االضطهاد. 1
. ال ینتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غیر سیاسیة أو ألعمال تناقض أغراض األمم 2
  لمتحدة ومبادئها. ا
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  :15المادة 
 كل فرد حق التمتع بجنسیة ما. ل .1
 ال یجوز حرمان شخص من جنسیته تعسًفا أو إنكار حقه في تغییرها.  .2

  

  :16المادة 
نس أو سن الزواج حق التزوج وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب الج بلغا للرجل والمرأة، متى .1

  عند الزواج وأثناء قیامه وعند انحالله.  الدین، ولهما حقوق متساویة
 كامًال ال إكراه فیه. ج رضاءً الزواج إال برضى الطرفین الراغبین في الزوا ال یبرم عقد .2
 األسرة هي الوحدة الطبیعیة األساسیة للمجتمع ولها حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة.  .3

   

  :17المادة 
 شتراك مع غیره. البمفرده أو بالكل شخص حق التملك،  .1
 ال یجوز تجرید أحد من ملكه تعسًفا.  .2

  

  :18المادة 
لكل شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین، ویشمل هذا الحق حریة تغییر دیانته أو 
عقیدته، وحریة اإلعراب عنهما بالتعلیم والممارسة وٕاقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سًرا أم 

  مع الجماعة.
  

  :19المادة 
لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل هذا الحق حریة اعتناق اآلراء دون أي تدخل، 

  واستقاء األنباء واألفكار وتلقیها وٕاذاعتها بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة.
   

  :20المادة 
 الجماعات السلمیة. الجمعیات و  لكل شخص الحق في حریة االشتراك في .1
  ال یجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعیة ما.  .2
 

  :21المادة 
 ه إما مباشرة وٕاما بواسطة ممثلینشتراك في إدارة الشئون العامة لبالدالافي  لكل فرد الحق .1

  یختارون اختیاًرا حًرا.
 د الوظائف العامة في البالد. لكل شخص نفس الحق الذي لغیره في تقل .2
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الحكومة، ویعبر عن هذه بانتخابات نزیهة دوریة تجري  إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة .3
وعلى قدم المساواة بین الجمیع أو حسب أي إجراء مماثل یضمن  ،على أساس االقتراع السري

 حریة التصویت. 
  

  :22المادة 
لكل شخص، بصفته عضًوا في المجتمع الحق في الضمانة االجتماعیة، وفي أن تحقق بواسطة  

كل دولة ومواردها الحقوق االقتصادیة  والتعاون الدولي وبما یتفق ونظم المجهود القومي
  واالجتماعیة والتربویة التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصیته. 

  

  :23المادة 
ن له حق الحمایة لكل شخص الحق في العمل، وله حریة اختیاره بشروط عادلة مرضیة كما أ .1

 من البطالة. 
 للعمل.  یز الحق في أجر متساوٍ تمیلكل فرد دون أي  .2
یكفل له وألسرته عیشة الئقة بكرامة اإلنسان  رضٍ لكل فرد یقوم بعمل الحق في أجر عادل مُ  .3

 ئل أخرى للحمایة االجتماعیة. تضاف إلیه عند اللزوم، وسا
  لكل شخص الحق في أن ینشئ وینضم إلى نقابات حمایة لمصلحته.  .4
  

  :24المادة 
لكل شخص حق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، وال سیما في تحدید معقول لساعات العمل وفى 

  عطالت دوریة بأجر. 
  

  :25المادة 
للمحافظة على الصحة والرفاهة له وألسرته،  لكل شخص الحق في مستوى من المعیشة كافٍ  .1

الجتماعیة الالزمة، ویتضمن ذلك التغذیة والملبس والمسكن والعنایة الطبیة وكذلك الخدمات ا
غیر ذلك الشیخوخة و وله الحق في تأمین معیشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل و 

 تیجة لظروف خارجة عن إرادته. من فقدان وسائل العیش ن
وینعم كل األطفال بنفس الحمایة  لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعایة خاصتین. .2

 تهم  ناتجة عن رباط شرعي أو بطریقة غیر شرعیة. االجتماعیة سواء أكانت والد
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  :26المادة 
لى األقل علكل شخص الحق في التعلم، ویجب أن یكون التعلیم في مراحله األولى واألساسیة  .1

بالمجان، وأن یكون التعلیم األولي إلزامًیا. وینبغي أن یعمم التعلیم الفني والمهني، وأن ییسر القبول 
 للتعلیم العالي على قدم المساواة التامة للجمیع وعلى أساس الكفاءة. 

 كامًال وٕالى تعزیز احترام اإلنسان إلى إنماء شخصیة اإلنسان  إنماءً یجب أن تهدف التربیة  .2
والحریات األساسیة. وتنمیة التفاهم والتسامح والصداقة بین جمیع الشعوب والجماعات العنصریة 

 أو الدینیة، وٕالى زیادة مجهود األمم المتحدة لحفظ السالم. 
 عطى ألوالدهم. لآلباء، على سبیل األولویة، حق اختیار نوع التعلیم الذي یُ   .3
  

  :27المادة 
لكل فرد الحق في أن یشترك اشتراًكا حًرا في حیاة المجتمع الثقافي، وفى االستمتاع بالفنون  .1

 والمساهمة في التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه. 
لكل فرد الحق في حمایة المصالح األدبیة والمادیة المترتبة على إنتاجه العلمي أو األدبي أو   .2

  الفني. 
  

  :28المادة 
في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحریات المنصوص علیها  لكل فرد الحق

  ا. في هذا اإلعالن تحقًقا تامً 
  

  :29المادة 
 فیه وحده لشخصیته أن تنمو نمًوا حًرا كامًال.  حعلى كل فرد واجبات نحو المجتمع، الذي یتا .1
ررها القانون فقط، لضمان االعتراف لقیود التي یقایخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحریاته لتلك  .2

وحریاته واحترامها ولتحقیق المقتضیات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة  الغیر بحقوق
 واألخالق في مجتمع دیمقراطي. 

ال یصح بحال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض األمم المتحدة  .3
 ومبادئها. 

  

  :30المادة 
هذا اإلعالن نص یجوز تأویله على أنه یخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القیام   لیس في

  بنشاط أو تأدیة عمل یهدف إلى هدم الحقوق والحریات الواردة فیه.
  )2014(المصدر: معهد التربیة بوكالة الغوث الدولیة، 
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  )2ملحق رقم (
  ي قائمة محتویات كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائ

  )2014-2015للعام الدراسي (
  : الجزء األول (الفصل األول)أوًال 

رقم 
  الوحدة

  الوحدةاسم  
رقم 
  الدرس

  الدرساسم  
رقم 
  الصفحة

1  
  

  االختالف ظاهرة طبیعیة
  6  قریة المتشابهون  1
  12  حفلة شاي  2
  17  ؟من یجلس على المقعد  3

  احترام المشاعر  2

  23  أرسم غضبي  4
  28  ؟بغضبيفعل أماذا   5
  32  أغضب وأحترمهم  6
  37  یغضبون وأحترمهم  7

  عرض المشكلة واالستماع  3
  44  ساعدوني  8
  50  أنا أسمع وأستمع  9
  54  ا أنا أحترمكأنا أستمع إلیك إذً   10

  اكتشاف االهتمامات  4
  59  باب الجیران  11
  64  العجوزان والبطیخة  12
  68  احتف بنفسك  13
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  )الثاني(الفصل  الثاني: الجزء ثانًیا
رقم 
  الوحدة

  الوحدةاسم  
رقم 
  الدرس

  الدرساسم  
رقم 
  الصفحة

  اكتشاف االهتمامات  1
  6  من الرابح  1
  12 ؟أین االهتمام  2

  اكتشاف وجهات النظر  2
  16  احترام اآلراء یقرب الحقیقة  3
 20  قریة االحترام  4

  تولید الحلول  3
  27  البدائلمتسع من   5
  31  اختیار البدیل  6
  36  صفات الوسیط  7

دور حقوق اإلنسان في   4
  حل النزاعات

  40  موهوب في السیرك  8
  45  العلم أو العمل  9

  المسئولیة والشجاعة  5

 50  موقف شجاع 10
 56  مخبز الضمیر 11
 61  ؟ماذا تفعل لو كنت مكاني 12
 64  كرسي الشجاعة 13
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  الفقرة
الفقرة  ارتباط
  مجالهاب

سالمة الفقرة من 
  حیث الصیاغة

ة الفقرة سبمنا
  للصف السادس

  مرتبطة القیم الدینیة واإلیمانیة المجال األول: 
غیر 
  مرتبطة

  سلیمة
  غیر
  سلیمة

  مناسبة
غیر 
  مناسبة

        االقتداء بالرسول  1
        األمر بالمعروف   2
        النهي عن المنكر  3

4  
 اآلیات من مناسب قدر حفظ

  القرآنیة
      

5  
 من األحادیث مناسب قدر حفظ
  النبویة

      

        بر الوالدین  6
        اإلیثار  7
        الصدق  8
        العفو عند المقدرة  9

        الرفق 10
        المعاملة اإلنسانیة11
        األرحام صلة12
        االنتماء لألمة اإلسالمیة13
        إعطاء الحقوق14
        تأدیة الواجبات15
        األمانة 16
        تحمل المسؤولیة 17

المجال الثاني: القیم االجتماعیة 
  واألخالقیة

      
      

        التسامح 18
        اآلخرین مساعدة 19
        السن كبار احترام 20
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        السالم إفشاء 21
        عیادة المریض 22
        الجار إلى اإلحسان 23
       . والمساكین للفقراء التبرع 24
         الغضب عند النفس ضبط 25
        احترام القانون 26
        التعاون 27
        المبادرة  28
        حل النزاعات بالحوار  29

30 
المحافظة على  خصوصیات 

  اآلخرین 
      

        مشاركة اآلخرین  31
        التواضع وعدم التكبر 32
        احترام ذوي الحاجات الخاصة  33

        المجال الثالث: القیم المعرفیة والعلمیة
        إعالء قیمة العلم 34
        احترام العلماء 35
        حریة التنقل  36
       األصدقاءحسن اختیار  37
        االختالف تقبل 38
       اإلصغاء الفعال 39
        االجتهاد في طلب العلم 40
        عدم كتم العلم 41
        التعلم من الخطأ 42
         البناء النقد 43
        استثمار الوقت  44
        حل المشكالت بطریقة علمیة  45
        تنمیة الثقة بالنفس  46
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        وجهات النظر المختلفةاحترام  47
              القیم الجمالیة والبیئیةالمجال الرابع: 

          النظافة الشخصیة  48
        المحافظة على نظافة البیئة 49
        غرس األشجار  50
        عدم قطع األشجار 51
        االستمتاع بأوقات الفراغ 52
        المحافظة على ممتلكات اآلخرین  53
        المحافظة على موارد البیئة  54
        إتقان العمل  55
        المحافظة على الصحة  56
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القیم   م
  الفرعیة

  اآلیات القرآنیة واألحادیث الشریفة

مدى ارتباط اآلیة 
  أو الحدیث بالقیمة

غیر   مرتبطة
  مرتبطة

  القیم الدینیة واإلیمانیةالمجال األول: 

االقتداء   1
 بالرسول

 {قال تعالي: ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ym 

⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ø9 $# uρ tÅzFψ$# tx. sŒuρ ©!$# #ZÏV x.{ 
  .]21األحزاب: [

    

األمر   2
  بالمعروف 

öΝçGΖ {قال تعالي: ä. uöyz >π̈Β é& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρ âßΔù's? 

Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ìx6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ 

š∅tΒ# u™ ã≅÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9 $# tβ% s3s9 # Zöyz Ν ßγ©9 4 ãΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ 

šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδ çsYò2r& uρ tβθà) Å¡≈x ø9$#{ ] :110آل عمران[. 

    

النهي عن   3
  المنكر

⎯ {قال تعالي: ä3tFø9 uρ öΝ ä3ΨÏ iΒ ×π ¨Βé& tβθããô‰tƒ ’n<Î) Î ösƒø: $# tβρ ããΒù'tƒuρ 

Å∃ρã÷èpR ùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9   .]104آل عمران: [ }#$

    

4  

 قدر حفظ
 من مناسب
 اآلیات
  القرآنیة

 َتَعلَّمَ  َمنْ  َخْیُرُكمْ {  :قال رسول اهللّ : قال عن عثمان بن عفان 
  .)192: البخاري(صحیح }َوَعلََّمهُ  اْلُقْرآنَ 

    

5  

 قدر حفظ
 من مناسب

 األحادیث
  النبویة

رَ {  :قال رسول اهللّ   فُربَّ  فحَملها، مقالتي َسِمع امرئ وْجهَ  هللا نضَّ
 ثالث منه، أفقه هو َمن إلى ِفْقه حامل وُربَّ  فقیه، غیر ِفْقه حامل

 وُمناصحة تعالى،  هلل العمل إخالص :مؤمن قلبُ  علیهنَّ  یغلُّ  ال
  .)162مسند أحمد: ( }المسلمین جماعة ولزوم األمر، وُالة
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  بر الوالدین  6

%Ós|©4 {قال تعالي: uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ 

$ ·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $ ¨ΒÎ) £⎯tó è= ö7tƒ x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6ø9$# !$ yϑ èδß‰tnr& ÷ρ r& $ yϑ èδŸξ Ï. Ÿξsù 

≅ à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδ öpκ÷]s? ≅è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zωöθ s% $ VϑƒÌŸ2 ∩⊄⊂∪ 

ôÙ Ï÷z$#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%!$# z⎯ÏΒ Ïπ yϑ ôm§9$# ≅è% uρ Éb>§‘ $ yϑßγ ÷Η xqö‘ $# 

$ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó |¹ ∩⊄⊆∪ ö/ä3š/§‘ ÞΟn=÷æ r& $yϑÎ/ ’Îû ö/ ä3Å™θà çΡ 4 βÎ) 

(#θçΡθä3s? t⎦⎫ ÅsÎ=≈ |¹ …çμ ¯Ρ Î* sù tβ% Ÿ2 š⎥⎫Î/≡̈ρ F|Ï9 # Y‘θàxî{  
  .]25 - 23اإلسراء: [

    

  اإلیثار  7

#$!©%t⎦⎪Ï {قال تعالي: uρ ρ â™§θt7s? u‘#¤$!$# z⎯≈yϑƒM}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7s% 

tβθ™7Ïtä† ô⎯ tΒ ty_$yδ öΝ Íκös9 Î) Ÿωuρ tβρ ß‰ Ågs† ’Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ ß¹ Zπ y_% tn 

!$£ϑÏiΒ (#θè?ρ é& šχρãÏO ÷σãƒuρ #’n? tã öΝ ÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ tβ% x. öΝ ÍκÍ5 

×π |¹$|Áyz 4 ⎯ tΒuρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ š Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9   .]9الحشر: [}#$

    

  الصدق  8

%Ï“ {قال تعالي: ©! $#uρ u™ !% ỳ É−ô‰Å_Á9 $$Î/ s−£‰ |¹uρ ÿ⎯ Ïμ Î/   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ èδ 

šχθà)−G ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪ Μ çλm; $̈Β šχρ â™ !$t± o„ y‰ΖÏã öΝ ÍκÍh5 u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ â™ !#t“ y_ 

t⎦⎫ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9   .]34 -33الزمر:[}#$

    

العفو عند   9
 المقدرة

pκ$ {قال تعالي: š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ χÎ) ô⎯ ÏΒ 

öΝ ä3Å_≡ uρø—r& öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρ r& uρ # xρß‰tã öΝ à6 ©9 öΝ èδρâ‘ x‹÷n $$sù 4 βÎ) uρ 

(#θà ÷ès? (#θßsx óÁs?uρ (#ρãÏ øós? uρ  χÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî íΟ‹ Ïm§‘{  
  .]14التغابن: [ 

    

 َوالَ  َزاَنهُ  ِإالَّ  َشيء ِفي َیُكونُ  الَ  الرِّْفقَ  ِإنَّ {: قال رسول هللا   الرفق   10
 .)2594(صحیح مسلم:  }َشاَنهُ  ِإالَّ  َشْىءٍ  ِمنْ  ُیْنَزعُ 
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المعاملة   11
  اإلنسانیة

yϑÎ6sù 7π$ {قال تعالي: yϑômu‘ z⎯ Ï iΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγs9 ( öθs9 uρ |MΨä. $̂àsù 

xá‹Î=xî É=ù=s) ø9 $# (#θ‘ÒxΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9öθym ( ß# ôã$$sù öΝ åκ÷] tã öÏ øótGó™ $# uρ 

öΝ çλm; öΝ èδö‘ Íρ$x©uρ ’Îû ÍöΔF{ $# ( #sŒÎ* sù |M øΒ z•tã ö≅©. uθtGsù ’n? tã «!$# 4 ¨β Î) 

©!$# =Ïtä† t⎦, Î# Ïj. uθtGßϑø9   .]159[آل عمران:  }#$

    

 صلة  12
   األرحام

 ِفي َلهُ  ُیْبَسطَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ {قال:  ، أن رسول هللا عن أنس 
  ).1982: ُمسِلم(صحیح }َرِحَمهُ  َفْلَیِصلْ ، َأَثِرهِ  ِفي َلهُ  َوُیْنَسأُ ، ِرْزِقهِ 

  

    

13  
االنتماء 
 لألمة

  اإلسالمیة

θ#) {قال تعالي: ßϑ ÅÁ tGôã $#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 

(#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è% 

Λä⎢ óst7ô¹r'sù ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;οtøãm z⎯ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# 

Νä.x‹s)Ρr' sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ÷/ä3ª= yè s9 tβρß‰tG öκsE{ 
 .]103[آل عمران: 

    

إعطاء   14
  الحقوق

’4 {قال تعالي: n< Î) uρ š⎥t⎪ô‰tΒ öΝèδ% s{ r& $Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ 

(#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9 Î) … çν çö xî ( ô‰s% Ν à6ø? u™ !$ y_ ×πoΨÉit/ 

⎯ÏiΒ öΝà6În/ §‘ ( (#θèù÷ρr' sù Ÿ≅ø‹x6ø9 $# šχ#u”Ïϑ ø9 $#uρ Ÿω uρ (#θÝ¡ y‚ö7 s? 

}̈ $̈Ψ9 $# öΝèδu™ !$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#ρß‰Å¡ øè? † Îû ÇÚ ö‘F{$# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n= ô¹Î) 4 

öΝ à6Ï9≡ sŒ ×öyz öΝ ä3©9 β Î) ΟçFΖà2 š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Β{ ] :85األعراف[.  

    

تأدیة   15
  الواجبات

'pκš‰r$ {قال تعالي: ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθß™§9 $# 

’ Í< 'ρé&uρ ÍöΔF{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λä⎢ôãt“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó©x« çνρ–Š ãsù ’ n< Î) «! $# 

ÉΑθß™§9 $#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×öyz 

ß⎯|¡ ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s?{ ] :59النساء[.  
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 األمانة   16

.βÎ) ©!$# öΝä¨ {قال تعالي: ããΒù'tƒ βr& (#ρ–Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒF{ $# #’n<Î) $yγÎ=÷δ r& 

# sŒÎ)uρ ΟçFôϑs3ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑä3øtrB ÉΑ ô‰yèø9$$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# 

$−Κ ÏèÏΡ / ä3ÝàÏètƒ ÿ⎯Ïμ Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹Ïÿ xœ # ZÅÁt/{ ] :58النساء[. 

    

تحمل   17
  المسؤولیة

 َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهللَِّ  -َرِضَي اهللَُّ َعْنُهَما -َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمرَ 
َماُم َراٍع َوُهوَ {: َیُقولُ  َمْسُئوٌل َعْن  ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِه َفاإلِْ

َرِعیَِّتِه َوالرَُّجُل ِفي أَْهِلِه َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِه َواْلَمْرأَُة ِفي َبْیِت 
َي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعیَِّتَها َواْلَخاِدُم ِفي َماِل َسیِِّدِه َراٍع َزْوِجَها َراِعَیٌة َوهِ 

  ).1459: ُمسِلم(صحیح  }َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّته

    

  المجال الثاني: القیم االجتماعیة واألخالقیة

  التسامح  18

رضي هللا عنهما  - عن أبي ذر جنادة بن جندب، ومعاذ بن جبل 
 َحْیثَُما اهللََّ  اتَّقِ {قال: قال لي رسول هللا:   ، عن رسول هللا -

یَِّئةَ  َوَأْتِبعِ ، ُكْنتَ   }َحَسنٍ  ِبُخُلقٍ  النَّاَس  َوَخاِلقِ ، َتْمُحَها اْلَحَسَنةَ  السَّ
  ).355(سنن الترمذي: 

    

 مساعدة  19
 اآلخرین

 ُمْؤِمنٍ  َعنْ  َنفََّس  َمنْ {: قال رسول هللا  :قال  عن أبي هریرة
 وَمنْ  الِقیاَمة، َیْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْرَبةً  َعْنهُ  هللاُ  َنفََّس  الدُّْنیا ُكَربِ  ِمنْ  ُكْرَبةً 
رَ  رَ  ُمْعِسرٍ  َعلى َیسَّ  ُمْسِلًما َسَترَ  وَمنْ  واآلِخَرةِ  الدُّْنیا في َعَلْیهِ  هللاُ  َیسَّ
 في الَعْبدُ  كانَ  ما الَعْبدِ  َعْونِ  في وهللاُ  واآلِخَرةِ  الدُّْنیا في هللاُ  َسَتَرهُ 
  ).2074: ُمسِلم(صحیح  }َأِخیهِ  َعْونِ 

    

 كبار احترام  20
   السن

 َمنْ  ِمنَّا َلْیَس  {:قال رسول هللا  :قال،  أنس بن مالك عن
  ).321(سنن الترمذي:  }َكِبیَرَنا َوُیَوقِّْر  َصِغیَرَنا، َیْرَحمْ  َلمْ 

    

 إفشاء  21
   السالم

 اْنَجَفلَ  اْلَمِدیَنةَ   اهللَِّ  َرُسولُ  َقِدمَ  َلمَّا، قال عبد هللا بن سالم 
 َوْجَههُ  َأنَّ  َعَرْفتُ  َوْجَههُ  َتَبیَّْنتُ  َفَلمَّا َأْنُظُر، النَّاسِ  ِفي َفِجْئتُ  النَّاُس،

  اهللَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُتهُ  َشْيءٍ  َأوَّلُ  َفَكانَ : َقالَ . َكذَّابٍ  ِبَوْجهِ  َلْیَس 
الَم، َأْفُشوا النَّاُس، َأیَُّها َیا{: َقالَ  ِبهِ  َیَتَكلَّمُ   الطََّعاَم، َوَأْطِعُموا السَّ
 }ِبَسالمٍ  اْلَجنَّةَ  َتْدُخُلوا ِنَیاٌم، َوالنَّاُس  ِباللَّْیلِ  َوَصلُّوا اَألْرَحاَم، َوِصُلوا

  ).652(سنن الترمذي: 
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عیادة   22
  المریض

 اْلُمْسِلمِ  َحقُّ {یقول:  ، قال: سمعت رسول هللا عن أبي هریرة 
الِم، َردُّ : َخْمٌس  اْلُمْسِلمِ  َعَلى  اْلَجَناِئز، َواتَِّباعُ  اْلَمِریِض، َوِعَیاَدةُ  السَّ

  ).71(صحیح البخاري:  }اْلَعاِطسِ  َوَتْشِمیتُ  الدَّْعَوِة، َوإَِجاَبةُ 

    

 اإلحسان  23
 الجار إلى

: ، قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما -عن ابن عمر
ثُهُ  َأنَّهُ  َظَنْنتُ  َحتَّى ِباْلَجارِ  ُیوِصیِني ِجْبِریلُ  َزالَ  َما{  }َسُیَورِّ

  ).10(صحیح البخاري: 

    

 للفقراء التبرع  24
   والمساكین

 {قال تعالي: $yϑ̄Ρ Î) àM≈s%y‰ ¢Á9 $# Ï™!# ts) à ù=Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $#uρ 

t⎦, Î#Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $pκön=tæ Ïπ x ©9 xσßϑø9 $#uρ öΝåκæ5θè=è% †Îû uρ É>$s%Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tóø9$# uρ 

†Îû uρ È≅‹Î6y™ «!$# È⎦ ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒÌsù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟ‹Å6ym{ ] :60التوبة[.  

    

 النفس ضبط  25
   الغضب عند

ِدیدُ  َلْیَس {قال:  ، قال: أن رسول هللا عن أبي هریرة   الشَّ
ْرَعِة، ِدیدُ  ِإنََّما ِبالصُّ  }   اْلَغَضبِ  ِعْندَ  َنْفَسهُ  َیْمِلكُ  الَِّذي الشَّ

  ).28(صحیح البخاري: 

    

احترام   26
 القانون

ُهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة {  -رضي هللا عنها  -عن عائشة َأنَّ ُقَرْیًشا أََهمَّ
؟ اْلَمْخُزوِمیَِّة الَِّتي َسَرَقْت، َفَقاُلوا: َوَمْن ُیَكلُِّم ِفیَها َرُسوَل اهللَِّ 
؟ َفَقاُلوا: َوَمْن َیْجَتِرُئ َعَلْیِه ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُن َزْیٍد ِحبُّ َرُسوِل اهللَِّ 

؟" ثُمَّ َفَكلََّمُه ُأَساَمُة َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ  : "َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللَِّ
َلُكْم َأنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق َقاَم فْختَطَب، ثُمَّ َقاَل: "ِإنََّما أَْهَلَك الَِّذیَن َقبْ 

ِعیُف َأَقاُموا َعَلْیِه اْلَحدَّ،  ِریُف َتَرُكوُه، َوإَِذا َسَرَق ِفیِهْم الضَّ ِفیِهْم الشَّ
ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َیَدَها"    }َواْیُم اهللَِّ َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ

  ).1315(صحیح مسلم: 

    

  التعاون  27
θçΡ#){قال تعالى:  uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9ø9 $# 3“ uθø) −G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? 

’n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9 $# uρ 4 { : 2[المائدة[. 

    

  المبادرة   28

9e≅ä3Ï9{قال تعالى:  uρ îπ yγô_Íρ uθèδ $pκÏj9 uθãΒ ( (#θà)Î7tFó™ $$sù ÏN≡u öy‚ø9 $# 4 

t⎦ ø⎪r& $tΒ (#θçΡθä3s? ÏNù'tƒ ãΝä3Î/ ª!$# $·èŠÏϑy_ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. 

&™ó© x« ÖƒÏ‰s% {148[البقرة :[. 
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29  
حل 

النزاعات 
  بالحوار 

äí{قال تعالى: ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6y™ y7 În/ u‘ Ïπyϑ õ3Ïtø: $$Î/ Ïπsà Ïãöθyϑ ø9 $# uρ 

ÏπuΖ|¡ ptø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ ©ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯|¡ ômr& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθèδ ÞΟ n= ôãr& 

⎯yϑ Î/ ¨≅|Ê ⎯tã ⎯ Ï&Î#‹Î6y™ ( uθèδuρ ÞΟ n= ôãr& t⎦⎪Ï‰tG ôγ ßϑ ø9 $$Î/ { :النحل]

125[.  

    

30  

المحافظة 
على  

خصوصیات 
  اآلخرین 

 اْلَمْرءِ  ِإْسَالمِ  ُحْسنِ  ِمنْ {: ، قال رسول هللا عن أبي هریرة 
  ).558(سنن الترمذي:  }َیْعِنیهِ  الَ  َما َتْرُكهُ 

    

31  
مشاركة 
اآلخرین 

  ومساعدتهم

َمَثُل {: قال: قال رسول هللا   عن النعمان بن البشیر 
الُمْؤِمنیَن في َتَوادِِّهْم وَتَراُحمهْم َوَتَعاُطِفهْم، َمَثُل الَجَسِد ِإَذا 
َهِر والُحمَّى  }اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر الَجَسِد ِبالسَّ

  ).10(صحیح البخاري: 

    

التواضع   32
  وعدم التكبر

َما َنَقَصْت َصَدَقٌة {َقاَل:  َعْن َرُسوِل اهللَِّ ، ْن َأِبي ُهَرْیَرَة عَ 
ِمْن َماٍل َوَما َزاَد اهللَُّ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعزًّا َوَما َتَواَضَع َأَحٌد هللَِّ ِإالَّ 

  ).2001(صحیح مسلم: } َرَفَعُه اهللَُّ 

    

33  
احترام ذوي 

الحاجات 
  الخاصة 

t6§{{تعالى:  قال tã #’ ¯<uθs?uρ ∩⊇∪ βr& çν u™!% ỳ 4‘ yϑôãF{ $# ∩⊄∪ 

$tΒuρ y7ƒ Í‘ô‰ãƒ … ã&©#yè s9 #’ª1̈“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρr& ã©. ¤‹tƒ çμ yèxΨ tG sù 

#“tø. Ïe%!$# {:4 - 1[عبس[. 

    

  المجال الثالث: القیم المعرفیة والعلمیة

إعالء قیمة   34
 العلم

${تعالى: قال pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3s9 (#θ ßs¡¡xs? † Îû 

Ä§Î=≈ yfyϑ ø9$# (#θ ßs|¡øù$$ sù Ëx |¡øtƒ ª!$# öΝä3s9 ( #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρ â“à±Σ $# 

(#ρ â“ à±Σ $$ sù Æìsùötƒ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# 

;M≈y_u‘ yŠ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î7yz { :11[المجادلة[.  
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احترام   35
  العلماء

ô⎯̈Β{قال تعالى:  r& uθèδ ìMÏΖ≈ s% u™ !$tΡ#u™ È≅ø‹©9 $# # Y‰ É`$y™ $VϑÍ←!$s%uρ 

â‘ x‹øts† nοtÅzFψ$# (#θã_ötƒuρ sπ uΗ÷q u‘ ⎯Ïμ În/ u‘ 3 ö≅è% ö≅yδ “ ÈθtGó¡o„ t⎦⎪Ï%©! $# 

tβθçΗs>ôètƒ t⎦⎪Ï%©!$# uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3 $yϑ̄Ρ Î) ã©. x‹tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9F{$# {
  ].9[الزمر: 

    

 حریة التنقل   36
‘uθèδ “Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝä3s9 uÚö {قال تعالى: F{$# Zωθä9 sŒ (#θà±øΒ $$sù 

’Îû $pκÈ:Ï.$uΖtΒ (#θè=ä. uρ ⎯ ÏΒ ⎯Ïμ Ï%ø—Íh‘ ( Ïμø‹s9 Î) uρ â‘θà±–Ψ9$# { : 15[الملك[.  

    

حسن اختیار   37
 األصدقاء

اْلَمْرُء َعَلى ِدیِن {: ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  َأِبي ُهَرْیَرةَ  َعنْ 
  ).259(سنن أبو داوود: } َخِلیِلِه، َفْلَیْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُیَخاِللُ 

    

 تقبل  38
  االختالف

‰pκš$ {قال تعالى: r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) / ä3≈ oΨø) n=yz ⎯Ï iΒ 9x. sŒ 4© s\Ρ é&uρ 

öΝ ä3≈oΨ ù=yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7s%uρ (#þθèùu‘$yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã 

«!$# öΝ ä39s) ø? r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧Î=tã ×Î7yz { :13[الحجرات[. 

    

اإلصغاء   39
  الفعال

t⎦⎪Ï%©!$# tβθãèÏϑtFó¡o„ tΑ{تعالى: قال öθs) ø9$# tβθãèÎ6−Fu‹sù ÿ…çμ uΖ|¡ômr& 4 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é& t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ1y‰yδ ª!$# ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é& uρ öΝ èδ (#θä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{ $# {
 .]18[الزمر: 

    

االجتهاد في   40
  طلب العلم

%ù&tø{قال تعالى: $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ÏΒ 

@,n= tã ∩⊄∪ ù&tø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠtø.F{$# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄= tæ 

z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ { :5 -  1[العلق[.  

    

41  
الحث على 

التفكیر 
  العلمي

%t⎦⎪Ï {قال تعالى: ©! $# tβρãä. õ‹tƒ ©! $# $Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãèè% uρ 4’ n?tãuρ öΝ Îγ Î/θãΖã_ 

tβρã¤6 xtG tƒuρ ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ $uΖ−/ u‘ $tΒ |M ø)n= yz 

#x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6ß™ $oΨÉ)sù z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9  .]191[آل عمران:} #$

    

عدم كتم   42
  العلم

َمْن َكَتَم ِعْلًما َیْعَلُمُه { :، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ اْبِن َعبَّاٍس َعِن 
  ).293(مسند أحمد:  }ِجيَء ِبِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُمْلَجًما ِبِلَجاٍم ِمْن َنارٍ 
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التعلم من   43
  الخطأ

َال ُیْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن {َأنَُّه َقاَل:  ، َعِن النَِّبىِّ َعن َأِبى ُهَرْیَرَة 
  ).31صحیح البخاري: ( }ُجْحٍر َواِحٍد َمرََّتْینِ 

    

   البناء النقد  44
 َمن{یقول:  ، قال: سمعت رسول هللا عن أبي سعید الخدري 

 َیسَتطعْ  َلمْ  َفِإنْ  َفِبِلَساِنِه، َیسَتطعْ  َلمْ  َفِإنْ  ِبَیِدِه، َفلُیَغیِّْرهُ  ُمنَكَراً  ِمنُكم َرأى
  ).69(صحیح مسلم:  }اإلیَمانِ  َأْضَعفُ  َوَذِلكَ  َفِبَقلِبه

    

  القیم الجمالیة والبیئیةالمجال الرابع: 

استثمار   45
  الوقت 

عبٍد ال تزوُل َقَدَما {: قال: قال رسوَل هللا  ،عن أبي هریرة 
یوَم القیامِة حتَّى ُیسأَل عن أربٍع َعن ُعُمِره فیما أفناُه وعن جسِدِه 
فیما أبالُه وعن ِعلِمِه ماذا َعِمَل فیِه وعن ماِلِه ِمْن َأْیَن اْكَتَسَبُه 

  ).31صحیح البخاري: ( }وفیما أنفَقهُ 

    

تنمیة الثقة   46
  بالنفس 

 َأنَّ  َلوْ : الَغارِ  ِفي َوَأَنا:  ِللنَِّبيِّ  ُقْلتُ : َقالَ  ، َبْكرٍ  َأِبي َعنْ 
 َبْكرٍ  َأَبا َیا َظنُّكَ  َما{: َفَقالَ  َألَْبَصَرَنا، َقَدَمْیهِ  َتْحتَ  َنَظرَ  َأَحَدُهمْ 
  .)2381(صحیح مسلم:  }ثَاِلثُُهَما اهللَُّ  ِباْثَنْینِ 

    

47  
احترام 

وجهات النظر 
 المختلفة

‰pκš${قال تعالى:  r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω öy‚ó¡o„ ×Πöθs% ⎯ Ï iΒ BΘ öθs% 

#© |¤tã βr& (#θçΡθä3tƒ #Z öyz öΝåκ÷] ÏiΒ Ÿωuρ Ö™!$|¡ÎΣ ⎯ ÏiΒ >™!$|¡ÎpΣ #© |¤tã βr& 

£⎯ ä3tƒ #Z öyz £⎯ åκ÷]ÏiΒ ( Ÿωuρ (#ÿρ â“Ïϑù=s? ö/ ä3|¡àΡr& Ÿωuρ (#ρ â“ t/$uΖs? 

É=≈ s)ø9 F{$$Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœeω$# ä−θÝ¡àø9 $# y‰ ÷èt/ Ç⎯≈ yϑƒM}$# 4 ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 

ó=çGtƒ y7 Í×̄≈s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθçΗÍ>≈ ©à9 $# ∩⊇⊇∪ $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ 

(#θç7Ï⊥tGô_$# # ZÏWx. z⎯ Ï iΒ Çd⎯ ©à9 $# χÎ) uÙ÷èt/ Çd⎯ ©à9$# ÒΟøOÎ) ( Ÿωuρ 

(#θÝ¡¡¡pg rB Ÿωuρ =tGøótƒ Νä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 =Ïtä†r& óΟà2 ß‰tnr& βr& 

Ÿ≅à2 ù'tƒ zΝ óss9 ÏμŠÅzr& $\GøŠtΒ çνθßϑçF÷δ Ìs3sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

Ò>#§θs? ×Λ⎧ Ïm§‘ { :12 -11[الحجرات[. 

    

النظافة   48
  الشخصیة 

β¨{قال تعالى:  Î) ©! $# =Ïtä† t⎦⎫Î/≡ §θ−G9 $# =Ïtä† uρ š⎥⎪ÌÎdγ sÜ tFßϑ ø9 {
  .]222[البقرة: 
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49  
المحافظة 

على نظافة 
  البیئة

یَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة، {:  قال رسول هللا اإلِْ
َفَأْفَضُلَها َقْوُل: َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ، َوَأْدَناَها ِإَماَطُة اْألََذى َعْن الطَِّریِق، 

یَمانِ    .)11(صحیح البخاري:  }َواْلَحَیاُء ُشْعَبٌة ِمْن اإلِْ

    

غرس   50
  األشجار 

ِإْن َقاَمْت {: قال: قال رسول هللا  ،عن أنس بن مالك 
   }َعَلى َأَحِدُكُم اْلِقَیاَمُة، َوِفي َیِدِه َفِسیَلٌة َفْلَیْغِرْسَها

  ).296(مسند أحمد بن حنبل: 

    

عدم قطع   51
  األشجار

َب اهللَُّ َرْأَسُه ِفي النَّار{: قال رسول هللا   }َمْن َقَطَع ِسْدَرًة َصوَّ
  ).361(سنن أبو داود: 

    

52  
االستمتاع 

بأوقات 
  الفراغ

/ÆtGö{قال تعالى: $# uρ !$yϑ‹Ïù š9t?#u™ ª!$# u‘#¤$!$# nοtÅzFψ$# ( Ÿωuρ 

š[Ψs? y7t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ⎯ Å¡ômr& uρ !$yϑŸ2 z⎯ |¡ômr& 

ª!$# š ø‹s9 Î) ( Ÿωuρ Æö7s? yŠ$|¡xø9 $# ’Îû ÇÚ ö‘F{$# ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† 

t⎦⎪Ï‰ Å¡ø ßϑø9   .] 77القصص:سورة [} #$

    

53  

المحافظة 
على 

ممتلكات 
  اآلخرین 

≈θè=ÏG#){قال تعالى: s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ 

(#ÿρ ß‰tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG÷èßϑø9  .]190[البقرة: } #$

    

54  
المحافظة 

على موارد 
  البیئة 

ِمَن اْألَْرِض ِبَغْیِر َحقِِّه ُخِسَف َمْن َأَخَذ َشْیًئا {: رسول هللا  قال
  ).130(صحیح البخاري:  }ِبِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإَلى َسْبِع َأَرِضینَ 

    

  إتقان العمل   55
“ #$È≅è%uρ (#θè=yϑôã {قال تعالى: uz|¡sù ª!$# ö/ä3n=uΗxå …ã&è!θß™ u‘ uρ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ { : 105[التوبة[.  

    

56  
المحافظة 

على 
  الصحة 

ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفیِهَما {: ، قال: قال رسول هللا عن ابن عباس 
ُة َواْلَفَراغُ  حَّ   ).88(صحیح البخاري:  }َكِثیٌر ِمَن النَّاِس: الصِّ
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  )4ملحق رقم (
  قائمة القیم اإلسالمیة في صورتها النهائیة

  اآلیة أو الحدیث المرتبطة بالقیمة  الفرعیة القیم  م
  القیم الدینیة واإلیمانیةالمجال األول: 

االقتداء   1
  بالرسول

 {قال تعالي: ô‰s)©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×π uΖ|¡ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ötƒ 

©!$# tΠöθu‹ø9 $# uρ tÅzFψ$# tx. sŒuρ ©!$# # ZÏVx.{ ] :21األحزاب[.  

األمر   2
  بالمعروف

öΝçGΖ {قال تعالي: ä. u öyz >π ¨Βé& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρ âßΔù's? Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ 

šχöθyγ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ìx6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σè? uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ š∅tΒ# u™ ã≅÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9$# 

tβ% s3s9 #Z öyz Ν ßγ©9 4 ãΝßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ãΝ èδçsYò2 r& uρ tβθà) Å¡≈ xø9 آل [ }#$

  .]110عمران: 

النهي عن   3
  المنكر

ä3tFø9⎯ {قال تعالي: uρ öΝ ä3Ψ Ï iΒ ×π̈Β é& tβθããô‰tƒ ’n<Î) Îösƒø: $# tβρããΒ ù'tƒuρ Å∃ρã÷èpR ùQ $$Î/ 

tβöθyγ÷Ζtƒuρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθßsÎ=øßϑø9   .]104آل عمران: [ }#$

 بعض تعلم  4
  القرآنیة اآلیات

 اْلُقْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمنْ  َخْیُرُكمْ {  :قال رسول اهللّ : قال عن عثمان بن عفان 
 .)192: البخاري(صحیح }َوَعلََّمهُ 

5  
بعض  تعلم

 األحادیث
  النبویة

رَ {  :قال رسول اهللّ   حامل فُربَّ  فحَملها، مقالتي َسِمع امرئ وْجهَ  هللا نضَّ
 علیهنَّ  یغلُّ  ال ثالث منه، أفقه هو َمن إلى ِفْقه حامل وُربَّ  فقیه، غیر ِفْقه
 جماعة ولزوم األمر، وُالة وُمناصحة تعالى،  هلل العمل إخالص :مؤمن قلبُ 

  .)162مسند أحمد: ( }المسلمین

  بر الوالدین  6

%Ós|©4 {قال تعالي: uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $ ¨ΒÎ) £⎯tó è= ö7tƒ 

x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6ø9$# !$ yϑ èδ ß‰tnr& ÷ρ r& $ yϑ èδ ŸξÏ. Ÿξ sù ≅ à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδöpκ÷]s? ≅ è% uρ 

$ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ ÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙ Ï÷z$#uρ $ yϑßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%!$# z⎯ÏΒ Ïπ yϑôm§9$# ≅ è% uρ Éb> §‘ 

$ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó |¹ ∩⊄⊆∪ ö/ä3š/§‘ ÞΟn= ÷ær& $ yϑ Î/ ’ Îû ö/ä3Å™θ àçΡ 4 βÎ) (#θçΡθ ä3s? 

t⎦⎫ÅsÎ=≈ |¹ …çμ ¯ΡÎ* sù tβ%Ÿ2 š⎥⎫Î/≡̈ρ F| Ï9 #Y‘θ àxî{ ] :25 - 23اإلسراء[. 
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  اإلیثار  7

#$!©%t⎦⎪Ï {قال تعالي: uρ ρ â™§θt7s? u‘#¤$!$# z⎯≈ yϑƒM}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7s% tβθ™7Ïtä† ô⎯ tΒ ty_$yδ 

öΝ Íκös9 Î) Ÿωuρ tβρ ß‰Åg s† ’Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρ é& šχρãÏO÷σ ãƒuρ #’n? tã 

öΝ ÍκÅ¦ àΡr& öθs9 uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz 4 ⎯tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ š Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9   .]9الحشر: [}#$

  الصدق  8

 {قال تعالي: “Ï%©!$# uρ u™ !% ỳ É− ô‰Å_Á9 $$Î/ s− £‰|¹uρ ÿ⎯Ïμ Î/   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

šχθà)−Gßϑø9 $# ∩⊂⊂∪ Μ çλm; $̈Β šχρâ™!$t±o„ y‰Ζ Ïã öΝ ÍκÍh5u‘ 4 y7Ï9≡ sŒ â™!# t“ y_ 

t⎦⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9   .]34 -33الزمر:[}#$

9  
توزیع 

الصدقات 
  لمستحقیها

 {قال تعالي: $yϑ̄Ρ Î) àM≈s%y‰ ¢Á9$# Ï™!# ts) àù=Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑø9 $#uρ t⎦, Î#Ïϑ≈ yèø9 $#uρ $pκön=tæ 

Ïπ x©9 xσ ßϑø9$# uρ öΝåκæ5θè=è% †Îû uρ É>$s%Ìh9 $# t⎦⎫ÏΒ Ì≈ tóø9 $# uρ †Îû uρ È≅‹Î6y™ «!$# È⎦ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# 

( ZπŸÒƒÌsù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟ‹Å6ym{ ] :60التوبة[.  

المعاملة   10
  اإلنسانیة

yϑÎ6$ {قال تعالي: sù 7π yϑômu‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝ ßγ s9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹ Î=xî 

É= ù=s) ø9 $# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθym ( ß#ôã$$sù öΝ åκ÷] tã öÏ øótGó™ $# uρ öΝ çλm; öΝ èδö‘ Íρ$x© uρ 

’ Îû Í öΔF{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒz• tã ö≅ ©. uθtG sù ’ n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# = Ïtä† t⎦, Î#Ïj. uθtGßϑø9 $#{ 
  .]159[آل عمران: 

  األرحام صلة  11
 َلهُ  َوُیْنَسأُ ، ِرْزِقهِ  ِفي َلهُ  ُیْبَسطَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ {قال:  ، أن رسول هللا عن أنس 

  ).1982: ُمسِلم(صحیح  }َرِحَمهُ  َفْلَیِصلْ ، َأَثِرهِ  ِفي

االنتماء لألمة   12
  اإلسالمیة

#$θßϑÅÁtGôã#) {قال تعالي: uρ È≅ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè%§x s? 4 (#ρãä. øŒ$#uρ |M yϑ÷èÏΡ 

«!$# öΝ ä3ø‹n=tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. [™ !#y‰ ôãr& y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫t/ öΝä3Î/θè=è% Λä⎢ óst7ô¹r'sù ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷èÏΖÎ/ $ZΡ≡uθ÷zÎ) 

÷Λä⎢Ζä. uρ 4’n? tã $x x© ;οtø ãm z⎯ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Νä. x‹s)Ρr'sù $pκ÷] ÏiΒ 3 y7Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t6ãƒ ª!$# öΝ ä3 s9 

⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ä3ª=yès9 tβρ ß‰tGöκsE{  :103[آل عمران[.  
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إعطاء   13
  الحقوق

(n<Î’4 {قال تعالي: uρ š⎥t⎪ô‰tΒ öΝ èδ%s{r& $Y7øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã$# ©!$# $tΒ 

Ν à6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9Î) …çνçöxî ( ô‰s% Νà6 ø? u™!$y_ ×π oΨÉi t/ ⎯ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ( (#θèù÷ρ r'sù 

Ÿ≅ø‹x6 ø9 $# šχ#u”Ïϑø9 $#uρ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7s? }̈ $̈Ψ9$# öΝ èδu™ !$u‹ô© r& Ÿωuρ (#ρß‰ Å¡øè? †Îû 

ÇÚö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ $yγÅs≈ n=ô¹Î) 4 öΝ à6Ï9≡ sŒ × öyz öΝ ä3©9 βÎ) ΟçFΖ à2 š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β{ 
  .]85األعراف: [

تأدیة   14
  الواجبات

‰pκš$ {قال تعالي: r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§9 $# ’Í<'ρé& uρ 

Í öΔF{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä⎢ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. 

tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ ÌÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ × öyz ß⎯ |¡ômr& uρ ¸ξƒÍρ ù's?{ ] :59النساء[.  

  األمانة  15

.βÎ) ©!$# öΝä¨ {قال تعالي: ããΒ ù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒF{ $# #’n<Î) $yγÎ=÷δ r& # sŒ Î) uρ ΟçFôϑs3ym 

t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# βr& (#θßϑä3øtrB ÉΑ ô‰yèø9$$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ / ä3ÝàÏètƒ ÿ⎯Ïμ Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. 

$Jè‹Ïÿ xœ #ZÅÁt/{ ] :58النساء[. 

تحمل   16
  المسؤولیة

ُكلُُّكْم َراٍع {: َیُقولُ  َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهللَِّ  -َرِضَي اهللَُّ َعْنُهَما -َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمرَ 
َماُم َراٍع  َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِه َوالرَُّجُل ِفي أَْهِلِه َراٍع َوُهَو  َوُهوَ َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِه َفاإلِْ

َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِه َواْلَمْرأَُة ِفي َبْیِت َزْوِجَها َراِعَیٌة َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعیَِّتَها َواْلَخاِدُم 
  ).1459: ُمسِلمحیح (ص }ِفي َماِل َسیِِّدِه َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّته

  المجال الثاني: القیم االجتماعیة واألخالقیة

  التسامح  17
، عن رسول -رضي هللا عنهما  -عن أبي ذر جنادة بن جندب، ومعاذ بن جبل 

یَِّئةَ  َوَأْتِبعِ ، ُكْنتَ  َحْیثَُما اهللََّ  اتَّقِ {قال: قال لي رسول هللا:   هللا   اْلَحَسَنةَ  السَّ
  ).355(سنن الترمذي:  }َحَسنٍ  ِبُخُلقٍ  النَّاَس  َوَخاِلقِ ، َتْمُحَها

 مساعدة  18
  اآلخرین

 ُكَربِ  ِمنْ  ُكْرَبةً  ُمْؤِمنٍ  َعنْ  َنفََّس  َمنْ {: قال رسول هللا  :قال  عن أبي هریرة
رَ  وَمنْ  الِقیاَمة، َیْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْرَبةً  َعْنهُ  هللاُ  َنفََّس  الدُّْنیا رَ  ُمْعِسرٍ  َعلى َیسَّ  هللاُ  َیسَّ
 َعْونِ  في وهللاُ  واآلِخَرةِ  الدُّْنیا في هللاُ  َسَتَرهُ  ُمْسِلًما َسَترَ  وَمنْ  واآلِخَرةِ  الدُّْنیا في َعَلْیهِ 
  ).2074: ُمسِلم(صحیح  }َأِخیهِ  َعْونِ  في الَعْبدُ  كانَ  ما الَعْبدِ 

 كبار احترام  19
  السن

 َیْرَحمْ  َلمْ  َمنْ  ِمنَّا َلْیَس  {:قال رسول هللا  :قال  أنس بن مالك عن
  ).321(سنن الترمذي:  }َكِبیَرَنا َوُیَوقِّْر  َصِغیَرَنا،
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  السالم إفشاء  20

 ِفي َفِجْئتُ  النَّاُس، اْنَجَفلَ  اْلَمِدیَنةَ   اهللَِّ  َرُسولُ  َقِدمَ  ، َلمَّاقال عبد هللا بن سالم 
 َأوَّلُ  َفَكانَ : َقالَ . َكذَّابٍ  ِبَوْجهِ  َلْیَس  َوْجَههُ  َأنَّ  َعَرْفتُ  َوْجَههُ  َتَبیَّْنتُ  َفَلمَّا َأْنُظُر، النَّاسِ 
الَم، َأْفُشوا النَّاُس، َأیَُّها َیا{: َقالَ  ِبهِ  َیَتَكلَّمُ   اهللَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُتهُ  َشْيءٍ   السَّ

 }ِبَسالمٍ  اْلَجنَّةَ  َتْدُخُلوا ِنَیاٌم، اُس َوالنَّ  ِباللَّْیلِ  َوَصلُّوا اَألْرَحاَم، َوِصُلوا الطََّعاَم، َوَأْطِعُموا
  ).652(سنن الترمذي: 

عیادة   21
  المریض

 اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  َحقُّ {یقول:  ، قال: سمعت رسول هللا عن أبي هریرة 
الِم، َردُّ : َخْمٌس   َوَتْشِمیتُ  الدَّْعَوِة، َوإَِجاَبةُ  اْلَجَناِئز، َواتَِّباعُ  اْلَمِریِض، َوِعَیاَدةُ  السَّ

  ).71(صحیح البخاري:  }اْلَعاِطسِ 

 إلى اإلحسان  22
 الجار

 ِجْبِریلُ  َزالَ  َما{: ، قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما -عن ابن عمر
ثُهُ  َأنَّهُ  َظَنْنتُ  َحتَّى ِباْلَجارِ  ُیوِصیِني   ).10(صحیح البخاري:  }َسُیَورِّ

  البناء النقد  23
 ُمنَكَراً  ِمنُكم َرأى َمن{یقول:  ، قال: سمعت رسول هللا عن أبي سعید الخدري 

 }اإلیَمانِ  َأْضَعفُ  َوَذِلكَ  َفِبَقلِبه َیسَتطعْ  َلمْ  َفِإنْ  َفِبِلَساِنِه، َیسَتطعْ  َلمْ  َفِإنْ  ِبَیِدِه، َفلُیَغیِّْرهُ 
  ).69(صحیح مسلم: 

 النفس ضبط  24
  الغضب عند

ِدیدُ  َلْیَس {قال:  ، قال: أن رسول هللا عن أبي هریرة  ْرَعِة، الشَّ  ِإنََّما ِبالصُّ
ِدیدُ    ).28(صحیح البخاري:  }اْلَغَضبِ  ِعْندَ  َنْفَسهُ  َیْمِلكُ  الَِّذي الشَّ

 احترام القانون  25

َأنَّ ُقَرْیًشا أََهمَُّهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِمیَِّة الَِّتي {  -رضي هللا عنها  -عن عائشة
؟ َفَقاُلوا: َوَمْن َیْجَتِرُئ َعَلْیِه ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُن َسَرَقْت، َفَقاُلوا: َوَمْن ُیَكلُِّم ِفیَها َرُسوَل اهللَِّ 

: "َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد َل َرُسوُل اهللَِّ ؟ َفَكلََّمُه ُأَساَمُة َفَقاَزْیٍد ِحبُّ َرُسوِل اهللَِّ 
؟" ثُمَّ َقاَم فْختَطَب، ثُمَّ َقاَل: "ِإنََّما أَْهَلَك الَِّذیَن َقْبَلُكْم َأنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ِفیِهْم  اهللَِّ

ِعیُف َأَقاُموا َعَلْیِه  ِریُف َتَرُكوُه، َوإَِذا َسَرَق ِفیِهْم الضَّ اْلَحدَّ، َواْیُم اهللَِّ َلْو َأنَّ َفاِطَمَة الشَّ
ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َیَدَها"   ).1315(صحیح مسلم:  }ِبْنَت ُمَحمَّ

  التعاون  26
θçΡ#){قال تعالى:  uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9 ø9$# 3“uθø) −G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’n? tã ÉΟøO M} $# 

Èβ≡uρ ô‰ ãèø9$# uρ 4 { : 2[المائدة[.  

  المبادرة   27
9e≅ä3Ï9{قال تعالى: uρ îπ yγô_Íρ uθèδ $pκÏ j9 uθãΒ ( (#θà) Î7tFó™$$sù ÏN≡u öy‚ø9 $# 4 t⎦ ø⎪r& $tΒ (#θçΡθä3s? 

ÏNù'tƒ ãΝ ä3Î/ ª!$# $·èŠÏϑy_ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰s% {148: [البقرة[.  



	224  ــ ــ  	
 

حل النزاعات   28
  بالحوار 

äí÷Š$# 4’n<Î) È≅‹Î6y™ y7{قال تعالى: În/u‘ Ïπ yϑõ3Ïtø: $$Î/ Ïπ sàÏãöθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ|¡ptø: $# ( 

Οßγø9 Ï‰≈ y_uρ © ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ uθèδ ÞΟn=ôãr& ⎯ yϑÎ/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯Ï&Î#‹Î6y™ 

( uθèδ uρ ÞΟn=ôãr& t⎦⎪Ï‰tGôγßϑø9 $$Î/ { :125[النحل[.  

29  

المحافظة 
على  

خصوصیات 
  اآلخرین 

 }َیْعِنیهِ  الَ  َما َتْرُكهُ  اْلَمْرءِ  ِإْسَالمِ  ُحْسنِ  ِمنْ {: ، قال رسول هللا عن أبي هریرة 
  ).558(سنن الترمذي: 

َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد اهللَُّ {َقاَل:  َعْن َرُسوِل اهللَِّ ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة   التواضع   30
  ).2001(صحیح مسلم: } َتَواَضَع َأَحٌد هللَِّ ِإالَّ َرَفَعُه اهللَُّ  َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعزًّا َوَما

31  
احترام ذوي 

الحاجات 
  الخاصة 

?t6tã #’̄<uθs§{{تعالى:  قال uρ ∩⊇∪ βr& çνu™ !% ỳ 4‘yϑôãF{ $# ∩⊄∪ $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ …ã&©# yès9 

#’ª1 ¨“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρr& ã©. ¤‹tƒ çμ yèxΨtGsù #“tø. Ïe%!$# {:4 -  1[عبس[.  

  المجال الثالث: القیم المعرفیة والعلمیة

إعالء قیمة   32
  المتعلمین

‰pκš${تعالى: قال r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΖtΒ#u™ #sŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝ ä3s9 (#θßs¡¡x s? †Îû Ä§Î=≈ yfyϑø9 $# 

(#θßs|¡øù$$sù Ëx|¡ø tƒ ª!$# öΝä3s9 ( #sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“ à±Σ $# (#ρâ“ à±Σ$$sù Æìsùötƒ ª!$# t⎦⎪Ï%©! $# 

(#θãΖtΒ#u™ öΝä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# uρ (#θè?ρé& zΟù=Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘ yŠ 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×Î7yz {
  .]11[المجادلة: 

حسن اختیار   33
 األصدقاء

اْلَمْرُء َعَلى ِدیِن َخِلیِلِه، َفْلَیْنُظْر َأَحُدُكْم {: ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  َأِبي ُهَرْیَرةَ  َعنْ 
  ).259(سنن أبو داوود: } َمْن ُیَخاِللُ 

 تقبل  34
  االختالف

‰pκš$ {قال تعالى: r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄Ρ Î) / ä3≈ oΨø) n=yz ⎯Ï iΒ 9x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨù=yèy_uρ $\/θãèä© 

Ÿ≅Í← !$t7s%uρ (#þθèùu‘$yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s) ø? r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧Î=tã ×Î7yz {
  .]13[الحجرات: 

اإلصغاء   35
  الفعال

(t⎦⎪Ï%©!$# tβθãèÏϑtFó¡o„ tΑöθs{تعالى: قال ø9 $# tβθãèÎ6−Fu‹sù ÿ…çμ uΖ|¡ômr& 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& t⎦⎪Ï%©!$# 

ãΝ ßγ1y‰yδ ª!$# ( y7Í×̄≈ s9 'ρé& uρ öΝ èδ (#θä9'ρ é& É=≈ t7ø9 F{$# { :18[الزمر[.  
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الحث على   36
التفكر والتأمل 

t⎦⎪Ï%©!$# tβρ {قال تعالى: ãä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãèè%uρ 4’n? tãuρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ 

tβρ ã¤6x tGtƒuρ ’Îû È, ù=yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø)n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ 

y7 oΨ≈ysö6ß™ $oΨ É) sù z># x‹tã Í‘$̈Ζ9   .]191 [آل عمران:} #$

االجتهاد في   37
 طلب العلم

™ù&tø%$# ÉΟó{قال تعالى: $$Î/ y7În/ u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ z⎯≈|¡Σ M}$# ô⎯ ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ 

ù& tø%$# y7š/ u‘ uρ ãΠtø. F{$# ∩⊂∪ “Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟn=s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ̄=tæ z⎯≈ |¡ΣM}$# $tΒ óΟs9 

÷Λs>÷ètƒ { :5 - 1[العلق[.  

َكَتَم ِعْلًما َیْعَلُمُه ِجيَء ِبِه َیْوَم  َمنْ { :، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ اْبِن َعبَّاٍس َعِن   عدم كتم العلم  38
  ).293(مسند أحمد:  }اْلِقَیاَمِة ُمْلَجًما ِبِلَجاٍم ِمْن َنارٍ 

التعلم من   39
  الخطأ

َتْینِ {َأنَُّه َقاَل:  ، َعِن النَِّبىِّ َعن َأِبى ُهَرْیَرَة   }َال ُیْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ
  ).31صحیح البخاري: (

استثمار   40
  الوقت 

ال تزوُل َقَدَما عبٍد یوَم القیامِة حتَّى {: قال: قال رسوَل هللا  ،عن أبي هریرة 
ُیسأَل عن أربٍع َعن ُعُمِره فیما أفناُه وعن جسِدِه فیما أبالُه وعن ِعلِمِه ماذا َعِمَل 

  ).31صحیح البخاري: ( }هُ فیِه وعن ماِلِه ِمْن َأْیَن اْكَتَسَبُه وفیما أنفقَ 

41  
احترام وجهات 

النظر 
  المختلفة

‰pκš${قال تعالى:  r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω öy‚ó¡o„ ×Πöθs% ⎯Ï iΒ BΘ öθs% #© |¤tã βr& 

(#θçΡθä3tƒ # Z öyz öΝ åκ÷]ÏiΒ Ÿωuρ Ö™!$|¡ÎΣ ⎯ÏiΒ >™!$|¡ÎpΣ #© |¤tã βr& £⎯ä3tƒ #Z öyz £⎯åκ÷] ÏiΒ ( Ÿωuρ 

(#ÿρ â“ Ïϑù=s? ö/ ä3|¡àΡr& Ÿωuρ (#ρâ“ t/$uΖs? É=≈ s)ø9 F{$$Î/ ( }§ø♥Î/ ãΛôœeω$# ä−θÝ¡àø9 $# y‰ ÷èt/ 

Ç⎯≈yϑƒM}$# 4 ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 ó=çGtƒ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθçΗÍ>≈ ©à9 $# ∩⊇⊇∪ $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ 

(#θç7Ï⊥tGô_$# #ZÏWx. z⎯ ÏiΒ Çd⎯©à9 $# χÎ) uÙ÷èt/ Çd⎯ ©à9$# ÒΟøO Î) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pg rB Ÿωuρ =tGøótƒ 

Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 =Ïtä†r& óΟà2 ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2ù'tƒ zΝóss9 ÏμŠÅzr& $\GøŠtΒ 

çνθßϑçF÷δ Ìs3sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# Ò>#§θs? ×Λ⎧ Ïm§‘ { :12 -11[الحجرات[.  

  المجال الرابع: القیم الجمالیة والبیئیة

النظافة   42
  الشخصیة 

≡/βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫Î¨{قال تعالى: §θ−G9 $# =Ïtä†uρ š⎥⎪ÌÎdγsÜtFßϑø9   .]222[البقرة: } #$
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المحافظة   43
  على الصحة

ِنْعَمتَاِن َمْغُبوٌن ِفیِهَما َكِثیٌر ِمَن {: ، قال: قال رسول هللا عن ابن عباس 
ُة َواْلَفَراغُ  حَّ   ).88(صحیح البخاري:  }النَّاِس: الصِّ

44  
المحافظة 

على نظافة 
  البیئة

یَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقْوُل: {:  قال رسول هللا اإلِْ
یَمانِ   }َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ، َوَأْدَناَها ِإَماَطُة اْألََذى َعْن الطَِّریِق، َواْلَحَیاُء ُشْعَبٌة ِمْن اإلِْ

  .)11(صحیح البخاري: 

غرس   45
  األشجار 

ِإْن َقاَمْت َعَلى َأَحِدُكُم اْلِقَیاَمُة، {: قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك 
  ).296(مسند أحمد بن حنبل:  }َوِفي َیِدِه َفِسیَلٌة َفْلَیْغِرْسَها

عدم قطع   46
  األشجار

َب اهللَُّ َرْأَسُه ِفي النَّار{: قال رسول هللا  (سنن أبو داود:  }َمْن َقَطَع ِسْدَرًة َصوَّ
361.(  

االستمتاع   47
  بأوقات الفراغ

/ÆtGö{قال تعالى: $# uρ !$yϑ‹Ïù š9t?#u™ ª!$# u‘# ¤$!$# nοtÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψs? 

y7 t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( ⎯ Å¡ômr& uρ !$yϑŸ2 z⎯ |¡ômr& ª!$# š ø‹s9 Î) ( Ÿωuρ Æö7s? 

yŠ$|¡x ø9$# ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪Ï‰Å¡ø ßϑø9$# {]:77سورة القصص [.  

48  
المحافظة 

على ممتلكات 
  اآلخرین 

≈θè=ÏG#){قال تعالى: s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ Ÿωuρ (# ÿρß‰tG÷ès? 4 χ Î) 

©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG÷èßϑø9  .]190[البقرة: } #$

49  
المحافظة 

على موارد 
  البیئة 

َمْن َأَخَذ َشْیًئا ِمَن اْألَْرِض ِبَغْیِر َحقِِّه ُخِسَف ِبِه َیْوَم {:  رسول هللا قال
  ).130(صحیح البخاري:  }اْلِقَیاَمِة ِإَلى َسْبِع َأَرِضینَ 

الحث على   50
  العمل 

≅È {قال تعالى: è%uρ (#θè=yϑôã$# “uz|¡sù ª!$# ö/ä3n=uΗxå …ã&è!θß™ u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ {
  .]105[التوبة : 

 
  

  

  
  



	227  ــ ــ  	
 

  )5ملحق رقم (
  قائمة محكمي قائمة القیم اإلسالمیة

  مكان العمل  التخصص  اسم المحكم  م
  الجامعة اإلسالمیة  المناهج وطرق التدریس  د. فتحیة اللولو  .1
  الجامعة اإلسالمیة  المناهج وطرق التدریس  د. عزو عفانة  .2
  الجامعة اإلسالمیة  المناهج وطرق التدریس  د. محمود الرنتیسي  .3
  الجامعة اإلسالمیة  المناهج وطرق التدریس  د. محمد أبو شقیر  .4
  الجامعة اإلسالمیة  أصول التربیة  د. سلیمان المزین  .5
  الجامعة اإلسالمیة  أصول التربیة  د. فایز شلدان  .6
  جامعة األزهر  المناهج وطرق التدریس  د. علي نصار  .7
  األزهرجامعة   المناهج وطرق التدریس  د. صدیقة حلس  .8
  جامعة األقصى  أصول التربیة  د. أحمد صالح  .9

  جامعة األقصى  علوم حاسوب  أ. محمد أبو صقر  .10
  جامعة القدس المفتوحة  لسانیات -اللغة العربیة   د. عماد المصري  .11
  جامعة القدس المفتوحة  المناهج وطرق التدریس  د. ماهر جودة  .12
  وكالة الغوثبمشرف   أصول التربیة  د. خمیس العفیفي  .13
  وكالة الغوثبمشرف   المناهج وطرق التدریس  د. عبد الرحمن قصیعة  .14
  وكالة الغوثبمشرف   المناهج وطرق التدریس  یحیى ناصر  .15
  وكالة الغوثبمنسق التدریب   المناهج وطرق التدریس  ولید عباس  .16
  األوقافوزارة   ماجستیر في الحدیث الشریف  یاسر أبو عرمانة أ.  .17
  نائب مدیر مدرسة وكالة الغوث  بكالوریوس مواد اجتماعیة  عزات كلوب  .18
  وكالة الغوثبلغة عربیة   ةمعلم  المناهج وطرق التدریس  آمنة عایش  .19
  معلم حقوق إنسان وكالة الغوث  المناهج وطرق التدریس  بسام صالحة  .20
  إنسان وكالة الغوثمعلم حقوق   المناهج وطرق التدریس  عالء الكحلوت  .21
  معلم حقوق إنسان وكالة الغوث  بكالوریوس تاریخ  رفیق مراد  .22
  حقوق إنسان وكالة الغوث ةمعلم  بكالوریوس أحیاء  وردة الحجار  .23
  حقوق إنسان وكالة الغوث ةمعلم  بكالوریوس إرشاد نفسي  لهام حسونةإ  .24
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  )6ملحق رقم (
تحلیل المحتوى  بطاقة  

ةالقیم الدینیة واإلیمانیالمجال األول:   

  الجملة  الدرس
سول

االقتداء بالر
ف  

األمر بالمعرو
ي عن المنكر  

النھ
  

تعلم
 

ض
بع

 
ت

اآلیا
 

القرآنیة
  

تعلم
 

ض 
ثبع

األحادی
 

النبویة
  

بر الوالدین
  

اإلیثار
ق  

صد
ال

  

ت 
صدقا

توزیع ال
ستحقیھا

لم
المعاملة   

سانیة
اإلن

  

صلة
 

األرحام
االنتماء لألمة   

سالمیة
اإل

  

إعطاء 
ق

الحقو
ت  

تأدیة الواجبا
  

األمانة
  

سؤولیة
تحمل الم

  

قریة 
  المتشابھون

وضع الجد األكبر 
  لھذه القریة قانونًا

                              x  

من یجلس 
على المقعد 

  األمامي

              x                    ما ھذا الصراخ
أنا من جلس ھنا 

  أوالً 
              x                  

ھذا المقعد من  
  حقي

                        x        

أتنازل عن  لن
 المقعد

            x                  

لقد عال صوتھم 
  بإھانات متبادلة

                  x              

 أرسم غضبي

من حق كل انسان 
  التعبیر عن نفسھ

                        x        

نعبر عن غضبنا 
دون أن نؤذي 

  اآلخرین

  
                x              

ماذا أفعل 
  بغضبي

یؤذي زمالؤه 
وأصدقاؤه وجیرانھ

                  x              

أغضب 
  وأحترمھم

لم تنتبھ ریم أن 
  المبراة وقعت

                              x  

أغضب 
 وأحترمھم

              x                    إفعلي ما تشائین

یغضبون 
  وأحترمھم

              x                    ترید أن تضربني

  ساعدوني
أنتم تحرموني من 

  حقي
                        x        

  ساعدوني
من واجبي أیًضا 

  أن أرعاك
                          x      

  باب الجیران
ادعى زمیلي أنني 

  أغش منھ
                            x    

                  x             لقد اخذتھ قبلك  من الرابح

  من الرابح
من حقھا علي ان 

 أحترمھا
                          x      

            x                      أحب زیارة جدتي  أین االھتمام

ماذا تفعل لو 
  كنت مكاني

حالتي المادیة 
  ضعیفة

                x                

العلم او 
  العمل

        x                          التعلیم حق

  اختیار البدیل
أحد زمالئك 

استعمل مسطرتك 
  وكسرھا

  
                            x  

 



	229  ــ ــ  	
 

 المجال الثاني: القیم االجتماعیة واالخالقیة

 الجملة الدرس

ح
سام

الت
  

ساعدة
م

 
اآلخرین

  

احترام
 

كبار
 

سن
ال

  

شاء
إف

 
سالم

ال
ض  

عیادة المری
  

سان
اإلح

 
إلى
 

الجار
  

النقد
 

البناء
  

ضبط
 

س
النف

 
عند
 

ب
ض

الغ
 

احترام القانون
  

التعاون
المبادرة 
  

ت 
حل النزاعا

بالحوار
  

المحافظة على  

ت اآلخرین
صیا

صو
خ

  

ضع
التوا

ي   
احترام ذو

صة
ت الخا

الحاجا
  

قریة 
  المتشابھون

ما ھذا إنھم یتحدثون 
نفس األحادیث 

ویلعبون نفس اللعبة 
ویزرعون الزھرة 
نفسھا والشجرة 

  نفسھا

      x         

من یجلس 
على المقعد 

  األمامي

ال لن تجلسي أنا أحق 
               x  منك

لم یتشاجر ھؤالء 
        x         التالمیذ

اعرض ما اتفقتم 
علیھ للوصول إلى 

  أكبر عدد من الحلول 
           x    

 x                ألن بصرھا ضعیف

 x               ألتھا ال تسمع جیدًا

ینھض لیعتدي على 
        x         زمیل آخر 

    x             یحتدم بینھما الشجار

  x               أتحدى أیًا منكم 

أرسم 
  غضبي

عندما نغضب نشعر 
برغبة في إیذاء من 

  أغضبنا
       x        

ماذا أفعل 
  بغضبي

قال لھ یا بني أریدك 
أن تدق مسماًرا في 

 سیاج حدیقتنا
 x              

تضایق أیمن من 
 نفسھ كثیًرا

       x        

فتح سامي حقیبة 
   x              زمیلھ دمحم

أغضب 
  وأحترمھم

طلبت ریم المبراة من 
      x           صدیقتھا لمى

موھوب في 
  السیرك

              x   إنھ من أسرة فقیرة

قریة 
  االحترام

سنبقى نكمل بعضنا 
      x           بعضا

متسع من 
  البدائل

قامت سلوى بتھدید 
        x         ھالة

العلم أو 
  العمل

            x     فادي: السالم علیكم

موقف 
  شجاع

     x            سأبدأ بنفسي

مخبز 
  الضمیر

موظف فقیر یرفض 
       x          الرشوة
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  المجال الثالث: القیم المعرفیة والعلمیة 

  الجملة  الدرس

الإعالء قیمة 
مت

علم
ین

سن اختیار   
ح

صدقاء
األ

 

تقبل
 

ف
االختال

صغاء الفعال  
اإل

 

ث على 
الح

التفكر والتأمل
ي   

االجتھاد ف
ب العلم

طل
عدم كتم العلم  

التعلم من الخطأ  
ت  

ستثمار الوق
ا

ت   
احترام وجھا

النظر المختلفة
  

ریة ق
  المتشابھون

لقد تعبت من مظاھر 
  االختالف في قریتي

  
  x                

واآلن اغمض عینیك 
  وتخیل المواقف التالیة

  
    x              

حدث زمالءك عما 
تخیلت أنھ سیحدث تبعًا 

  لكل موقف

  
          x      x  

بحسب توقعك ما الذي 
  فعلھ جدي بعد ذلك ؟

        x      x      

  حفلة شاي

خالفات  .اختالفات ..
في البیت في المدرسة 
  في الشارع في السوق 

  
  x                

                x      اختلفوا على مذاقھ

یجب أن یكون الشاي 
  قلیل السكر

                  x  

عداد شاي .. یجب  إال 
  حلو

                  x  

ن ال.. ال.. المھم فقط أ
یكون الشاي بالنعناع

                  x  

ال لن نشرب سوى 
  شاي بالمرامیة

                  x  

تخیل نفسك في أثناء   رسم غضبيأ
  الغضب 

        x            

ماذا أفعل 
  بغضبي

  لم یعد أحد یحبھ
  

x                  

ماذا أفعل 
  بغضبي

بدأ أیمن بتنفیذ نصیحة 
  والده

  
    x             

یغضبون 
  وأحترمھم

  تعال یا ھذا
  

    x              

أنا أسمع 
  وأستمع

االستماع الجید 
  لآلخرین 

  
    x              

كرسي 
  الشجاعة

أعترف بأنني خرقت 
  قوانین الصف

  
            x      

فادي یرید إكمال  العملالعلم او 
  دراستھ

          x          

متسع من 
  البدائل

  السباحة في البحر
  

              x    

موھوب غي 
  السیرك

ال نرید ھذا التلمیذ 
  موھوب

  
x                  

كرسي 
  الشجاعة

التعھد بإصالح الخطأ 
 أمام زمالئك

  
            x      

  من الرابح
ما رأیك أن نتحدث 

  باحترام
                  x  

 



	231  ــ ــ  	
 

بیئیةالالجمالیة و القیم   المجال الرابع: 

 الجملة الدرس

النظافة الشخصیة
المحافظة على   

الصحة
  

المحافظة على 
نظافة البیئة

غرس األشجار 
عدم قطع األشجار  

االستمتاع بأوقات   
الفراغ

  
المحافظة على 
ممتلكات اآلخرین

المحافظة على   
موارد البیئة

الحث على العمل  
  

  قریة المتشابهون

یزرعون الزهرة نفسها 
  والشجرة نفسها 

   x      

لم أعد قادرا على 
  االستمتاع بحیاتي

     x    

وال یعملون إال عمًال 
  واحًدا

        x 

كیف أعطیكي   أغضب وأحترمهم
  أغراضي وتهملینها

      x   

من حقي االستمتاع   ساعدوني
 بوقت فراغي

     x    

اغراضي یأخذ زمیلي   باب الجیران 
  دون إذن

      x   

 x          إنسان أعمل في سیرك  قریة االحترام

        x   إنها مضرة بالصحة  مخبز الضمیر

ماذا تفعل لو 
 x          منذ فترة ال أجد عمًال   كنت مكاني

بریت قلمي داخل   كرسي الشجاعة
  مقعدي

  x       

ماذا تفعل لو 
  كنت مكاني

انتهاك واضح لحقنا 
 الصحةفي 

 x        

        x   شعرت بوعكة صحیة  قریة االحترام

تترك بري القلم داخل   متسع من البدائل
  المقعد

  x       

ماذا تفعل لو 
  كنت مكاني

صغیري یحتاج إلى 
 تطعیم شهري

 x        
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  )7ملحق رقم (
  تحلیل محتوى كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس االبتدائي

  اإلسالمیة القیم  م
  التكرار

تحلیل الباحثة 
  األول

تحلیل الباحثة 
  الثاني

تحلیل المحلل 
  األول *

تحلیل المحلل 
  الثاني **

  القیم الدینیة واإلیمانیةالمجال األول: 
 - - - -  االقتداء بالرسول  1
 - - - -  األمر بالمعروف  2
 - - - -  النهي عن المنكر  3
 - - - -  القرآنیة اآلیات بعض تعلم  4
 - - - -  النبویة بعض األحادیث تعلم  5
 - - 1 1  بر الوالدین  6
 10 2 10 8  اإلیثار  7
 1 - 1 1  الصدق  8
 - - - -  توزیع الصدقات لمستحقیها  9

 2 1 8 8  المعاملة اإلنسانیة  10
 1 1 1 1  األرحام صلة  11
 - - - -  االنتماء لألمة اإلسالمیة  12
 3 5 6 5  إعطاء الحقوق  13
 3 5 6 5  تأدیة الواجبات  14
 3 6 5 5  األمانة  15
 8 6 5 2  تحمل المسؤولیة  16

  المجال الثاني: القیم االجتماعیة واألخالقیة
 13 6 10 6  التسامح  17
 9 2 5 3  اآلخرین مساعدة  18
 6 2 1 1  السن كبار احترام  19
 - - 1 1  السالم إفشاء  20
 - - - -  عیادة المریض  21
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 - - - - الجار إلى اإلحسان  22
 4 1 13 12  البناء النقد  23
 7 5 6 6  الغضب عند النفس ضبط  24
 2 3 3 2 احترام القانون  25
 5 4 2 2  التعاون  26
 7 5 2 -  المبادرة   27
 8 3 9 7  حل النزاعات بالحوار   28

المحافظة على    29
  خصوصیات اآلخرین 

- 1 1 5 

 - 1 1 1  التواضع   30

احترام ذوي الحاجات   31
  الخاصة 

2 2 1 1 

  والعلمیة المجال الثالث: القیم المعرفیة
 2 2 - -  إعالء قیمة المتعلمین  32
 2 2 2 2 حسن اختیار األصدقاء  33
 5 5 5 2  االختالف تقبل  34
 12 10 14 9  اإلصغاء الفعال  35
 3 3 3 3 الحث على التفكر والتأمل   36
 5 4 4 4 االجتهاد في طلب العلم  37
 - - - -  عدم كتم العلم  38
 3 4 3 3  التعلم من الخطأ  39
 2 2 2 1  استثمار الوقت   40

41  
احترام وجهات النظر 

 4 3 5 4  المختلفة

  المجال الرابع: القیم الجمالیة والبیئیة
 - - - -  النظافة الشخصیة   42
 1 1 1 1  المحافظة على الصحة  43
 1 2 3 3  المحافظة على نظافة البیئة  44
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 1 1 1 1  غرس األشجار   45
 - 1 - -  عدم قطع األشجار  46
 8 3 8 5  بأوقات الفراغاالستمتاع   47

48  
المحافظة على ممتلكات 

 4 2 6 6  اآلخرین 

 - - - - المحافظة على موارد البیئة   49
 10 6 5 5  الحث على العمل   50

  
 .المعلمة/ لبني عبد السالم ابراهیم منصور* المحلل األول: 
 .المعلمة/ نادیة یوسف خمیس حسان  ** المحلل الثاني:

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ضل/ة

نسان 
 –بیة 

  أمام

 هي 

  ت

...... الفاض

ب حقوق اإلن
من كلیة الترب

واإلجابة  یة،

 االستبانة ذه

  ةباحث
  یل بعلوشة

سنوات 10من 

  نهائیة

............

یة في كتاب
م الماجستیر 

وموضوعی قة
  .)xمة (
هذ في لواردة

الب            
جمی سحر   

 (  ) أكثر م

8(  
 صورتها الن

............

سالمیإللقیم ا
ل على درجة

   .زة
بدق فقرات من
عالم بوضع 

ال المعلومات

 تعاونكم

              
             

سنوات، 10 
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سالمیة في ص

  

  
  

 استبانة
............

 

مدى توافر ال
بات الحصول
اإلسالمیة بغز

م االستبانة ه
 وذلك فیها ء

ا بأن ، علما
       

ت حسن لكم 

              
             

 ) ماجستیر
 -  5ت، (  ) 

ملح
سإلة القیم ا

   
سات العلیا   

............
  ته، وبعد...

مد" علىرف 
 لمتطلبتكماًال 

بالجامعة ا – 
هذه في ورد 

جا ظركم عما
البحث، هذا 

            
شاكرین

              
            

 ينث أ
وریوس، (  )

سنوات 5من 

استبانة
غــزة  –مـیـــة 
الدراس -مي 
  ــــــــــــــــــةــربی

   ق التدریس

.............
مة هللا وبركات

التعر إلى انة
است ."البتدائي

 طرق تدریس
ما قراءة رتكم
نظ وجهة عن
نجاح في هم

  .فقط علمي

              
             

  ألولیة
) ذكر، (  ) 

(  ) بكالو ي:
(  ) أقل م رة:

ـــعـة اإلسـالمـ
ن البحث العلم

ــــــــــة التربـــــــــ
مناهج وطرق

..........ة /
 علیكم ورحم

االستبان هذه 
ف السادس اال

مناهج وطص 
حضر من مل
ع تعبر التي ة

سیساه اونكم
الع البحث ض

              
            
األو البیانات
(  ) الجنس:

المؤهل العلمي
سنوات الخبرة

الجــامـ
شؤون

ــــــــــكلی
قسم م

/السید
السالم

تهدف
للصف

تخصص
نأم لذا

اإلجابة
تعا إن

ألغراض

       
      
اأوًال: 

ا .1
ا .2
س .3
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  مجاالت االستبانة ثانیًا: 

  التوافردرجة   الفقرة
  غیر متوفرة  قلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا القیم الدینیة واإلیمانیة المجال األول: 

            االقتداء بالرسول  .1
            األمر بالمعروف   .2
            النهي عن المنكر   .3
            القرآنیة اآلیات بعض تعلم   .4
            النبویة بعض األحادیث تعلم   .5
            بر الوالدین   .6
            اإلیثار   .7
            الصدق   .8
            توزیع الصدقات لمستحقیها   .9

            المعاملة اإلنسانیة.10
            األرحام صلة.11
            االنتماء لألمة اإلسالمیة.12
            إعطاء الحقوق.13
            تأدیة الواجبات.14
            األمانة.15
            تحمل المسؤولیة.16

           القیم االجتماعیة واألخالقیةالمجال الثاني: 
            التسامح  .17
            اآلخرین مساعدة  .18
            السن كبار احترام  .19
            السالم إفشاء  .20
            عیادة المریض  .21
           الجار إلى اإلحسان  .22
            البناء النقد  .23
            الغضب عند النفس ضبط  .24
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           احترام القانون  .25
            التعاون  .26
            المبادرة   .27
            حل النزاعات بالحوار   .28
            المحافظة على  خصوصیات اآلخرین   .29
            التواضع   .30
            احترام ذوي الحاجات الخاصة   .31

            المجال الثالث: القیم المعرفیة والعلمیة
            إعالء قیمة المتعلمین  .32
           حسن اختیار األصدقاء  .33
            االختالف تقبل  .34
            اإلصغاء الفعال  .35
           الحث على التفكر والتأمل   .36
           االجتهاد في طلب العلم  .37
            عدم كتم العلم  .38
            التعلم من الخطأ  .39
            استثمار الوقت   .40
            احترام وجهات النظر المختلفة  .41

            المجال الرابع: القیم الجمالیة والبیئیة
            النظافة الشخصیة   .42
            المحافظة على الصحة  .43
            المحافظة على نظافة البیئة  .44
            غرس األشجار   .45
            عدم قطع األشجار  .46
            االستمتاع بأوقات الفراغ  .47
            المحافظة على ممتلكات اآلخرین   .48
            المحافظة على موارد البیئة   .49
            الحث على العمل   .50
  



 

 

 

  ه هللا

عنوان: 
دارس 
تساب 
تحلیل 

 ة        

  ولیة
 

....... حفظه

بعن التدریس 
تدائي في مد
اس مدى اكت

ت بناًء على ،

  حثة 
جمیل بعلوشة

صورته األو

.............
.......  

مناهج وطرق
لسادس االبت
د اختبار لقیا
،یم اإلسالمیة

الباح          
سحر ج      

9(  
سالمیة في ص

ختبار
.............
.............

ستیر في الم
سان للصف ال
لزم ذلك إعداد
ث الدولیة للقیم

   
 من حیث: 

  تعاونكم
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سإلب القیم ا

  لیا    

ضوع/ تحكیم اخ
.............
.............

 درجة الماجس
حقوق اإلنسا

واستلز ."ة لها
 وكالة الغوث
س االبتدائي. 

وذلك م ،تبار
  

 ر.
  حكیم.

 لكم حسن ت
              

             

ملح
اكتسابدى 

  غــزة  
دراسات العل

  ــــــــة
   س

 الموض
.............
ص...........

 ...ه، وبعد
صول على 
 في منهاج ح
تساب الطلبة
 في مدارس 
لصف السادس
 لتحكیم االخت
ر للمحتوى. 

 ت االختبار.
قرات االختبار
مناسًبا في التح
شاكرین
              

            

ار قیاس مد

 –ســالمــیـة 
الد -لعلمي 

 التربیــــــــــــــــ
طـرق التدریـس

............
التخصص
مة هللا وبركاته

د دراسة للحص
م اإلسالمیة 
یة ومدى اكت
س االبتدائي
ق اإلنسان لل
دتكم التفضل 
فقرات االختبا
صیاغة فقرات
 اإلمالئیة لفق
ف ما ترونه م

              

             

اختبا

امــعــة اإلس
ن البحث الع
ــــــــــــــــــــــــة 
 منـاهـج وط

......../ة : 

حمةر  علیكم و 
لباحثة بإعداد
 تضمن القیم
 الغوث الدولی

لصف السادس
ى منهاج حقوق
رجو من سیاد
مدى تغطیة ف
مدى صحة ص
مدى الصحة 
إضافة وحذف

              

            

الجــــــا
شؤون
كلیــــــــ
قسـم 

السید/

السالم
تقوم ال

مدى "
وكالة 
طلبة ا
محتوى
لهذا تر

م .1
م .2
م .3
إ .4
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..................................اسم الطالب:   اسم المدرسة:............................... 
 الدرجة:....................... الشعبة:...................... الصف:.....................

  
  

 أوًال: الهدف من االختبار
للقیم اإلسالمیة المتضمنة  یهدف االختبار إلى قیاس مدى اكتساب طلبة الصف السادس االبتدائي

  في منهاج حقوق اإلنسان.
  

  ثانًیا: تعلیمات االختبار 
 امأل البیانات األولیة قبل البدء باإلجابة عن األسئلة. -
) سؤاًال اختبارًیا 50تأكد من حصولك على نسخة كاملة من هذا االختبار الذي یتكون من ( -

 صفحة.  13)من نوع االختیار من متعدد موزعة على (
 أجب عن أسئلة االختبار بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة. -
 ال تضع أكثر من دائرة على خیارات السؤال الواحد. -
 

  مثال: 
  عالن العالمي لحقوق اإلنسان من عدد من المواد یبلغ: یتكون اإل

 مادة 35  - أ
 مادة   30  - ب
  مادة  32  - ت
 مادة  40  - ث

 ). Oحول رمز اإلجابة الصحیحة ( اإلجابة الصحیحة  هي (ب) لذلك فإنك ستضع دائرة
  

  واآلن اقلب الصفحة لإلجابة عن أسئلة االختبار. 
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  فیما یلي:الصحیحة ختر اإلجابة ا
 {ل تعالى:قا .1 ô‰s)©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ø9 $# uρ 

tÅzFψ$# tx. sŒuρ ©!$# # ZÏVx.{ ] :تدعو اآلیة القرآنیة إلى: .]21األحزاب  

  االقتداء بالرسول الكریم.  - أ
  تباع مكارم األخالق.ا  - ب
  أخالق الرسول حسنة.  - ت
  .جمیع ما ذكر  - ث

⎯ {قال تعالي: .2 ä3tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθããô‰tƒ ’n<Î) Îösƒø: $# tβρ ããΒ ù'tƒuρ Å∃ρã÷èpR ùQ$$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑø9 $# 4 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é&uρ ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9   تدعو اآلیة الكریمة إلى: .]104[آل عمران:  }#$

  من واجبنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.  - أ
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لیس من مسؤولیاتنا.  -  ب
 نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى ال نتعرض للعنف.  -  ت
 نعرض أنفسنا للخطر.نتجنب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ال   -  ث

 َفِبَقلِبه َیسَتطعْ  َلمْ  َفِإنْ  َفِبِلَساِنِه، َیسَتطعْ  َلمْ  َفِإنْ  ِبَیِدِه، َفلُیَغیِّْرهُ  ُمنَكَراً  ِمنُكم َرأى َمن{: قال رسول هللا  .3
  یدل قول الرسول إذا أخطأ أحد أن:). 69(صحیح مسلم:  }اإلیَمانِ  َأْضَعفُ  َوَذِلكَ 

  المشاكل.ال أتدخل فذلك یسبب لي   - أ
 أجبر اآلخرین على االعتذار.  -  ب
 أحاول أن أطرح حلوًال مناسبة للجمیع.  -  ت
 أجبر اآلخرین على تنفیذ حل یرضي جمیع األطراف.  -  ث

Ó|©4 {قال تعالي: .4 s% uρ y7 •/ u‘ ω r& (#ÿρß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$−ƒÎ) È⎦ø⎪t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ ômÎ) 4 $̈Β Î) £⎯tóè= ö7 tƒ x8y‰ΨÏã uy9 Å6ø9 $# 

!$yϑ èδß‰tn r& ÷ρr& $yϑ èδŸξÏ. Ÿξsù ≅à)s? !$yϑ çλ°; 7e∃ é& Ÿω uρ $yϑ èδöpκ÷]s? ≅è% uρ $yϑ ßγ ©9 Zω öθs% $VϑƒÌŸ2 ∩⊄⊂∪ 

ôÙÏ÷z$#uρ $yϑ ßγ s9 yy$uΖy_ ÉeΑ —%! $# z⎯ÏΒ Ïπyϑ ôm§9 $# ≅è% uρ Éb> §‘ $yϑ ßγ ÷Η xqö‘$# $yϑ x. ’ ÎΤ$u‹−/ u‘ #ZÉó|¹ { ] :اإلسراء

  تدعو اآلیة الكریمة إلى: .]24 -  23
  الوالدین معاملة حسنة ألنهما ربیاني.معاملة   - أ
  معاملة الوالدین معاملة حسنة ورعایتهم آلن ذلك من واجباتي.  -  ب
  رعایة الوالدین في الكبر ألنهما بحاجة إلى مساعدتي.  -  ت
 معاملة الوالدین معاملة حسنة رًدا للمعروف.   -  ث
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šχρãÏO {قال تعالي: .5 ÷σãƒuρ #’n? tã öΝÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz {] :تدل اآلیة  .]9الحشر

  القرآنیة على:
  التواضع.  . أ
  اإلیثار.  . ب
  التكبر.  . ت
  األنانیة.  . ث

یَِّئةَ  َوَأْتِبعِ ، ُكْنتَ  َحْیثَُما اهللََّ  اتَّقِ {: قال رسول هللا  .6  }َحَسنٍ  ِبُخُلقٍ  النَّاَس  َوَخاِلقِ ، َتْمُحَها اْلَحَسَنةَ  السَّ
  یدعو الحدیث الشریف إلى:). 355(سنن الترمذي: 

 مسامحة من یسئ إلینا.  . أ
  رد اإلساءة باإلساءة.  . ب
  عدم اإلساءة لآلخرین.  . ت
  التجاوز عن إساءة اآلخرین.   . ث

öθs9 {قال تعالي: .7 uρ |MΨä. $̂àsù xá‹Î=xî É=ù=s) ø9 $# (#θ‘ÒxΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7Ï9 öθym {  :159[آل عمران[.  

  تدعو اآلیة الكریمة إلى:
 الرفق والمعاملة اإلنسانیة.  . أ
  التسامح.  . ب
  المشاركة.  . ت
  تحمل المسؤولیة.  . ث

 {قال تعالي: .8 ÏN# u™uρ # sŒ 4’n1 öà)ø9 $# …çμ ¤)ym t⎦⎫ Å3ó¡Ïϑø9 $#uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 تدعو اآلیة  .]26اإلسراء: [ } #$

 القرآنیة إلى:

  التسامح.  . أ
  إعطاء الحقوق ألصحابها.  . ب
  الرفق والمعاملة اإلنسانیة.  . ت
 المشاركة.  . ث

المِ { .9   یدعو قول الرسول إلى: }َوَخْیُرُهَما الَِّذي َیْبَدُأ ِبالسَّ
 التسامح.  - أ
  إفشاء السالم.  -  ب
  المبادرة.  -  ت
  جمیع ما سبق.  -  ث
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  یدل قول الرسول على أن: }ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتهِ { .10
  تحمل المسؤولیة واجب على كل فرد في المجتمع.  - أ
  تحمل المسؤولیة حق یجب أن یحصل علیه األطفال.  -  ب
  ع األفراد.تحمل المسؤولیة حق وواجب على جمی  -  ت
  تحمل المسؤولیة لیس من اختصاص األطفال.  -  ث

: البخاري(صحیح  }َوَعلََّمهُ  اْلُقْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمنْ  َخْیُرُكمْ {  :قال رسول اهللّ : قال عن عثمان بن عفان  .11
  یدل الحدیث الشریف على: .)192

 یجب على اإلنسان االجتهاد في طلب العلم.  - أ
  ویعلمه لآلخرین.أفضل الناس من یتعلم القرآن   -  ب
  أن یتعلم اإلنسان القرآن فقط.  -  ت
  عندما ال أهمیة لبقیة العلوم في المجتمع.  -  ث

?t6tã #’̄<uθs§{{تعالى:  قال .12 uρ ∩⊇∪ βr& çνu™ !% ỳ 4‘yϑôãF{$# ∩⊄∪ $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ …ã&©# yès9 #’ª1 ¨“ tƒ{     
  تدعو اآلیة الكریمة إلى: .]4 - 1[عبس:

  الخاصة، ألنهم یشعرون باإلهانة.عدم التعامل مع ذوي الحاجات   - أ
  احترام  ذوي الحاجات الخاصة ألنهم بحاجة لمساعدتنا.  -  ب
  التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة ألنهم متساوون معنا في الحقوق والواجبات.  -  ت
  التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة بحذر، ألن ذلك یؤثر على نفسیاتهم.  -  ث

  یدعو الحدیث الشریف إلى:  }ُمْسِلمٍ  ُكلِّ  َعَلى َفِریَضةٌ  اْلِعْلمِ  َطَلبُ {:  اهللَِّ  َرُسولُ  قال .13
  یجب تعلیم الذكور واإلناث.  - أ
  یجب تعلیم الذكور فقط.  -  ب
  طلب العلم حق وواجب على الجمیع.  -  ت
  طلب العلم واجب على الذكور أكثر من اإلناث.  -  ث
‰pκš$ {قال تعالى: .14 r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) / ä3≈ oΨø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4© s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7s%uρ 

(#þθèùu‘$yè tGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ tò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s) ø? r& { :االختالف بین البشر نعمة من  .]13[الحجرات

  نعم هللا، لهذا:
  یجب على كل مسلم أن یشكر هللا تعالى على ذلك.  - أ
  یجب على كل مسلم أن یشكر هللا على نعمة االختالف بین البشر.  -  ب
  تشابه الناس أو اختالفهم ال یؤثر على حیاتهم.  -  ت
 یجب على كل مسلم أن یشكر هللا تعالى دائًما على جمیع نعمه.   -  ث
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%Ï“{:قال تعالى .15 ©!$# uρ u™!% ỳ É− ô‰Å_Á9 $$Î/ s− £‰|¹uρ ÿ⎯ ÏμÎ/   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθà) −Gßϑø9 $# ∩⊂⊂∪ Μ çλm; 

$̈Β šχρâ™!$t±o„ y‰ΖÏã öΝ ÍκÍh5u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ â™!# t“ y_ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9 $# É {القرآنیة على: اتتدل اآلی  

  أهمیة الصدق لإلنسان في الدنیا واآلخرة.  - أ
  الصدق من صفات المؤمنین المتقین.  - ب
  یجب على اإلنسان قول الصدق واتباعه.  - ت
  جمیع ما ذكر.   - ث
ِدیدُ  َلْیَس {قال:  ، قال: أن رسول هللا عن أبي هریرة  .16 ْرَعِة، الشَّ ِدیدُ  ِإنََّما ِبالصُّ  َیْمِلكُ  الَِّذي الشَّ

  یدعو الحدیث الشریف إلى: ).28(صحیح البخاري:  }اْلَغَضِب  ِعْندَ  َنْفَسهُ 
  كتم الغضب أمام اآلخرین، ألنه یؤذیهم.  - أ
  عدم كتم الغضب، ألنه غیر صحي.  - ب
 تملك الغضب ومعاملة اآلخرین باحترام.  - ت
  التعبیر عن الغضب، آلن حبس الغضب یضر كثیًرا.  - ث
≅È {قال تعالى: .17 è%uρ (#θè=yϑôã$# “uz |¡sù ª!$# ö/ ä3n=uΗxå … ã&è!θß™ u‘ uρ tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ { : التوبة]

  تدل اآلیة الكریمة على: .]105
  العمل یرهق اإلنسان فیجب التقلیل منه.  - أ
  العمل حق وواجب على كل إنسان.  - ب
  عمل األطفال یقوي شخصیتهم وینمیهم.  - ت
  البطالة تریح اإلنسان من العمل الشاق.   - ث

βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑ¨ {قال تعالى:قال تعالى:  .18 ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1öà) ø9 $# 

4‘ sS ÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ï™!$t±ósx ø9 $# Ìx6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä©øöt7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã©. x‹s? {  تدعو

  اآلیة الكریمة إلى:
  تجنب الكالم البذيء عند النزاع.  - أ
  واألرحام ومشاركتهم في المناسبات.زیارة األقارب   - ب
  المعاملة اإلنسانیة مع الجمیع.  - ت
  جمیع ما ذكر.  - ث
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$ {قال تعالي: .19 pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#þθ ãΨtΒ# u™ (#θãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9$# ’Í<'ρ é& uρ Í öΔ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( 

βÎ*sù ÷Λ ä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ ó©x« çνρ –Š ãsù ’n<Î) «! $# ÉΑθ ß™§9$# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθ ãΖÏΒ÷σè? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9$# uρ ÌÅzFψ$# 4 

y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯ |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s?{. :یدعونا قول هللا تعالى إلى  

  یجب على كل فرد أن یؤدي الواجبات المفروضة علیه.  - أ
  تأدیة الواجبات وطاعة هللا ورسوله من خیر األعمال لإلنسان.  - ب
  واجب على كل إنسان.طاعة هللا والرسول وأولي األمر   - ت
 جمیع ما ذكر.  - ث

βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫Î/≡§θ¨{قال تعالى:  .20 −G9$# =Ïtä†uρ š⎥⎪ÌÎdγsÜ tFßϑø9$# {:تدعونا اآلیة الكریمة إلى  

  االهتمام بالنظافة الشخصیة.  - أ
  المشاركة في تنظیف المدرسة.  - ب
  نظافتي الشخصیة ونظافة المجتمع واجب.  - ت
  نظافة المجتمع من مسؤولیات الدولة والمختصین.   - ث

  یدل قول الرسول على: }َیْعِنیهِ  الَ  َما َتْرُكهُ  اْلَمْرءِ  ِإْسَالمِ  ُحْسنِ  ِمنْ { .21
  عدم التدخل في خصوصیات اآلخرین.  - أ
  إذا طلب أحد مساعدتي أتركه ألن ذلك ال یعنیني.  - ب
  التدخل في خصوصیات اآلخرین یسبب لي المشاكل.  - ت
  ي حل مشكلة فذلك یعني التدخل في خصوصیات اآلخرین.إذا شاركت ف  - ث
  :هذا القول لرسول هللا یتوافق مع التصرف التالي }من غشنا لیس منا{ .22
  أساعد زمیلي في إجابة سؤال في االمتحان.  - أ
  أخبر المعلم عندما یغش زمیلي في االمتحان.  - ب
 أتجاوز عن زمیلي عندما یغش في االمتحان.  - ت
  عندما یغش زمیلي في االمتحان.أصمت وال أخبر المعلم   - ث
 . }لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا{: قال رسول هللا  .23
  ال أحترم من هو أكبر مني إذا لم یعاملني معاملة حسنة.  - أ
 احترام ومساعدة كبار السن واجب إنساني.   - ب
  ال أحترم إال كبار السن من أقربائي.   - ت
 احترام كبار السن ال یهمني ما دمت صغیًرا.   - ث
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إن قامت الساعة وبید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن ال یقوم  :قال: قال رسول هللا عن أنس بن مالك  .24
  حتى یغرسها فلیفعل. یدعو الرسول الكریم:

  ال شأن لي بزراعة األشجار والمحافظة علیها.  -  أ
  عدم قطع األشجار.  - ب
  المحافظة على البیئة.  - ت
  المشاركة في غرس األشجار وزراعتها.  - ث
حق المسلم على المسلم خمس، رد السالم وعیادة المریض واتباع الجنائز وٕاجابة {: قال رسول هللا  .25

  :یدل الحدیث الشریف على أنه.  }الدعوة وتشمیت العاطس
  من حق المسلمین على بعضهم زیارتهم أثناء المرض.  -  أ
  واجب على المسلم زیارة المریض.  - ب
  وق المسلمین على بعضهم رد السالم ومساعدتهم وتشمیت العاطس.من حق  - ت
  جمیع ما سبق صحیح.  - ث
%t⎦⎪Ï{تعالى: قال .26 ©! $# tβθãèÏϑ tFó¡ o„ tΑ öθs)ø9 $# tβθãèÎ6−Fu‹ sù ÿ… çμuΖ |¡ ômr& 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& t⎦⎪Ï% ©! $# ãΝ ßγ1y‰ yδ ª! $# ( y7 Í×̄≈ s9 'ρé&uρ 

öΝ èδ (#θä9 'ρé& É=≈ t7 ø9 F{$# { :تدعو اآلیة الكریمة إلى:  .]18[الزمر 

 االستماع إلى القول الجید واتباعه.  -  أ
 اإلصغاء الفعال.  - ب
 االستماع الجید لآلخرین یولد الفائدة.  - ت
 جمیع ما سبق صحیح.  - ث
رواه أبو ( }اْلَمْرُء َعَلى ِدیِن َخِلیِلِه، َفْلَیْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُیَخاِللُ { :  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ، َأِبي ُهَرْیَرةَ  َعنْ  .27

  . یحث الرسول الكریم على:)داوود
 أصادق جمیع الطالب.  - أ
 اختار الصدیق الحسن.  -  ب
 ال یهمني كیف تكون أخالق صدیقي.  -  ت
  الصدیق الجید ال یؤثر على أخالقي.  -  ث

äí{تعالى:قال  .28 ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ïtø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑø9$#uρ ÏπuΖ|¡ptø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_uρ ©ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4 ¨βÎ) 

y7 −/u‘ uθ èδ ÞΟn= ôã r& ⎯yϑ Î/ ¨≅ |Ê ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟn= ôã r& t⎦⎪Ï‰tG ôγ ßϑ ø9$$ Î/{. تدعو اآلیة الكریمة:  

 لحلول ترضیني.استخدم القوة ألتوصل   - أ
 استخدام الصوت العالي یؤدي إلى حل النزاع.  -  ب
 حل النزاعات بالحوار والنقاش الهادئ.  -  ت
 حل النزاعات بالعنف یزید من حدة النزاع.  -  ث
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θçΡ#){قال تعالى:  .29 uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’n? tã ÉΟøOM}$# Èβ≡uρ ô‰ ãèø9$# uρ{ :2(المائدة ( 

  تدعو اآلیة الكریمة إلى: 
   .التعاون على البر والتقوى  - أ
   .النهي عن اإلثم والعدوان  -  ب
   .التعاون على فعل الخیرات  -  ت
    .جمیع ما سبق  -  ث
9e≅ä3Ï9{قال تعالى: .30 uρ îπ yγô_Íρ uθèδ $pκÏj9 uθãΒ ( (#θà)Î7tFó™ $$sù ÏN≡u öy‚ø9 $# 4 t⎦ø⎪r& $tΒ (#θçΡθä3s? ÏNù'tƒ ãΝ ä3Î/ ª!$# 

$·èŠÏϑy_ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰s% {تدل اآلیة الكریمة على:  .]: 148[البقرة 

  .المبادرة  - أ
   .التسابق في عمل الخیر  -  ب
   .هللا سبحانه وتعالى یرشد الناس لعمل الخیرات  -  ت
   .جمیع ما سبق  -  ث

θßϑ#) {قال تعالي: .31 ÅÁtG ôã$#uρ È≅ö7 pt¿2 «! $# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §x s? 4 (#ρãä. øŒ $#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. 

[™ !#y‰ôãr& y# ©9 r' sù t⎦÷⎫t/ öΝ ä3Î/θè= è% Λä⎢ óst7 ô¹ r' sù ÿ⎯ Ïμ ÏFuΚ÷èÏΖÎ/ $ZΡ≡ uθ÷zÎ) ÷Λä⎢Ζä. uρ 4’ n?tã $xx© ;ο tøãm z⎯ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# 

Ν ä. x‹s)Ρ r' sù $pκ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t6ãƒ ª! $# öΝä3s9 ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ÷/ä3ª= yès9 tβρß‰tG öκsE{ اآلیة الكریمة إلى: تدعو  

   .التعاون  - أ
  .االنتماء لألمة اإلسالمیة  -  ب
  .محاربة األعداء  -  ت
  .أ و ب مًعا  -  ث

≈θè=ÏG#){قال تعالى: .32 s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ (# ÿρß‰tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Åsãƒ 

š⎥⎪Ï‰tG÷èßϑø9   تدعو اآلیة الكریمة إلى: .]190[البقرة: } #$

  .االعتداء على اآلخرینعدم   - أ
  .المحافظة على ممتلكات اآلخرین  -  ب
 .الجهاد في سبیل هللا  -  ت
 .جمیع ما سبق  -  ث
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  }ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه{قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:   .33
 ال أساعد جاري إذا احتاجني وكان ال يساعد اآلخرين.  -  أ
 مساعدة جيراني ال تعنيني ألني ال أحتاجهم.  - ب
 سلمين التي دعا إليها الدين اإلسالمي.اإلحسان إلى الجيران من صفات الم  - ت
 أساعد جيراني الفقراء فقط.   - ث

ٍد سَرَقت لقطعُت يَدها{:  قال رسول اهللا   .34  يدل الحديث الشريف على: }.َلو أنَّ فاطمَة بنَت محمَّ
 حرص الرسول الكريم على احترام القانون وتطبيقه على الجميع.  - أ
 يجب تنفيذ وسيادة القانون على الجميع.   -  ب
 رام القانون واجب على جميع أفراد المجتمع.احت  -  ت
  جميع ما سبق صحيح.   -  ث
!Æìsùötƒ ª{تعالى: قال  .35 $# t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖtΒ# u™ öΝ ä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $#uρ (#θè?ρé& zΟ ù= Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘yŠ {.  :تدل اآلية على  

 احترام العلم والعلماء والمتعلمين.   -  أ
 فضل وأهمية العلم.  - ب
 التكبر من صفات المتعلمين.  - ت
  و ب مًعا.  أ  - ث

  .}َمْن َكَتَم ِعْلًما َيْعَلُمُه ِجيَء ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمْلَجًما ِبِلَجاٍم ِمْن َنارٍ {: َقاَل َرُسوُل اللَِّه    .36
 دعا الدين اإلسالمي إلى نشر العلم الذي نتعلمه بين الناس.  - أ
 حذر الرسول الكريم من كتمان العلم عن اآلخرين.  -  ب
 علم وتعليمه لآلخرين.يجب على الفرد نشر ال  -  ت
  جميع ما سبق.  -  ث

َتْينِ  {:قال رسول اهللا   .37   . يدل قول الرسول على:}َال ُيْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ
 يجب على المؤمن أن يكون حذر في تعامله مع اآلخرين.  -  أ
 المؤمن الحق يتعلم من الخطأ وال يكرره.  - ب
 عمل يقوم به.  يجب على اإلنسان التأني والتفكر قبل أي  - ت
 . الخطأ ال يضر اإلنسان المؤمن  -  ث

ال تزوُل َقَدَما عبٍد يوَم القيامِة حتَّى ُيسأَل عن أربٍع َعن ُعُمِره فيما أفناُه وعن {:قال رسوَل اهللا   .38
  .}جسِدِه فيما أبالُه وعن ِعلِمِه ماذا َعِمَل فيِه وعن ماِلِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه وفيما أنفَقهُ 

 ظم وقتي في اللعب مع األصدقاء.أقضي مع  - أ
 أستغل وقت الفراغ في أشياء مفيدة.  -  ب
 وقت الفراغ الكبير يساعد على فعل الشر.  -  ت
 ستغل معظم وقتي ألنني ال زلت صغيًرا.أ ال  -  ث
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‰pκš${قال تعالى:  .39 r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω öy‚ó¡o„ ×Πöθs% ⎯ÏiΒ BΘ öθs% #©|¤tã βr& (#θçΡθä3tƒ #Z öyz öΝ åκ÷]ÏiΒ Ÿωuρ 

Ö™!$|¡ÎΣ ⎯ÏiΒ >™!$|¡ÎpΣ #© |¤tã βr& £⎯ ä3tƒ #Z öyz £⎯ åκ÷] ÏiΒ { :تدعو اآلیة الكریمة إلى  

 عدم السخریة واالستهزاء بآراء اآلخرین.  - أ
 احترام وجهات نظر وآراء وأفعال اآلخرین یقلل من مكانتي في المجتمع.  -  ب
 ألنني أفضل منهم.ال أستمع لآلخرین   -  ت
 احترم آلراء من یحترم آرائي فقط.  -  ث
  .}نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس الصحة والفراغ{قال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم:   .40
 المحافظة على الصحة واجب على الفرد.  - أ
 تساعد الصحة اإلنسان على القیام بجمیع أعماله.  -  ب
 المحافظة علیها.جسم اإلنسان وصحته نعمة من هللا یجب   -  ت
 جمیع ما سبق صحیح.   -  ث
ÆtG{قال تعالى: .41 ö/$# uρ !$yϑ‹Ïù š9t?#u™ ª! $# u‘# ¤$! $# nοt ÅzFψ$# ( Ÿω uρ š[Ψs? y7t7Š ÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ⎯Å¡ôm r&uρ 

!$yϑ Ÿ2 z⎯|¡ ômr& ª!$# šø‹s9 Î) ( Ÿω uρ Æö7s? yŠ$|¡ x ø9 $# ’Îû ÇÚö‘F{$# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪Ï‰ Å¡ø ßϑø9 $#{.  

 من حق اإلنسان االستمتاع بأوقات الفراغ.  - أ
 الوقت مهم لإلنسان یجب استغالله كله في العمل.  -  ب
 االستمتاع بوقت الفراغ یؤدي إلى الخسارة.  -  ت
  استغالل وقت الفراغ مضیعة لوقت اإلنسان.  -  ث
 }صّوب هللا رأسه في النار  من قطع سدرة{قال صلى هللا علیه وسلم:  .42
 ي یجب المحافظة علیها.األشجار من مظاهر البیئة الت  - أ
 لألشجار فوائد كبیرة فیجب عدم قطعها.  -  ب
 نهى الرسول الكریم عن قطع األشجار.  -  ت
 جمیع ما سبق.  -  ث
θ#){قال تعالى: .43 è= ÏG≈s% uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# t⎦⎪Ï% ©!$# óΟä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Ÿω uρ (#ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Åsãƒ 

š⎥⎪Ï‰tG ÷èßϑ ø9$# {  

 ممتلكات جاره الغائب لحین عودته.یجب على اإلنسان استغالل   - أ
 یجب المحافظة على الممتلكات العامة لمصلحة جمیع األفراد.  -  ب
 استغالل الممتلكات العامة ال یؤدي إلى اهدارها.  -  ت
 الممتلكات العامة جزء من ممتلكاتي الخاصة.  -  ث
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  .}من أخذ من األرض شیًئا بغیر حق خسف به یوم القیامة إلى سبع أرضیین{یقول رسول هللا  .44
 موارد البیئة الطبیعیة ملك للجمیع فیجب المحافظة علیها.  - أ
 یحق للحاكم أن یستغل موارد البیئة.  - ب
 استهالك موارد البیئة ال یؤدي إلى نقصانها.  - ت
 موارد البیئة متجددة فیحق لنا استهالكها.  - ث
 {قال تعالي: .45 $ yϑ̄Ρ Î) àM≈ s%y‰¢Á9$# Ï™ !# ts) à ù=Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9$# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yè ø9$# uρ $pκ ön=tæ Ïπx ©9xσßϑø9$# uρ öΝåκ æ5θè=è% 

†Îû uρ É>$ s%Ìh9$# t⎦⎫ÏΒÌ≈ tó ø9$# uρ †Îû uρ È≅‹Î6 y™ «! $# È⎦ø⌠$# uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# ( ZπŸÒƒ Ìsù š∅ ÏiΒ «! $# 3 ª! $#uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟ‹Å6ym{.  :تدل اآلیة الكریمة على 

 یجب توزیع الصدقات لجمیع األفراد.  - أ
 توزیع الصدقات ینقص المال.  - ب
 الصدقات األخذ منها.ال یحق لموزع   - ت
 فرض هللا الصدقات وتوزیعها یحقق العدالة في المجتمع.  - ث

öΝçGΖä. uöyz >π̈Βé& ôM {قال تعالي:  y_ Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ â ßΔ ù' s? Å∃ρ ã÷è yϑø9$$ Î/ šχ öθ yγ÷Ψs? uρ Ç⎯ tã 

Ìx6Ζßϑø9$# tβθ ãΖÏΒ÷σè? uρ «! $$ Î/ 3 öθ s9uρ š∅ tΒ# u™ ã≅÷δr& É=≈ tGÅ6ø9$# tβ% s3s9 # Zöyz Νßγ©9 4 ãΝßγ÷ΖÏiΒ 

šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# ãΝèδçsYò2r& uρ tβθ à) Å¡≈ x ø9$#{ ] :110آل عمران[.  

 األمر بالمعروف واجب على جمیع أبناء األمة.  - أ
 األمر بالمعروف یقتصر على الكبار فقط.   - ب
 إذا شاهدت أحًدا یخطئ ال أتدخل فذلك ال یعنیني.  - ت
 كرامتي.ال أتدخل في حل مشكالت اآلخرین حتى أحافظ على   - ث

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس هللا عنه كربة من كرب یوم {: قال رسول هللا  .46
القیامة، ومن یسر على معسر یسر هللا علیه في الدنیا واآلخرة، ومن ستر مسلًما ستره هللا في 

  إلى: یدعو الحدیث الشریف }.الدنیا واآلخرة، وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه
 یجب على المسلمین مساعدة بعضهم في السراء والضراء.  - أ
 أساعد فقط المحتاجین وعند الحاجة.  - ب
 مساعدة اآلخرین تؤدي إلى استهالك طاقتي وأموالي.  - ت
  أساعد اآلخرین حتى أحصل على شكر وتقدیر منهم.  - ث
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%t⎦⎪Ï {قال تعالى: 48. ©!$# tβρãä. õ‹ tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθãèè%uρ 4’ n?tãuρ öΝ ÎγÎ/θãΖã_ tβρã¤6 x tGtƒ uρ ’Îû 

È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $uΖ−/ u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6 ß™ $oΨ É) sù z># x‹tã Í‘$̈Ζ9 $#{. 
  تدعو اآلیة الكریمة إلى: 

 التفكر والتأمل في خلق هللا سبحانه وتعالى.  - أ
 التعلم.التفكر والتأمل یؤدي إلى زیادة المعرفة ویساعد على   - ب
 التفكر والتأمل في خلق هللا یقوي ویزید اإلیمان في قلوب الناس.  - ت
 جمیع ما سبق صحیح.  - ث

  

&ù{قال تعالى:  49. tø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ô⎯ ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù& tø% $# 

y7 š/ u‘ uρ ãΠ tø. F{ $# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ ¯=tæ ÉΟ n=s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z⎯≈ |¡ΣM}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷ètƒ { :5 - 1[العلق[.  

 فرض اإلسالم التعلیم للذكور فقط .  - أ
 التعلیم واجب على جمیع أفراد المجتمع.  - ب
 یؤدي تعلیم الذكور إلى تطویر المجتمع.  - ت
 یقتصر التعلیم على أبناء األغنیاء.  - ث
هللا)، وأدناها إماطة اإلیمان بضٌع وسبعون، فأفضلها قول (ال إله إال {: رسول هللا قال  50.

  .}األذى عن الطریق، والحیاء شعبة من اإلیمان
 من واجبات األفراد المحافظة على البیئة وحمایتها من األذى.  - أ
 حمایة البیئة والمحافظة علیها من مسؤولیات الدولة فقط.  - ب
 ألقي المهمالت على األرض عندما ال أجد مكان للقمامة.  - ت
   یعنیني. ال أشارك في تنظیف البیئة فذلك ال  - ث
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  )10ملحق رقم (
  سالمیة في صورته النهائیةإلاختبار قیاس مدى اكتساب القیم ا

  
 اسم المدرسة:............................... اسم الطالب: ..................................

 الدرجة:....................... الشعبة:...................... الصف:.....................
  

  أوًال: الهدف من االختبار
یهدف االختبار إلى قیاس مدى اكتساب طلبة الصف السادس االبتدائي للقیم اإلسالمیة المتضمنة 

  في منهاج حقوق اإلنسان.
  

  ثانًیا: تعلیمات االختبار 
 امأل البیانات األولیة قبل البدء باإلجابة عن األسئلة. -
) سؤاًال اختبارًیا من 50تأكد من حصولك على نسخة كاملة من هذا االختبار الذي یتكون من(  -

 ) صفحة مع صفحة الغالف. 12نوع االختیار من متعدد موزعة على(
 أجب عن أسئلة االختبار بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة. -
 ال تضع أكثر من دائرة على خیارات السؤال الواحد. -
  

  : مثال
  تكون االعالن العالمي لحقوق اإلنسان من عدد من المواد یبلغ: ی

  .مادة  35   - أ
  .مادة    30  - ب
 .مادة   32  - ت
  .مادة   40  - ث

  الباحثة/                                                                            
  سحر جمیل بعلوشة                                                                           

  
  واآلن اقلب الصفحة لإلجابة عن أسئلة االختبار. 
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  جابة األصح فیما یلي:إلختر اا
  المحور األول: القیم الدینیة واإلیمانیة

%ô‰s)©9 tβ {قال تعالى: .1 x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îο uθó™é& ×πuΖ|¡ ym { :تدعو اآلیة القرآنیة إلى  

  االقتداء بالرسول الكریم.  -  أ
 تباع مكارم األخالق.ا  - ب
  أخالق الرسول حسنة.  - ت
 .اإلیمان بالرسل  - ث

öΝ {قال تعالي: .2 çGΖä. uöyz >π ¨Βé& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâßΔù' s? Å∃ρ ã÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ ÷Ψs? uρ Ç⎯tã Ìx6Ζßϑ ø9 $# { 
  الكریمة على أن:تدل اآلیة 

 األمر بالمعروف واجب على جمیع أبناء األمة.  -  أ
 األمر بالمعروف یقتصر على الكبار فقط.   - ب
 إذا شاهدت أحًدا یخطئ ال أتدخل فذلك ال یعنیني.  - ت
 ال أتدخل في حل مشكالت اآلخرین حتى أحافظ على كرامتي.  - ث

ä3tFø9⎯ {قال تعالي: .3 uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Β é& tβθããô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒø: $# tβρããΒ ù' tƒuρ Å∃ρ ã÷è pR ùQ $$Î/ tβ öθyγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψßϑ ø9 $# 4 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ šχθßsÎ= øßϑ ø9   تدعو اآلیة الكریمة إلى أن: }#$

 النهي عن المنكر لیس من مسؤولیاتنا.  -  أ
 ال ننهى عن المنكر حتى ال نتعرض للعنف.  - ب
  نتجنب النهي عن المنكر حتى ال نعرض أنفسنا لإلحراج.  - ت
 .النهي عن المنكر یؤدي إلى الشعور باألمن والطمأنینة واالستقرار  - ث

  یدل الحدیث الشریف على أنه: }َوَعلََّمهُ  اْلُقْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمنْ  َخْیُرُكمْ {  :قال رسول اهللّ  .4
  یجب على اإلنسان االجتهاد في طلب العلم.  -  أ
  أفضل الناس من یتعلم القرآن ویعلمه لآلخرین.  - ب
  القرآن فقط. أن یتعلم اإلنسان  - ت
  ال أهمیة لبقیة العلوم في المجتمع.  - ث

َمن َحِفَظ َعَلى ُأمَِّتي َأرَبِعیَن حدیثا ِمن َأمِر ِدیِنها، َبَعَثُه اهللَُّ َعزَّ وَجلَّ َفِقیًها، وُكنُت َلُه شاِفًعا {: قال رسول هللا  .5
 یستدل من الحدیث الشریف أنه: }وَشِهیًدا

 حدیثًا عن الرسول. یجب على المسلم أن یتعلم أربعین  -  أ
 من یحفظ أربعین حدیثًا عن رسول هللا یبعث فقیًها.  - ب
 یجب أن نتعلم أكثر من أربعین حدیثًا عن الرسول.  - ت
  لیس مما سبق.  - ث
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(Ÿξsù ≅à{تعالي:قال  .6 s? !$yϑçλ°; 7e∃ é& Ÿωuρ $yϑèδ öpκ÷] s? ≅è%uρ $yϑßγ©9 Zωöθs% $VϑƒÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙÏ ÷z$# uρ 

$yϑßγs9 yy$uΖy_ ÉeΑ —%!$# z⎯ ÏΒ Ïπyϑôm§9 $# ≅è%uρ Éb>§‘ $yϑßγ÷Ηxq ö‘ $# $yϑx. ’ÎΤ$u‹−/ u‘ #ZÉó|¹ {  یدعونا قول هللا

  ما عدا: یلي صحیح إلى جمیع ما تعالى
  معاملة الوالدین معاملة حسنة ألنهما ربیاني.  - أ
  معاملة الوالدین معاملة حسنة ورعایتهم ألن ذلك من واجباتي.  -  ب
  إلى مساعدتي.رعایة الوالدین في الكبر ألنهما بحاجة   -  ت
  معاملة الوالدین في الكبر ومساعدتهما إن احتاجا لذلك.   -  ث

šχρãÏO { قال تعالي: .7 ÷σãƒuρ #’n? tã öΝÍκÅ¦ àΡr& öθs9 uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz :تدل اآلیة القرآنیة على {  

  التواضع.  . أ
  اإلیثار.  . ب
  التكبر.  . ت
 األنانیة.  . ث

#$!©%Ï“{: :قال تعالى .8 uρ u™ !% ỳ É− ô‰ Å_Á9$$Î/ s− £‰|¹uρ ÿ⎯Ïμ Î/   y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθà) −Gßϑø9$# ∩⊂⊂∪ Μçλm; $̈Β 

šχρâ™!$t±o„ y‰Ζ Ïã öΝ ÍκÍh5u‘ 4 y7Ï9≡ sŒ â™!# t“ y_ t⎦⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9 $#É {:یدل قول هللا تعالى على  

  أهمیة الصدق لإلنسان في الدنیا واآلخرة.  - أ
  الصدق من صفات المؤمنین المتقین.  -  ب
  یجب على اإلنسان قول الصدق واتباعه.  -  ت
  . الصدق مع اآلخرین یعرض الفرد للمشكالت   -  ث

yϑ̄Ρ$ {قال تعالي: .9 Î) àM≈s%y‰ ¢Á9 $# Ï™ !#ts) à ù=Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9$# uρ t⎦,Î# Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $pκön=tæ Ïπ x©9 xσ ßϑø9$# uρ öΝ åκæ5θè=è% †Îû uρ 

É>$s%Ìh9 $# t⎦⎫ÏΒ Ì≈ tóø9 $#uρ †Îû uρ È≅‹Î6y™ «!$# È⎦ ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒÌsù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟ‹Å6ym{.  :تدل اآلیة الكریمة على  

 یجب توزیع الصدقات لجمیع األفراد.  - أ
 توزیع الصدقات ینقص المال.  -  ب
 ال یحق لموزع الصدقات األخذ منها.  -  ت
 فرض هللا الصدقات وتوزیعها یحقق العدالة في المجتمع.  -  ث
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öθs9 {قال تعالي:  .10 uρ |MΨä. $̂àsù xá‹Î=xî É=ù=s) ø9 $# (#θ‘ÒxΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7Ï9 öθym { :تدعو اآلیة الكریمة إلى  

  الرفق والمعاملة اإلنسانیة.  - أ
  التسامح.  -  ب
  المشاركة.  -  ت
 تحمل المسؤولیة.  -  ث

یدعو الحدیث  } َفْلَیِصْل َرِحَمهُ  ،َأَثِرهِ  ِفي َوُیْنَسُأ َلهُ  ،ِرْزِقهِ  ِفي َأَحبَّ َأْن ُیْبَسَط َلهُ  َمنْ  {: قال رسول هللا  .11
  إلى أن: الشریف

 .ینمسلمال لیست واجبة على صلة الرحم   - أ
 صلة الرحم تتنافى مع الدین اإلسالمي.  -  ب
 .صلة الرحم لم یدع إلیها الدین اإلسالمي  -  ت
 .صلة الرحم توسع الرزق وتطیل العمر  -  ث

#$θßϑÅÁtGôã#) {قال تعالي: .12 uρ È≅ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè%§x s? 4 (#ρãä. øŒ$# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹n=tæ øŒÎ) 

÷Λä⎢Ζä. [™!# y‰ôãr& y#©9 r'sù t⎦÷⎫ t/ öΝä3Î/θè=è% Λä⎢ óst7ô¹r'sù ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷èÏΖÎ/ $ZΡ≡uθ÷zÎ){ تدعو اآلیة الكریمة إلى  : 

  . مساواةال  - أ
 االنتماء لألمة اإلسالمیة.   -  ب
 محاربة األعداء.   -  ت
 . تكریم اإلنسان  -  ث

#ÏN {قال تعالي: .13 u™uρ # sŒ 4’n1 öà)ø9 $# …çμ¤) ym t⎦⎫Å3ó¡Ïϑø9 $#uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9$# { :تدعو اآلیة القرآنیة إلى  

  التسامح.  - أ
  إعطاء الحقوق ألصحابها.  -  ب
  الرفق والمعاملة اإلنسانیة.  -  ت
  المشاركة.  -  ث

'pκš‰r$ {قال تعالي:  .14 ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθß™§9 $# ’ Í< 'ρé&uρ ÍöΔF{$# óΟ ä3ΖÏΒ{ قول  لید
 :صحیح عدا جمیع ما یلي هللا تعالى إلى أن

 یجب على كل فرد أن یؤدي الواجبات المفروضة علیه.  - أ
  تأدیة الواجبات وطاعة هللا ورسوله من خیر األعمال لإلنسان.  - ب
  طاعة هللا والرسول وأولي األمر واجب على كل إنسان.  - ت
  .اإلنسانطاعة هللا والرسول تتنافى مع حقوق   - ث
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.βÎ) ©!$# öΝä¨ {قال تعالي: .15 ããΒ ù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒF{ $# #’n<Î) $yγÎ=÷δ r& # sŒÎ) uρ ΟçFôϑs3ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# βr& 

(#θßϑä3øtrB ÉΑô‰yèø9 $$Î/{ :تتوافق اآلیة الكریمة مع التصرف التالي  

 أفتح حقیبة زمیلي وآخذ قلمه ثم أرجعه.  - أ
 أنتظر حتى یعود زمیلي وأستعیر قلمه.  - ب
 كثیرة.آخذ قلم زمیلي دون إذن ألن معه أقالم   - ت
 أفتح حقیبة زمیلي وآخذ قلم دون إذن ألنني صدیقه المقرب.  - ث

  على أن:  یدل قول الرسول  }ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتهِ { .16
 تحمل المسؤولیة واجب على كل فرد في المجتمع.  - أ
 تحمل المسؤولیة حق یقتصر على الكبار فقط.  - ب
  األفراد.تحمل المسؤولیة حق وواجب على جمیع   - ت
  تحمل المسؤولیة لیس من اختصاص األطفال.  - ث

  

  واألخالقیةالمحور الثاني: القیم االجتماعیة 
  

یَِّئةَ  َوَأْتِبعِ ، ُكْنتَ  َحْیُثَما اهللََّ  اتَّقِ {: قال رسول هللا  .17  ِبُخُلقٍ  النَّاَس  َوَخاِلقِ ، َتْمُحَها اْلَحَسَنةَ  السَّ
  یدعو الحدیث الشریف إلى: }َحَسنٍ 

  التسامح مع من یسئ إلینا.  - أ
  رد اإلساءة باإلساءة.  - ب
  عدم اإلساءة لآلخرین.  - ت
 التغاضي عن إساءة اآلخرین لنا.   - ث

 َیْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْرَبةً  َعْنهُ  هللاُ  َنفََّس  الدُّْنیا ُكَربِ  ِمنْ  ُكْرَبةً  ُمْؤِمنٍ  َعنْ  َنفََّس  َمنْ {: قال رسول هللا  .18
رَ  وَمنْ  الِقیاَمة، رَ  ُمْعِسرٍ  َعلى َیسَّ   یدعو الحدیث  إلى أنه: } واآلِخَرةِ  الدُّْنیا في َعَلْیهِ  هللاُ  َیسَّ

 یجب على المسلمین مساعدة بعضهم في السراء والضراء.  - أ
 مساعدة المحتاجین فقط وعند الحاجة.  - ب
 مساعدة اآلخرین تؤدي إلى استهالك طاقتي وأموالي.  - ت
 مساعدة اآلخرین حتى أحصل على شكر وتقدیر منهم.  - ث
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  هذا القول لرسول هللا }َكِبیَرَنا َوُیَوقِّْر  َصِغیَرَنا، َیْرَحمْ  َلمْ  َمنْ  ِمنَّا َلْیَس  {:قال رسول هللا  .19
  یتوافق مع التصرف التالي:

  ال أحترم من هو أكبر مني إذا لم یعاملني معاملة حسنة.  - أ
  احترام ومساعدة كبار السن واجب إنساني.   - ب
  ال أحترم إال كبار السن من أقربائي.   - ت
  احترام كبار السن ال یهمني ما دمت صغیًرا.   - ث

المِ  {:قال رسول هللا .20 خطأ  أن جمیع ما یلي إلى قول الرسول  لید }َوَخْیُرُهَما الَِّذي َیْبَدُأ ِبالسَّ
  : عدا
  .إفشاء السالم و التسامح  - أ
  .الحرب  - ب
  .األنانیة  - ت
  .الخیر  - ث

الِم، َوِعَیاَدُة اْلَمِریِض، َواتَِّباُع  َحقُّ {: قال رسول هللا  .21 اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َخْمٌس: َردُّ السَّ
أن جمیع ما یلي على  الشریف الحدیث دل ی }اْلَجَناِئِز، َوإَِجاَبُة الدَّْعَوِة، َوَتْشِمیُت اْلَعاِطسِ 

  :صحیح عدا
  حق المسلم على أخوه المسلم اتباع جنازته.  - أ
  واجب على المسلم.زیارة المریض   - ب
  من حقوق المسلمین على بعضهم رد السالم ومساعدتهم وتشمیت العاطس.  - ت
  .رد السالم على من أخاصمه  لیس من حقوقه  زیارة المریض و  - ث

ثُهُ {:  قال رسول هللا .22  هذا القول لرسول هللا }َما َزاَل ِجْبِریُل ُیوِصیِني ِباْلَجاِر َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّه َسُیَورِّ
  التالي: الموقفیتوافق مع  
 ال أساعد جاري إذا احتاجني ألنه ال یساعد اآلخرین.  - أ
 مساعدة الجیران ال تعنیني ألني ال أحتاجهم.  - ب
 اإلحسان إلى الجیران من صفات المسلمین التي دعا إلیها الدین اإلسالمي.  - ت
 أساعد جیراني الفقراء فقط.   - ث

 َفِبَقلِبه َیسَتطعْ  َلمْ  َفِإنْ  َفِبِلَساِنِه، َیسَتطعْ  َلمْ  َفِإنْ  ِبَیِدِه، َفلُیَغیِّْرهُ  ُمنَكَراً  ِمنُكم َرأى َمن{: قال رسول هللا  .23
  یدل قول الرسول إذا أخطأ أحد أن: }اإلیَمانِ  َأْضَعفُ  َوَذِلكَ 

  ال أتدخل فذلك یسبب لي المشاكل.  - أ
  ال أتدخل ألن ذلك انتهاك لحق الخصوصیة.  - ب
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  للجمیع.أحاول أن أطرح حلوًال مناسبة   - ت
  جمیع ما سبق.  - ث
ِدیدُ  َلْیَس {: قال رسول هللا  .24 ْرَعِة، الشَّ ِدیدُ  ِإنََّما ِبالصُّ یدعو الحدیث  }اْلَغَضِب  ِعْندَ  َنْفَسهُ  َیْمِلكُ  الَِّذي الشَّ

  الشریف إلى ضرورة:
  كتم الغضب أمام اآلخرین، ألنه یؤذیهم.  -  أ
  عدم كتم الغضب، ألنه غیر صحي.  - ب
  ومعاملة اآلخرین باحترام.السیطرة على الغضب   - ت
 التعبیر عن الغضب، ألن حبس الغضب یضر كثیًرا.  - ث

ٍد سَرَقت لقطعُت یَدها{: قال رسول هللا .25 أن جمیع ما  یدل الحدیث الشریف على }.َلو أنَّ فاطمَة بنَت محمَّ
  :یلي صحیح عدا واحدة

 حرص الرسول الكریم على احترام القانون وتطبیقه على الجمیع.  -  أ
 ق حدود هللا وشرائعه. وجوب تطبی  - ب
 احترام القانون واجب على جمیع أفراد المجتمع.  - ت
 . عقاب السارق یتنافى مع حقوق اإلنسان  - ث

θçΡ#){قال تعالى:  .26 uρ$yès? uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9 $# 3“uθø)−G9 $#uρ ( Ÿω uρ (#θçΡ uρ$yès? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρô‰ãèø9 $#uρ{  تدعو اآلیة

  : ان جمیع ما یلي صحیح عدا واحدة الكریمة إلى
  التعاون على البر والتقوى.   -  أ
  النهي عن اإلثم والعدوان.   - ب
  التعاون على فعل الخیرات.  - ت
  .   التعاون مع أصدقائي على فعل الشرور  - ث

9e≅ä3Ï9{قال تعالى: .27 uρ îπyγ ô_Íρ uθèδ $pκÏj9 uθãΒ ( (#θà)Î7 tFó™$$sù ÏN≡ uöy‚ø9 $# 4 t⎦ø⎪r& $tΒ (#θçΡθä3s? ÏNù' tƒ ãΝ ä3Î/ ª! $# 

$·èŠÏϑ y_ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ä. &™ ó©x« ÖƒÏ‰ s% {أن جمیع ما یلي صحیح عدا تدل اآلیة الكریمة على :  

  .المبادرة  -  أ
   .التسابق في عمل الخیر  - ب
   .هللا سبحانه وتعالى یرشد الناس لعمل الخیرات  - ت
   .المبادرة تتنافى مع الدین اإلسالمي  - ث

äí{قال تعالى: .28 ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6y™ y7 În/ u‘ Ïπyϑ õ3Ïtø: $$Î/ Ïπsà Ïãöθ yϑ ø9 $#uρ ÏπuΖ|¡ ptø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ ©ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯|¡ ômr& 4 

¨β Î) y7 −/ u‘ uθèδ ÞΟ n= ôãr& ⎯yϑ Î/ ¨≅|Ê ⎯tã ⎯ Ï&Î#‹Î6y™ ( uθèδ uρ ÞΟ n= ôãr& t⎦⎪Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$Î/{:تدعو اآلیة الكریمة  

 استخدم القوة ألتوصل لحلول ترضیني.  -  أ
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 العالي یؤدي إلى حل النزاع.استخدام الصوت   - ب
 حل النزاعات بالحوار والنقاش الهادئ.  - ت
 حل النزاعات بالعنف یزید من حدة النزاع.  - ث

  یدل قول الرسول على: }َیْعِنیهِ  الَ  َما َتْرُكهُ  اْلَمْرءِ  ِإْسَالمِ  ُحْسنِ  ِمنْ {: قال رسول هللا  .29
 عدم التدخل في خصوصیات اآلخرین.  - أ
  ألن ذلك ال یعنیني. إذا طلب أحد مساعدتي أتركه  - ب
  التدخل في خصوصیات اآلخرین یسبب لي المشاكل.  - ت
 إذا شاركت في حل مشكلة فذلك یعني التدخل في خصوصیات اآلخرین.  - ث

َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد اهللَُّ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعزًّا َوَما َتَواَضَع َأَحٌد {: َقاَل َرُسوِل اهللَِّ  .30
  یتوافق الحدیث مع التصرف التالي:}  ِإالَّ َرَفَعُه اهللَُّ هللَِّ 
 ال أتعامل مع زمیلي الفقیر.  - أ
 أبتسم في وجه أصدقائي فقط.  - ب
 أتعامل بلطف مع الجمیع.  - ت
  أقاطع الطالب ضعاف التحصیل.  - ث

t6§{{تعالى:  قال  .31 tã #’ ¯<uθs?uρ ∩⊇∪ βr& çν u™!% ỳ 4‘ yϑôãF{ $# ∩⊄∪ $tΒuρ y7ƒ Í‘ ô‰ãƒ … ã&©#yès9 #’ ª1̈“ tƒ{  
  إلى: یدعو قول هللا تعالى

  التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة بطریقة مهینة.  - أ
  التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة بحذر، ألن ذلك یؤثر على نفسیاتهم.  - ب
  احترام ذوي االحتیاجات الخاصة ألنهم متساوون معنا في الحقوق والواجبات.  - ت
  بحاجة لمساعدتنا.احترام  ذوي االحتیاجات الخاصة ألنهم   - ث

  المحور الثالث: القیم المعرفیة والعلمیة

Æì{تعالى: قال .32 sùötƒ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ öΝ ä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘ yŠ {  تدل اآلیة

 الكریمة على: 
 احترام العلم والعلماء والمتعلمین فقط.   - أ
 فضل وأهمیة العلم والمتعلمین.  - ب
 صفات المتعلمین. التكبر من  - ت
 أ و ب مًعا.   - ث
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  على أن: یحث الرسول  }اْلَمْرُء َعَلى ِدیِن َخِلیِلِه، َفْلَیْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُیَخاِللُ {: قال رسول هللا  .33
 أصادق جمیع الطالب.  - أ
 أختار الصدیق الحسن.  - ب
 ال یهمني كیف تكون أخالق صدیقي.  - ت
 الصدیق الجید ال یؤثر على أخالقي.  - ث

pκ$ {قال تعالى: .34 š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4©s\Ρé& uρ öΝ ä3≈oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í←!$t7 s%uρ 

(# þθèùu‘$yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒtò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39s) ø?r& {:جمیع ما یلي صحیح ما عدا  

  یجب أن احترم االختالف بین البشر مهما كان نوع هذا االختالف.  - أ
  مسلم أن یشكر هللا على نعمة االختالف بین البشر. یجب على كل  - ب
  تشابه الناس أو اختالفهم ال یؤثر على حیاتهم.  - ت
 یجب أن أتقبل الثقافات المتنوعة بین جمیع البشر.   - ث
%t⎦⎪Ï {تعالى: قال .35 ©!$# tβθãèÏϑtFó¡o„ tΑ öθs) ø9 $# tβθãèÎ6 −Fu‹ sù ÿ… çμ uΖ|¡ôm r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪Ï% ©!$# ãΝ ßγ1y‰yδ ª!$# ( 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ èδ (#θä9 'ρé& É=≈t7 ø9 F{  تدعو اآلیة الكریمة إلى:  }#$

 اإلصغاء إلى القول الذي یهمني.  - أ
 اإلصغاء الفعال لآلخرین.  - ب
 اإلصغاء  لآلخرین عند الحاجة إلیهم.  - ت
 جمیع ما سبق صحیح.  - ث

t⎦⎪Ï%©!$# tβρ {قال تعالى: .36 ãä.õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãèè%uρ 4’n? tãuρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ tβρ ã¤6xtGtƒuρ ’Îû È, ù=yz 

ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ $uΖ −/u‘ $tΒ |M ø) n=yz #x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ysö6ß™ $oΨ É)sù z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$#{.  تدعو

 :أن جمیع ما یلي صحیح عدا اآلیة الكریمة إلى
 التفكر والتأمل في خلق هللا سبحانه وتعالى.  - أ
 ویساعد على التعلم.التفكر والتأمل یؤدي إلى زیادة المعرفة   - ب
 التفكر والتأمل في خلق هللا یقوي ویزید اإلیمان في قلوب الناس.  - ت
  .یؤدي إلى عدم الراحة والطمأنینة التفكر والتأمل  - ث
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&ù{قال تعالى: .37 tø%$# ÉΟó™$$Î/ y7 În/ u‘ “ Ï%©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ z⎯≈|¡Σ M}$# ô⎯ ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù&tø%$# y7 š/u‘ uρ ãΠtø. F{$# 

∩⊂∪ “Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟn=s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ̄=tæ z⎯≈|¡Σ M}$# $tΒ óΟs9 ÷Λs>÷ètƒ {إلى أن: یدعو قول هللا تعالى  

 اإلسالم فرض التعلیم على الذكور فقط.  -  أ
 التعلیم واجب على جمیع أفراد المجتمع.  - ب
 یؤدي تعلیم اإلناث فقط إلى تطویر المجتمع.  - ت
 یقتصر التعلیم على أبناء األغنیاء.  - ث

یدل قول  .}َمْن َكَتَم ِعْلًما َیْعَلُمُه ِجيَء ِبِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُمْلَجًما ِبِلَجاٍم ِمْن َنارٍ {: اهللَِّ َقاَل َرُسوُل  .38
  الرسول على أن جمیع ما یلي صحیح عدا:

 دعا الدین اإلسالمي إلى نشر العلم الذي نتعلمه بین الناس.  - أ
 حذر الرسول الكریم من كتمان العلم عن اآلخرین.  - ب
 لى الفرد نشر العلم وتعلیمه لآلخرین.یجب ع  - ت
 .جزاء من یكتم علًما الجنة  - ث

َتْینِ { :قال رسول .39   . جمیع ما یلي صحیح ما عدا:}َال ُیْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ
 یجب على المؤمن أن یكون حذر في تعامله مع اآلخرین.  - أ
 المؤمن الحق یتعلم من الخطأ وال یكرره.  - ب
 نسان التأني والتفكر قبل أي عمل یقوم یه. یجب على اإل  - ت
  الخطأ ال یضر اإلنسان المؤمن.   - ث

ال تزوُل َقَدَما عبٍد یوَم القیامِة حتَّى ُیسأَل عن أربٍع َعن ُعُمِره فیما أفناُه وعن جسِدِه فیما { :قال رسوَل هللا .40
  . یدعو الحدیث إلى:}اْكَتَسَبُه وفیما أنفَقهُ أبالُه وعن ِعلِمِه ماذا َعِمَل فیِه وعن ماِلِه ِمْن َأْیَن 

 قضاء معظم الوقت في اللعب مع األصدقاء.  -  أ
 استثمار وقت الفراغ في أشیاء مفیدة.  - ب
 وقت الفراغ الكبیر یساعد على فعل الشر.  - ت
 استغالل معظم وقت الفراغ في الدردشات مع األصدقاء على االنترنت.  - ث

'pκš‰r${قال تعالى:  .41 ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω öy‚ó¡ o„ ×Π öθs% ⎯ÏiΒ BΘ öθs% #©|¤tã β r& (#θçΡθä3tƒ #Zöyz öΝåκ÷] ÏiΒ Ÿω uρ 

Ö™ !$|¡ ÎΣ ⎯ÏiΒ >™ !$|¡ ÎpΣ #©|¤tã β r& £⎯ä3tƒ #Zöyz £⎯åκ÷] ÏiΒ { :تدعو اآلیة الكریمة إلى  

 عدم السخریة واالستهزاء بآراء اآلخرین.  -  أ
 المجتمع.احترام وجهات نظر وآراء اآلخرین یقلل من مكانتي في   - ب
 ال أستمع لآلخرین ألنني أفضل منهم.  - ت
 احترم آراء من یحترم آرائي فقط.  - ث
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  المجال الرابع: القيم الجمالية والبيئية

≡/βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫Î¨{قال تعالى:  .42 §θ−G9 $# =Ïtä†uρ š⎥⎪ÌÎdγsÜtFßϑø9   تدعونا اآلية الكريمة إلى:} #$

  االهتمام بالنظافة الشخصية.  - أ
  المشاركة في تنظيف المدرسة.  -  ب
  األفراد فقط.نظافة المجتمع واجب   -  ت
  نظافة المجتمع من مسؤوليات الدولة والمختصين.   -  ث
ُة َواْلَفَراغُ {: قال رسول اهللا  .43 حَّ أن جميع  يشير الحديث إلى }ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمَن النَّاِس: الصِّ

  :ما يلي صحيح عدا
 المحافظة على الصحة واجب على الفرد.  - أ
 لقيام بجميع أعماله.تساعد الصحة اإلنسان على ا  -  ب
 جسم اإلنسان وصحته نعمة من اهللا يجب المحافظة عليها.  -  ت
  . الرجل الفقير ال يهتم بصحة أبنائه  -  ث

يَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقْوُل: َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، {:  قال رسول اهللا .44 اإلِْ
يَمانِ َوَأْدَناَها ِإَماطَ    يشير الحديث إلى: }ُة اْألََذى َعْن الطَِّريِق، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمْن اإلِْ

 من واجبات األفراد المحافظة على البيئة وحمايتها من األذى.  - أ
 حماية البيئة والمحافظة عليها من مسؤوليات الدولة فقط.  -  ب
 ألقي المهمالت على األرض عندما ال أجد مكان للقمامة.  -  ت
 سبق. ليس مما   -  ث

  يدعو الرسول الكريم إلى: }ِإْن َقاَمْت َعَلى َأَحِدُكُم اْلِقَياَمُة، َوِفي َيِدِه َفِسيَلٌة َفْلَيْغِرْسَها{: قال رسول اهللا  .45
  ال شأن لي بزراعة األشجار والمحافظة عليها.  - أ
  عدم قطع األشجار.  -  ب
  المحافظة على البيئة.  -  ت
 المشاركة في غرس األشجار وزراعتها.  -  ث

َب اللَُّه َرْأَسُه ِفي النَّار{: هللا قال رسول ا .46 أن جميع ما يلي  يشير الحديث إلى }َمْن َقَطَع ِسْدَرًة َصوَّ
  :صحيح عدا

 األشجار من مظاهر البيئة التي يجب المحافظة عليها.  - أ
 لألشجار فوائد كبيرة فيجب االهتمام بها.  -  ب
 نهى الرسول الكريم عن قطع األشجار.  -  ت
 .ألشجار وٕاتالفهاسالمي بقطع اإلامرنا الدين أ  -  ث
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Æ{قال تعالى: .47 tGö/ $# uρ !$yϑ‹ Ïù š9t?# u™ ª!$# u‘# ¤$!$# nο tÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψ s? y7 t7Š ÅÁtΡ š∅ ÏΒ 

$u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ⎯ Å¡ômr& uρ !$yϑŸ2 z⎯ |¡ômr& ª!$# šø‹s9 Î) ( Ÿωuρ Æ ö7 s? yŠ$|¡ x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©!$# 

Ÿω = Ïtä† t⎦⎪Ï‰Å¡ø ßϑø9   تدعو اآلیة الكریمة إلى أن: }#$

 من حق اإلنسان االستمتاع بأوقات الفراغ .  - أ
 الوقت مهم لإلنسان یجب استغالله كله في العمل.  - ب
 االستمتاع بوقت الفراغ یؤدي إلى الخسارة.  - ت
  استغالل وقت الفراغ مضیعة لوقت اإلنسان.  - ث

≈θè=ÏG#){قال تعالى: .48 s%uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪Ï% ©!$# óΟ ä3tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ Ÿωuρ (# ÿρß‰tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω 
= Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG÷èßϑø9   :أن جمیع ما یلي صحیح عدا تدعو اآلیة الكریمة إلى } #$

 عدم االعتداء على اآلخرین.   - أ
 المحافظة على ممتلكات اآلخرین.   - ب
 . واجب على المسلمین الجهاد في سبیل هللا  - ت
 . الناسالجهاد في سبیل هللا یؤذي حیاة   - ث

َمْن َأَخَذ َشْیًئا ِمَن اْألَْرِض ِبَغْیِر َحقِِّه ُخِسَف ِبِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإَلى َسْبِع {: رسول هللا  قال .49
 یدل الحدیث الشریف على أن:  }َأَرِضینَ 

 موارد البیئة الطبیعیة ملك للجمیع فیجب المحافظة علیها.  - أ
 یحق للحاكم أن یستغل موارد البیئة.  - ب
 موارد البیئة ال یؤدي إلى نقصانها. استهالك  - ت
  موارد البیئة متجددة فیحق لنا استهالكها.  - ث
≅È {قال تعالى:. 50 è%uρ (#θè=yϑôã$# “uz |¡sù ª!$# ö/ ä3n=uΗxå … ã&è!θß™ u‘ uρ tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ { تدل اآلیة

  الكریمة على:
  العمل یرهق اإلنسان فیجب التقلیل منه.  - أ
  العمل حق وواجب على كل إنسان.  - ب
  عمل األطفال یقوي شخصیتهم وینمیهم.  - ت
  .الة تریح اإلنسان من العمل الشاقالبط  - ث
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  )11ملحق رقم (
  مفتاح اإلجابة عن أسئلة االختبار

رقم 
  السؤال

زمر 
  اإلجابة

 ث  1
 أ  2
 ث  3
 ب  4
 ب  5
 ث  6
 ب  7
 ث  8
 ث  9

 أ  10
 ث  11
 ث  12
 ب  13
 ث  14
 ب  15
 ت  16
 أ  17
 أ  18
 ب  19
 ب  20

رقم 
  السؤال

زمر 
  اإلجابة

 ث  21
 ت  22
 ت  23
 ت  24
 ث  25
 ث  26

 ث  27

 ت  28

 أ  29

 ت  30

 ت  31

 ب  32

 ب  33

 ت  34

 ب  35

 ث  36

 ب  37

 ث  38

 ث  39

 ب  40

رقم 
  السؤال

زمر 
  اإلجابة

 أ  41
 أ  42
 ث  43
 أ  44
 ث  45
 ث  46
 أ  47
 ث  48
 أ  49
 ب  50
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  قائمة محكمي االختبار
  مكان العمل  التخصص  اسم المحكم  م
  الجامعة اإلسالمیة  التدریسالمناهج وطرق   د. فتحیة اللولو  .1
  جامعة القدس المفتوحة  المناهج وطرق التدریس  د. ماهر جودة  .2
  جامعة األزهر  المناهج وطرق التدریس  د. علي نصار  .3
  جامعة األقصى  أصول التربیة  د. أحمد صالح  .4
  مشرف حقوق إنسان وكالة الغوث  مناهج وطرق التدریسماجستیر   یحیى ناصر  .5
  لغة عربیة  وكالة الغوث ةمعلم  التدریسوطرق مناهج ماجستیر   عایشآمنة   .6
  معلم حقوق إنسان وكالة الغوث  مناهج وطرق التدریسماجستیر   بسام صالحة  .7
 معلم حقوق إنسان وكالة الغوث  مناهج وطرق التدریسماجستیر   عالء الكحلوت  .8
  وزارة األوقاف   ماجستیر في الحدیث الشریف  یاسر أبو عرمانة   .9

  حقوق إنسان وكالة الغوث ةمعلم  بكالوریوس أحیاء  وردة الحجار   .10
  حقوق إنسان وكالة الغوث ةمعلم  بكالوریوس إرشاد نفسي  لهام حسونة إ 11.
  حقوق إنسان وكالة الغوث ةمعلم  بكالوریوس إرشاد نفسي  إیمان عزیز  12.
  حقوق إنسان وكالة الغوث ةمعلم  بكالوریوس تعلیم أساسي  نادیة حسان 13.
  حقوق إنسان وكالة الغوث ةمعلم  بكالوریوس مواد اجتماعیة  لبنى منصور 14.
  تربیة إسالمیة وكالة الغوث ةمعلم  بكالوریوس تربیة إسالمیة  انتصار حجازي 15.
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)13ملحق رقم (  
 اإلثراء

الكریم واألحادیث النبویة)أوًال: الجزء األول (إثراء كتاب حقوق اإلنسان بآیات القرآن   
مكان زرع اآلیة أو 

  م  القیم الفرعیة اآلیات القرآنیة واألحادیث الشریفة  الحدیث
 الدرس  الصفحة

  القیم الدینیة واإلیمانیة

34  
أغضب 
 وأحترمهم 

 {قال تعالي: ô‰s)©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθó™é& ×π uΖ|¡ym 

⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ø9 $#uρ tÅzFψ$# tx. sŒuρ ©!$# #ZÏV x.{ 
 .]21األحزاب: [

االقتداء 
  1  بالرسول

36  
صفات  

  الوسیط

24  
أرسم 
  غضبي

öΝçGΖ {قال تعالي: ä. u öyz >π ¨Βé& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρ âßΔù's? 

Å∃ρã÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ìx6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σè? uρ «!$$Î/ 3 

öθs9 uρ š∅tΒ# u™ ã≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6 ø9$# tβ% s3s9 #Z öyz Νßγ©9 4 ãΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ 

šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδ çsYò2r& uρ tβθà) Å¡≈x ø9$#{ ] :110آل عمران[.  

األمر 
   2 بالمعروف 

ماذا أفعل  29
  بغضبي

ä3tFø9⎯ {قال تعالي: uρ öΝ ä3Ψ Ï iΒ ×π ¨Βé& tβθããô‰tƒ ’n<Î) Îösƒø: $# 

tβρ ããΒ ù'tƒuρ Å∃ρã÷èpR ùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Ç⎯ tã Ìs3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ 

šχθßsÎ=øßϑø9   .]104آل عمران: [ }#$

النهي عن 
   3  المنكر

  جمیع الدروس
 َمنْ  َخْیُرُكمْ {  :قال رسول اهللّ : قال عن عثمان بن عفان 

 .)192: البخاري(صحیح }َوَعلََّمهُ  اْلُقْرآنَ  َتَعلَّمَ 
 تعلم بعض

 اآلیات
   القرآنیة

4   

  جمیع الدروس

رَ {  :قال رسول اهللّ   مقالتي َسِمع امرئ وْجهَ  هللا نضَّ
 َمن إلى ِفْقه حامل وُربَّ  فقیه، غیر ِفْقه حامل فُربَّ  فحَملها،

 إخالص :مؤمن قلبُ  علیهنَّ  یغلُّ  ال ثالث منه، أفقه هو
 جماعة ولزوم األمر، ُوالة وُمناصحة تعالى،  هلل العمل

   .)162مسند أحمد: } (المسلمین

 تعلم بعض
 األحادیث
  النبویة

5   
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  ساعدوني 45

%Ós|©4 {قال تعالي: uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ 

$ ·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $ ¨Β Î) £⎯tó è= ö7tƒ x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6ø9$# !$ yϑ èδß‰tnr& ÷ρ r& $ yϑ èδ Ÿξ Ï. 

Ÿξ sù ≅ à)s? !$ yϑçλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδ öpκ÷]s? ≅è% uρ $ yϑ ßγ©9 Zωöθ s% $ Vϑƒ ÌŸ2 

∩⊄⊂∪ ôÙÏ÷z$#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%!$# z⎯ÏΒ Ïπ yϑ ôm§9$# ≅ è% uρ Éb> §‘ 

$ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó |¹ ∩⊄⊆∪ ö/ä3š/§‘ ÞΟn= ÷ær& $ yϑ Î/ ’ Îû 

ö/ä3Å™θ àçΡ 4 βÎ) (#θçΡθ ä3s? t⎦⎫ÅsÎ=≈ |¹ …çμ ¯ΡÎ* sù tβ%Ÿ2 š⎥⎫Î/≡̈ρ F| Ï9 

#Y‘θ àxî{ ] :25 - 23اإلسراء[.  

   6  بر الوالدین

#$!©%t⎦⎪Ï {قال تعالي:  من الرابح 9 uρ ρâ™ §θt7s? u‘# ¤$!$# z⎯≈ yϑƒM}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/Å‰Ï=ö7s% 

tβθ™7Ïtä† ô⎯ tΒ ty_$yδ öΝÍκös9 Î) Ÿωuρ tβρ ß‰ Ågs† ’Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ ß¹ 

Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρãÏO÷σ ãƒuρ #’n? tã öΝ ÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ tβ% x. 

öΝ ÍκÍ5 ×π|¹$|Áyz 4 ⎯ tΒuρ s−θãƒ £xä© ⎯ÏμÅ¡ø tΡ š Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ 

šχθßsÎ=øßϑø9  .]9الحشر: [}#$

   7  اإلیثار
19 
 

من یجلس 
على 
المقعد 
  األمامي

باب  60
  الجیران

38 
یغضبون 
  وأحترمهم

%Ï“ {قال تعالي: ©! $#uρ u™ !% ỳ É−ô‰Å_Á9 $$Î/ s−£‰|¹uρ ÿ⎯Ïμ Î/   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 

ãΝ èδ šχθà)−G ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪ Μ çλm; $̈Β šχρ â™ !$t± o„ y‰ΖÏã öΝ ÍκÍh5 u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ 

â™ !#t“ y_ t⎦⎫ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9  .]34 -33الزمر:[}#$
   8  الصدق

28 
متسع من 
  البدائل

42 
موهوب 

في 
  السیرك

 {قال تعالي: $yϑ̄Ρ Î) àM≈ s%y‰ ¢Á9$# Ï™!# ts) àù=Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $#uρ 

t⎦, Î#Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $pκön=tæ Ïπ x ©9 xσßϑø9 $#uρ öΝ åκæ5θè=è% †Îû uρ É>$s%Ìh9 $# 

t⎦⎫ÏΒ Ì≈ tóø9 $#uρ †Îû uρ È≅‹Î6y™ «!$# È⎦ø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒÌsù 

š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟ‹Å6ym{ ] :60التوبة[.  

توزیع 
الصدقات 
  لمستحقیها

9   

63 
ماذا تفعل 
لو كنت 
  مكاني
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اختیار   33
  البدیل

$ {قال تعالي: yϑ Î6 sù 7π yϑ ômu‘ z⎯ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨ ä. $ ˆàsù 

xá‹Î= xî É=ù= s)ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ y7 Ï9öθ ym ( ß#ôã $$ sù öΝåκ÷]tã öÏøó tG ó™ $#uρ 

öΝçλm; öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû ÍöΔ F{$# ( #sŒÎ* sù |M øΒ z•tã ö≅©.uθ tG sù ’ n?tã «!$# 4 ¨βÎ) 

©!$# =Ïtä† t⎦,Î#Ïj.uθ tG ßϑ ø9$#{  :159[آل عمران[. 

المعاملة 
   10  اإلنسانیة

13 
أین 
  االهتمام

13 
أین 
 االهتمام

 ُیْبَسطَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ {قال:  ، أن رسول هللا عن أنس 
  }َرِحَمهُ  َفْلَیِصلْ ، َأَثِرهِ  ِفي َلهُ  َوُیْنَسأُ ، ِرْزِقهِ  ِفي َلهُ 

  ).1982: ُمسِلم(صحیح 

 صلة
  األرحام

11   

قریة  8
 المتشابهون

θ#) {قال تعالي: ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è%§xs? 4 

(#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r' sù t⎦÷⎫t/ 

öΝä3Î/θ è= è% Λä⎢ óst7ô¹r'sù ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ZΡ≡uθ ÷zÎ) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’n?tã $ xx© ;οtøãm 

z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρr'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ 

÷/ä3ª= yè s9 tβρß‰tG öκsE{  :103[آل عمران[. 

االنتماء 
لألمة 

  اإلسالمیة
12   

18 

من یجلس 
على 
المقعد 
 األمامي

’4 {قال تعالي: n< Î) uρ š⎥t⎪ô‰ tΒ öΝ èδ% s{ r& $Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ 

(#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $tΒ Ν à6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9 Î) … çν çöxî ( ô‰s% Ν à6ø? u™ !$y_ 

×πoΨÉit/ ⎯ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ( (#θèù÷ρr' sù Ÿ≅ø‹x6ø9 $# šχ#u”Ïϑ ø9 $#uρ Ÿω uρ 

(#θÝ¡ y‚ö7 s? }̈ $̈Ψ9 $# öΝ èδu™ !$u‹ô© r& Ÿω uρ (#ρß‰Å¡ øè? † Îû ÇÚ ö‘F{$# 

y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n= ô¹Î) 4 öΝ à6Ï9≡ sŒ ×öyz öΝ ä3©9 β Î) Ο çFΖà2 

š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Β{ ] :85األعراف[.  

إعطاء 
   13  الحقوق

 من الرابح 9

'pκš‰r$ {قال تعالي: من الرابح 9 ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ÏÛr&uρ 

tΑθß™§9 $# ’ Í< 'ρé&uρ ÍöΔF{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( β Î*sù ÷Λä⎢ôãt“≈ uΖs? ’ Îû &™ ó©x« çνρ–Š ãsù 

’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§9 $#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $#uρ ÌÅzFψ$# 4 

y7 Ï9≡ sŒ ×öyz ß⎯|¡ ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s?{ ] :59النساء[. 

تأدیة 
   14  الواجبات

متسع من   28
 البدائل
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مخبز  58
 الضمیر

.βÎ) ©!$# öΝä¨ {قال تعالي: ããΒ ù'tƒ βr& (#ρ–Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒF{ $# #’n<Î) 

$yγÎ=÷δ r& # sŒÎ) uρ ΟçFôϑs3ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# βr& (#θßϑä3øtrB ÉΑô‰yèø9 $$Î/ 4 

¨βÎ) ©!$# $−Κ ÏèÏΡ /ä3ÝàÏètƒ ÿ⎯ÏμÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹Ïÿ xœ #ZÅÁt/{ 
 .]58النساء: [

   15  األمانة
كرسي  65

 الشجاعة

أغضب   34
 وأحترمهم

َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهللَِّ  -َرِضَي اهللَُّ َعْنُهَما -َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمرَ 
  َُماُم َراٍع َوُهوَ ُكلُُّكْم َراٍع {: َیُقول َمْسُئوٌل  َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِه َفاإلِْ

َعْن َرِعیَِّتِه َوالرَُّجُل ِفي أَْهِلِه َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِه َواْلَمْرأَُة 
ِفي َبْیِت َزْوِجَها َراِعَیٌة َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعیَِّتَها َواْلَخاِدُم ِفي َماِل 

  ).1459: ُمسِلم(صحیح  }ِدِه َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتهَسیِّ 
تحمل 

   16  المسؤولیة

قریة   23
 االحترام

متسع من  28
 البدائل

اختیار  32
 البدیل

63  
ماذا تفعل 
لو كنت 
 مكاني

  المجال الثاني: القیم االجتماعیة واألخالقیة

18 
من یجلس 
على المقعد 
  األمامي

رضي هللا  -عن أبي ذر جنادة بن جندب، ومعاذ بن جبل 
 اتَّقِ {قال: قال لي رسول هللا:   ، عن رسول هللا -عنهما 

یَِّئةَ  َوَأْتِبعِ ، ُكْنتَ  َحْیثَُما اهللََّ   النَّاَس  َوَخاِلقِ ، َتْمُحَها اْلَحَسَنةَ  السَّ
 ).355(سنن الترمذي:  }َحَسنٍ  ِبُخُلقٍ 

17  التسامح

أغضب  34
 وأحترمھم

یغضبون  41
 وأحترمھم

 باب الجیران 60
متسع من  28

 البدائل

اختیار  34
 البدیل

موھوب في  42
  السیرك



	269  ــ ــ  	
 

ماذا أفعل  29
  بغضبي

 َنفََّس  َمنْ {: قال رسول هللا  :قال  عن أبي هریرة
 ِمنْ  ُكْرَبةً  َعْنهُ  هللاُ  َنفََّس  الدُّْنیا ُكَربِ  ِمنْ  ُكْرَبةً  ُمْؤِمنٍ  َعنْ 

رَ  وَمنْ  الِقیاَمة، َیْومِ  ُكَربِ  رَ  ُمْعِسرٍ  َعلى َیسَّ  َعَلْیهِ  هللاُ  َیسَّ
 الدُّْنیا في هللاُ  َسَتَرهُ  ُمْسِلًما َسَترَ  وَمنْ  واآلِخَرةِ  الدُّْنیا في

 }َأِخیهِ  َعْونِ  في الَعْبدُ  كانَ  ما الَعْبدِ  َعْونِ  في وهللاُ  واآلِخَرةِ 
  ).2074: ُمسِلم(صحیح 

 مساعدة
18  اآلخرین

أنا أسمع   51
  وأستمع

احترام اآلراء   17
  یقرب الحقیقة

ماذا تفعل لو   62
  كنت مكاني

8 
قریة 

  المتشابهون
 ِمنَّا َلْیَس  {:قال رسول هللا  :قال أنس بن مالك  عن
 .)321(سنن الترمذي:  }َكِبیَرَنا َوُیَوقِّْر  َصِغیَرَنا، َیْرَحمْ  َلمْ  َمنْ 

 كبار احترام
 1929  السن

ماذا أفعل 
  بغضبي

العلم أو   47
  العمل

قریة  8
  المتشابهون

 اْلَمِدیَنةَ   اهللَِّ  َرُسولُ  َقِدمَ  َلمَّا، قال عبد هللا بن سالم 
 َوْجَههُ  َتَبیَّْنتُ  َفَلمَّا َأْنُظُر، النَّاسِ  ِفي َفِجْئتُ  النَّاُس، اْنَجَفلَ 
 َشْيءٍ  َأوَّلُ  َفَكانَ : َقالَ . َكذَّابٍ  ِبَوْجهِ  َلْیَس  َوْجَههُ  َأنَّ  َعَرْفتُ 
 َأْفُشوا النَّاُس، َأیَُّها َیا{: َقالَ  ِبهِ  َیَتَكلَّمُ   اهللَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُتهُ 
الَم،  ِباللَّْیلِ  َوَصلُّوا اَألْرَحاَم، َوِصُلوا الطََّعاَم، َوَأْطِعُموا السَّ
 ).652(سنن الترمذي:  }ِبَسالمٍ  اْلَجنَّةَ  َتْدُخُلوا ِنَیاٌم، َوالنَّاُس 

 إفشاء
20  السالم

  ساعدوني 47
  باب الجیران 60

العلم أو  47
  العمل

قریة  22
 االحترام

یقول:  ، قال: سمعت رسول هللا عن أبي هریرة 
الِم، َردُّ : َخْمٌس  اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  َحقُّ {  َوِعَیاَدةُ  السَّ

 َوَتْشِمیتُ  الدَّْعَوِة، َوإَِجاَبةُ  اْلَجَناِئز، َواتَِّباعُ  اْلَمِریِض،
 ).71(صحیح البخاري:  }اْلَعاِطسِ 

عیادة 
21  المریض

  باب الجیران 60
، قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما -عن ابن عمر

 :}َأنَّهُ  َظَنْنتُ  َحتَّى ِباْلَجارِ  ُیوِصیِني ِجْبِریلُ  َزالَ  َما 
ثُهُ    ).10(صحیح البخاري:  }َسُیَورِّ

 اإلحسان
22 الجار إلى
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قریة  9
  المتشابهون

 ، قال: سمعت رسول هللا عن أبي سعید الخدري 
 َیسَتطعْ  َلمْ  َفِإنْ  ِبَیِدِه، َفلُیَغیِّْرهُ  ُمنَكَراً  ِمنُكم َرأى َمن{یقول: 
 }اإلیَمانِ  َأْضَعفُ  َوَذِلكَ  َفِبَقلِبه َیسَتطعْ  َلمْ  َفِإنْ  َفِبِلَساِنِه،

 ).69(صحیح مسلم: 
 
 

 

23  البناء النقد
یغضبون  38

  وأحترمهم

موقف  51
  شجاع

مخبز  58
  الضمیر

22 - 
42  

احترام 
  المشاعر

ِدیدُ  َلْیَس {قال:  أن رسول هللا ، قال: عن أبي هریرة   الشَّ
ْرَعِة، ِدیدُ  ِإنََّما ِبالصُّ  }اْلَغَضبِ  ِعْندَ  َنْفَسهُ  َیْمِلكُ  الَِّذي الشَّ

 النفس ضبط  ).28(صحیح البخاري: 
  من الرابح 248   الغضب عند

متسع من  28
  البدائل

قریة  9
  المتشابهون

َأنَّ ُقَرْیًشا أََهمَُّهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة {  -رضي هللا عنها  -عن عائشة
؟ اْلَمْخُزوِمیَِّة الَِّتي َسَرَقْت، َفَقاُلوا: َوَمْن ُیَكلُِّم ِفیَها َرُسوَل اهللَِّ 

َفَقاُلوا: َوَمْن َیْجَتِرُئ َعَلْیِه ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُن َزْیٍد ِحبُّ َرُسوِل اهللَِّ 
َل َرُسوُل اهللَِّ ؟ َفَكلََّمُه ُأَساَمُة َفَقا َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن" :

؟" ثُمَّ َقاَم فْختَطَب، ثُمَّ َقاَل: "ِإنََّما أَْهَلَك الَِّذیَن َقْبَلُكْم  ُحُدوِد اهللَِّ
ِریُف َتَرُكوُه، َوإَِذا َسَرَق ِفیِهْم  َأنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ِفیِهْم الشَّ

ِعیُف َأَقاُموا َعَلْیِه  ٍد الضَّ اْلَحدَّ، َواْیُم اهللَِّ َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ
  ).1315(صحیح مسلم:  }َسَرَقْت َلَقَطْعُت َیَدَها"

احترام 
25 القانون

18 
 

من یجلس 
على المقعد 
  األمامي

  من الرابح 8

اختیار  33
  البدیل

17  
احترام اآلراء 

یقرب 
  الحقیقة

θçΡ#){قال تعالى:  uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9 ø9$# 3“ uθø)−G9 $# uρ ( Ÿωuρ 

(#θçΡ uρ$yès? ’n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9 $#uρ 4 { : 2[المائدة[. 
26  التعاون

قریة  22
  االحترام

9e≅ä3Ï9{قال تعالى:  uρ îπ yγô_Íρ uθèδ $pκÏj9 uθãΒ ( (#θà) Î7tFó™$$sù 

ÏN≡u öy‚ø9 $# 4 t⎦ ø⎪r& $tΒ (#θçΡθä3s? ÏNù'tƒ ãΝ ä3Î/ ª!$# $·èŠÏϑy_ 4 ¨βÎ) 

©!$# 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰s% {148[البقرة :[. 

27  المبادرة 
موقف   53

  شجاع
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أغضب  34
 وأحترمهم

äí{قال تعالى: ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹Î6y™ y7 În/ u‘ Ïπyϑ õ3Ïtø: $$Î/ Ïπsà Ïãöθyϑ ø9 $#uρ 

ÏπuΖ|¡ ptø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ ©ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯|¡ ômr& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθèδ 

ÞΟ n= ôãr& ⎯yϑ Î/ ¨≅|Ê ⎯tã ⎯ Ï&Î#‹Î6y™ ( uθèδuρ ÞΟ n= ôãr& t⎦⎪Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$Î/ {
  .]125[النحل: 

حل 
النزاعات 
  بالحوار 

 باب الجیران 2860
 من الرابح 8
 قریة االحترام 23
 ِإْسَالمِ  ُحْسنِ  ِمنْ {: ، قال رسول هللا عن أبي هریرة  باب الجیران 60

المحافظة   ).558(سنن الترمذي:  }َیْعِنیهِ  الَ  َما َتْرُكهُ  اْلَمْرءِ 
على  

خصوصیات 
  اآلخرین 

29

 اختیار البدیل 32

صفات  37
 الوسیط

42 
موهوب في 
 السیرك

20 
من یجلس 
على المقعد 
  األمامي

َما َنَقَصْت {َقاَل:  َعْن َرُسوِل اهللَِّ ، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة 
َزاَد اهللَُّ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعزًّا َوَما َتَواَضَع َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما 
 ).2001(صحیح مسلم: } َأَحٌد هللَِّ ِإالَّ َرَفَعُه اهللَُّ 

  أین االهتمام 3013  التواضع 

موهوب في  42
  السیرك

20 
من یجلس 
على المقعد 
 األمامي

t6§{{تعالى:  قال tã #’ ¯<uθs?uρ ∩⊇∪ βr& çν u™!% ỳ 4‘ yϑôãF{ $# 

∩⊄∪ $tΒuρ y7ƒ Í‘ ô‰ãƒ … ã&©#yès9 #’ ª1̈“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρr& ã©. ¤‹tƒ çμ yèxΨ tGsù 

#“tø. Ïe%!$# {:4 - 1[عبس[. 

 احترام ذوي
 الحاجات
  الخاصة 

31

احترام اآلراء  17
  یقرب الحقیقة

  المجال الثالث: القیم المعرفیة والعلمیة 

متسع من  30
 البدائل

${تعالى: قال pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝä3s9 (#θ ßs¡¡x s? 

† Îû Ä§Î=≈ yfyϑ ø9$# (#θ ßs|¡øù$$ sù Ëx |¡øtƒ ª!$# öΝä3s9 ( #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% 

(#ρ â“ à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$ sù Æìsùö tƒ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝä3ΖÏΒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θ è?ρ é& 

zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_u‘ yŠ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î7yz { :11[المجادلة[. 

إعالء قیمة 
   32  المتعلمین

العلم أو  46
 العمل
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أنا أسمع  51
 وأستمع

اْلَمْرُء َعَلى ِدیِن {: ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  َأِبي ُهَرْیَرةَ  َعنْ 
 ).259(سنن أبو داوود: } َخِلیِلِه، َفْلَیْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُیَخاِللُ 

حسن 
اختیار 

 األصدقاء
33   

 أین االهتمام 13

متسع من  28
 البدائل

موهوب في  42
 السیرك

 موقف شجاع 53

9 
قریة 

  المتشابهون
‰pκš$ {قال تعالى: r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯Ï iΒ 9x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ 

öΝ ä3≈oΨ ù=yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í← !$t7s%uρ (# þθèùu‘$yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ tò2 r& 

y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39s) ø? r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î=tã ×Î7yz { :13[الحجرات[. 

 تقبل
   34   االختالف

  حفلة شاي 14

⎪⎦t{تعالى: قال  ساعدوني 45 Ï%©! $# tβθ ãè ÏϑtF ó¡ o„ tΑöθ s) ø9$# tβθ ãè Î6 −F u‹sù 

ÿ… çμuΖ|¡ ôm r& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï%©! $# ãΝßγ1 y‰yδ ª! $# ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é& uρ öΝèδ 

(#θ ä9'ρ é& É=≈t7 ø9F{  .]18[الزمر: } #$

اإلصغاء 
أنا أسمع  51   35 الفعال

  وأستمع
  من الرابح 9

7 
قریة 

  المتشابهون
t⎦⎪Ï%©!$# tβρ {قال تعالى: ãä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãèè%uρ 4’n? tãuρ 

öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ tβρ ã¤6x tGtƒuρ ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $# uρ 

$uΖ −/ u‘ $tΒ |Mø) n=yz #x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ysö6ß™ $oΨ É) sù z>#x‹tã 

Í‘$̈Ζ9$# {:191 [آل عمران[. 

الحث 
على 

التفكر 
 والتأمل 

36   
17 

احترام اآلراء 
یقرب 
  الحقیقة

18 
من یجلس 
على المقعد 
  األمامي

&ù{قال تعالى: tø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n=y{ ∩⊇∪ t,n=y{ 

z⎯≈ |¡ΣM}$# ô⎯ ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù& tø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ tø. F{ $# ∩⊂∪ 

“Ï% ©!$# zΟ ¯=tæ ÉΟ n=s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z⎯≈ |¡ΣM}$# $tΒ óΟ s9 

÷Λ s>÷ètƒ { :5 - 1[العلق[. 

االجتهاد 
في طلب 

 العلم
37   

العلم أو  46
  العمل
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العلم أو  46
  العمل

َمْن َكَتَم ِعْلًما { :، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ اْبِن َعبَّاٍس َعِن 
(مسند  }َیْعَلُمُه ِجيَء ِبِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُمْلَجًما ِبِلَجاٍم ِمْن َنارٍ 

 ).293أحمد: 

عدم كتم 
   38  العلم

 َال ُیْلَدُغ اْلُمْؤِمنُ {َأنَُّه َقاَل:  ، َعِن النَِّبىِّ َعن َأِبى ُهَرْیَرَة   ساعدوني 23
َتْینِ  التعلم من  ).31صحیح البخاري: ( }ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ

موقف  52   39  الخطأ
  شجاع

ال تزوُل َقَدَما {: قال: قال رسوَل هللا  ،عن أبي هریرة   من الرابح  9
عبٍد یوَم القیامِة حتَّى ُیسأَل عن أربٍع َعن ُعُمِره فیما أفناُه 

ِعلِمِه ماذا َعِمَل فیِه وعن ماِلِه ِمْن وعن جسِدِه فیما أبالُه وعن 
 ).31صحیح البخاري: ( }َأْیَن اْكَتَسَبُه وفیما أنفَقهُ 

استثمار 
   40  الوقت 

  أین االهتمام 13

‰pκš${قال تعالى:   حفلة شاي  13 r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω öy‚ó¡o„ ×Πöθs% ⎯Ï iΒ 

BΘ öθs% #©|¤tã βr& (#θçΡθä3tƒ #Z öyz öΝ åκ÷] ÏiΒ Ÿωuρ Ö™!$|¡ÎΣ ⎯ÏiΒ >™ !$|¡ÎpΣ 

#© |¤tã βr& £⎯ä3tƒ #Z öyz £⎯ åκ÷]ÏiΒ ( Ÿωuρ (#ÿρ â“ Ïϑù=s? ö/ä3|¡àΡ r& Ÿωuρ 

(#ρâ“ t/$uΖs? É=≈ s) ø9F{$$Î/ ( }§ø♥Î/ ãΛôœeω$# ä−θÝ¡àø9 $# y‰ ÷èt/ Ç⎯≈ yϑƒM} $# 

4 ⎯ tΒuρ öΝ ©9 ó=çGtƒ y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ tβθçΗÍ>≈ ©à9 $# ∩⊇⊇∪ $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# 

(#θãΖtΒ#u™ (#θç7Ï⊥ tGô_$# # ZÏWx. z⎯ Ï iΒ Çd⎯ ©à9$# χÎ) uÙ÷èt/ Çd⎯©à9 $# 

ÒΟøO Î) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pg rB Ÿωuρ =tGøótƒ Νä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 =Ïtä†r& 

óΟà2 ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2ù'tƒ zΝ óss9 ÏμŠÅzr& $\GøŠtΒ çνθßϑçF÷δÌs3sù 4 

(#θà)̈? $# uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# Ò>#§θs? ×Λ⎧ Ïm§‘ { :12 -11[الحجرات[. 

احترام 
وجهات 
النظر 
  المختلفة

41   

الجوزان  66
  والبطیخة

قریة  23
  االحترام

53 
موقف 
  شجاع

  المجال الرابع: القیم الجمالیة والبیئیة

29 
متسع من 
  البدائل

=βÎ) ©!$# ¨{قال تعالى:  Ïtä† t⎦⎫Î/≡ §θ−G9 $# = Ït ä†uρ 

š⎥⎪ÌÎdγ sÜ tFßϑø9  .]222[البقرة: } #$
النظافة 

   42  الشخصیة 
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ِنْعَمَتاِن {: ، قال: قال رسول هللا عن ابن عباس   حفاة شاي  14
ُة َواْلَفَراغُ  حَّ  }   َمْغُبوٌن ِفیِهَما َكِثیٌر ِمَن النَّاِس: الصِّ

 ).88(صحیح البخاري: 
المحافظة  

على 
  الصحة

43   

أنا أسمع  51
  وأستمع

قریة  22
  االحترام

62 
 

ماذا تفعل 
لو كنت 
  مكاني

متسع من  29
  البدائل

یَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن {:  قال رسول هللا اإلِْ
ُشْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقْوُل: َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ، َوَأْدَناَها ِإَماَطُة اْألََذى َعْن 

یَمانِ   .)11(صحیح البخاري:  }الطَِّریِق، َواْلَحَیاُء ُشْعَبٌة ِمْن اإلِْ

المحافظة 
على نظافة 

  البیئة
44   

  اختیار البدیل 32

موقف  51
  شجاع

ِإْن َقاَمْت {: قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك 
 }   َعَلى َأَحِدُكُم اْلِقَیاَمُة، َوِفي َیِدِه َفِسیَلٌة َفْلَیْغِرْسَها

 ).296(مسند أحمد بن حنبل: 

غرس 
   45  األشجار 

9  
قریة 

  المتشابهون

َب اهللَُّ َرْأَسُه ِفي النَّار{: قال رسول هللا   }َمْن َقَطَع ِسْدَرًة َصوَّ
  ).361(سنن أبو داود: 

 

عدم قطع 
   46  األشجار

/ÆtGö{:قال تعالى  ساعدوني 45 $# uρ !$yϑ‹Ïù š9t?#u™ ª!$# u‘#¤$!$# nοtÅzFψ$# ( 

Ÿωuρ š[Ψs? y7 t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ⎯ Å¡ômr& uρ !$yϑŸ2 

z⎯ |¡ômr& ª!$# šø‹s9 Î) ( Ÿωuρ Æö7s? yŠ$|¡x ø9$# ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# ( ¨βÎ) 

©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪Ï‰Å¡ø ßϑø9$# {]:77سورة القصص [. 

االستمتاع 
بأوقات 
  الفراغ

  من الرابح 11   47

34 
أغضب 
  وأحترمهم

≈θè=ÏG#){قال تعالى: s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ 

Ÿωuρ (#ÿρ ß‰tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG÷èßϑø9 $# {
  .]190[البقرة: 

 

المحافظة 
على 

ممتلكات 
  اآلخرین 

48   
34  

اختیار 
  البدیل
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51  
أنا أسمع 
 وأستمع

َمْن َأَخَذ َشْیًئا ِمَن اْألَْرِض ِبَغْیِر َحقِِّه {:  رسول هللا قال
 }   َسْبِع َأَرِضینَ  ُخِسَف ِبِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإَلى

 ).130(صحیح البخاري: 

المحافظة 
على موارد 

  البیئة 
49   

العجوزان   65
  والبطیخة

“ #$È≅è%uρ (#θè=yϑôã {قال تعالى: uz|¡sù ª!$# ö/ä3n=uΗxå …ã&è!θß™ u‘ uρ 

tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ { : 105[التوبة[. 
الحث 
على 

  العمل 
50   

موقف  53
  شجاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

بل ال 

  سلم.

 یجب 

  )6ة 

ملة، والمستقب

صبر وال نستس

ها ویحمیها؟ 
  إلسالمي. 

ول _ صفحة

ت صعبة ومم

، علینا أن نص

 سیدافع عنه
 علینا دیننا ا

  ولماذا؟ 

 _ الجزء األو

  ة.

لحیاة أصبحت

تنا اإلسالمیة،
  لصعبة.

الده مثلك من
نا الذي یملیه

  ال تعجبه؟
  ؟

هل تغادرها؟ و
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)1(  
صف السادس 

 .طلبة
حوار والمناقشة

   یلیه: 

وال ،جد عمل

ذه دولتنا وأمتن
هذه المعیشة ا

بال طن ترك
ها فهذا واجبن

  ك؟
 آخر ألنها ال
رض لمشكلة؟
ى بلد آخر هل

   اإلثرائیة)

 اإلنسان للص

  .ة
 .ن

تماء لدى الط
الح – األدوار 

السؤال الذي 
  ن هنا.

 
   هنا!

وال یوجتقرار، 

هذه بالدنا وهذ
أعد أحتمل ه
من أبناء الوط
ت وندافع عنه

  ة التالیة:
  ود؟ ولماذا؟

حیاة في بلدك
بلده إلى بلد  

 ودینه إذا تعر
ادر بلدتك إلى

  

ني (المادة 

(كتاب حقوق

ألمة اإلسالمیة
ة المتشابهون
میة روح االنت

لعب والتعلم: 

ثم أجب عن ا
 والخروج من
  یقي العزیز؟
من كل شيء
   یا محمود؟

باألمن واالست

 یا صدیقي ه
ت كثیًرا ولم أ
 لو كل فرد م
حتمل المشقات

به في األسئلة
صرف محمو
 لم تعجبك الح
  یغادر الفرد
فرد عن بلده 
ك الفرصة لتغا
رد تجاه بلده؟

 الجزء الثان

( :زرع الحق

االنتماء لأل :
قریة الدرس: 
تنم ف الرئیس:

یجیات التعلیم 

  ءات: 
حوار التالي ثم
د: أرید السفر
لماذا یا صدی
د: لقد مللت م
ماذا ینقصك 
د: ال أشعر ب

  بخیر.
أنت مخطئ 

د: ولكني تعبت
 یا صدیقي! 
أن نصمد ونح

ش المعلم طالبه
هل یعجبك تص
ماذا تفعل لو 
هل یجوز أن
هل یتخلى الف
لو أتیحت لك

واجب الفرد ما

ثانیًا:

مكان ز
  

القیمة
عنوان
الهدف
استراتیج

  

اإلجراء
اقرأ الح
محمود
أنس: ل
محمود
أنس: م
محمود
یبشر ب
أنس: أ
محمود
أنس: 
علینا أ

  

یناقش
ه .1
م .2
ه .3
ه .4
ل .5
م .6



 

= Ït ä† 

  )17ة 

 ¨βÎ) ©!$# Ÿω t†

ول _ صفحة

ÇÚ $·mttΒ ( 

 _ الجزء األو

Ä· ’ Îû Ú ö‘ F{ $#

  س.
   االسالمي.
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)2(  
صف السادس 

  مي؟

   

  یها:
Ä¨ Ÿωuρ ·ôϑs?

  اس.
سلبیة بین الناس
عو لها الدین 

  ن الناس.

 اإلنسان للص

 المقعد األمام
   .واضع

.ر والمناقشة

سؤال الذي یلی
š‚£‰ Ä¨$̈Ζ=Ï9

18[.  

حسنة بین النا
 الصفات السل
سنة التي یدع
ال الفخور بین

(كتاب حقوق

      
 یجلس على
عزیز قیمة التو

الحوار والتعلم:

 أجب عن الس
 öÏiè|Á è? £‰s{

8[لقمان: } ‘9

  ة إلى:
الناس صفة ح
م التكبر من 
 الصفات الحس

عباده المختا 

( زرع الحق:

  .التواضع :
من  الدرس:

تعز ف الرئیس:
وجیا التعلیم و

  ءات:
آلیة التالیة ثم 

Ÿωuρ{تعالى:
5Α$tFøƒ èΧ 9‘θã‚sù

 اآلیة القرآنیة
لتفاخر بین ا
لتواضع وعدم
لتواضع من 
یحب هللا من 

مكان ز
  
  

القیمة
عنوان
الهدف
تكنولوج

  
اإلجراء
اقرأ اآل
یقول ت

¨≅ ä. ƒ èΧ
  

تدعو 
ا .1
ا .2
ا .3
ی .4
  

  

  

  

  

  



 

.  
ك بین 

  )28ة 

  فردة:

 
م كبار السن.
ومناقشة ذلك

ول _ صفحة

عة بمهمة منف

 

  ر المسنین.
 تدعو الحترام

و ،المجموعة

 _ الجزء األو

 

وم كل مجموع
  سنین.

  .ر المسنین
  سن.  

ة بعد زیارة دار
ألحادیث التي 
سجله أفراد ا
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 السن لدى 

  . المسنین

وتقو، موعاتنا
فتتاح دار للمس
ت وسلبیات دار
نحو كبار الس
وس المستفادة

اآلیات أو األح
جموعة ما س

 اإلنسان للص

  بي؟ 
 احترام كبار

 میدانیة لدار

   .ت
ء تشكیل مجم
قاط أسباب افت
اط  إیجابیات
ط  واجباتنا ن

اط أهم الدروس
 نقاط بعض ا
 قائد كل مج

(كتاب حقوق

 .ر السن
ا أفعل بغضب
تعزیز قیمة 

رحلة والتعلم:

في مجموعات
الرجاء ،مسنین

 تسجل في نق
تسجل في نقا
تسجل في نقا
 تسجل في نقا
: تسجل في 

یعرض ،عي

( :زرع الحق

احترام كبار :
ماذ  الدرس:

ت ف الرئیس:
 .  

وجیا التعلیم و

العمل ف ءات:
ارتنا لدار الم
وعة األولى: ت
وعة الثانیة: ت
وعة الثالثة: ت
وعة الرابعة: ت
وعة الخامسة
عمل الجماع

  ب. 

مكان ز
  

القیمة
عنوان
الهدف
الطلبة

تكنولوج
  

اإلجراء
بعد زیا
المجمو
المجمو
المجمو
المجمو
المجمو
بعد الع
الطالب

  

  

  

  

  

  

  



 

Μ $̈Β 

لَجنَِّة، 
َیهِدي 

وأحمد 

 

  )37ة 

šχ ∩⊂⊂∪ Μ çλm;

 َیهِدي ِإَلى ال
َوإِنَّ الُفُجوَر ی

 

ساعدة علي و
  .هذ

ول _ صفحة

ãΝ šχθà) −Gßϑø9 $#

 - 34[.  

، وٕانَّ البر برِّ
َلى الُفُجوِر، و

: 6094(. 

لمس ؛ الشریف
أستاذي على 

 _ الجزء األو

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ
-33[الزمر:  

 َیْهِدي ِإَلى الب
َكِذَب َیْهِدي ِإَل
(رواه البخاري

قة والحدیث 
جة كذب علي
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  طالب
  عات

s− £‰¹ ÿ⎯ Ïμ Î/   é&

t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ {

دَق ی{ إنَّ الصِّ
َوإِنَّ الَك .دِّیًقا

( }َد هللا َكذَّاًبا

باآلیات السابق
والذي نشأ نتیج

 

 

 

 

 

 اإلنسان للص

  رمهم
صدق لدى الط
ل في مجموعا

É− ô‰Å_Á9 |¹ uρ
y7 â™!# t“ y_ ßϑø9 $# É

 :َقالَ  ،ّي 
 ِعْنَد ِهللا ِصد
تَّى ُیكَتَب ِعْنَد

 مجموعتك ب
و ،الف بینهما

(كتاب حقوق

 
غضبون وأحتر
عزیز قیمة الص

العمل والتعلم:

“ u™!% ỳ 9 $$Î/

 öΝ Íκ Íh5u‘ 4 7 Ï9≡ sŒ

، عن النَّبي
 َحتَّى ُیْكَتَب
ُجَل َلَیْكِذُب َحتَّ

الب مع أفراد
لحلول  للخال

( :زرع الحق

الصدق    :
یغض   الدرس:

تعز ف الرئیس:
التعلیم ووجیا 

  ءات:
%Ï“{:عالى ©!$# uρ

šχρ y‰ΖÏã

بن مسعود  

رَُّجَل َلَیصُدُق
ُجنَّاِر، َوإِنَّ الرَّ 

 عزیزي الطا
فیة التوصل ل

مكان ز
  

  
القیمة
عنوان
الهدف
تكنولوج

  
  
  

اإلجراء
قال تع

ρâ™!$t±o„
وعن اب
وٕانَّ الرَّ
ِإَلى النَّ

استعن
في كیف



 

ول _ صفحة  )44ة 

  ا.

  نا.

 _ الجزء األو

  

   السوق.
مذاكرة دروسها

  .اتي
  حسنة.

هما قوًال حسن
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 ،ر

 

لسؤال التالي:

بالذهاب إلى 
طلبت منها مذ

  منزل.
ذلك من واجبا
مله معاملة ح

ل لهو مهما وأق

 اإلنسان للص

حترام والتقدیر

.ر والمناقشة

وأجب عن ال 
  ف صحیح:

ع كلمة أمه ب
ه أمها ألنها ط
 في أعمال الم
ذ العمل ألن 
ر السن وأعام
علي أن أحترم

(كتاب حقوق

  .ن
   .اعدوني

عزیز قیمة االح

الحوار والتعلم:

 ،التي أمامك
مام كل موقف
 یرفض سماع
 تصرخ بوجه
 تساعد أمها 
ساعد أمي في
رم والدي كبیر
 حق والدّي ع

( :الحقزرع 

بر الوالدین  :
سا  الدرس: 
تعز ف الرئیس:

  والدین.
وجیا التعلیم و

  ءات:
إلى الصورة ا
عالمة صح أم
(      ) فتى
(      ) فتاة
(      ) فتاة

أسا (      ) 
(      ) أحتر
(      ) من 

مكان ز
  
  

القیمة
عنوان
الهدف
وبر الو
تكنولوج

  

اإلجراء
أنظر إ
ضع ع

1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
6. )

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

(#þθèùÎ 4 

  )51ة 

(#θç/ Ÿωuρ ô£ è@

ول _ صفحة

(#θè= à2 uõ° $# uρ

 ء.

  ف.

 فظة علیها.
  رضینا.

 _ الجزء األو

  
7‰Éfó¡tΒ 2uρ

شمسیة والهوا
دون إسرافئة 

  ى زیادتها.
 یجب المحاف

شكل الذي یرض
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  ة التي تلیها:
/ y‰ΖÏã Èe≅ ä. Β

3[.  

  ة:
ء والطاقة الش
ام موارد البیئة
بیئة یؤدي إلى
ر البیئة التي 
 الطبیعیة بالش

 اإلنسان للص

   .بیئة
 .مع

ى موارد البیئة
  .مها

.ر والمناقشة

ب عن األسئلة
(#ρä‹ ö/ä3tGt⊥ƒ Î— 

31األعراف: [

لعبارات التالیة
لطبیعیة  الما
ة إلى استخدا
خدام موارد الب
ة من مصادر
 موارد البیئة 

(كتاب حقوق

على موارد الب
 أسمع  وأستم
ن یحافظ على
ف في استخدا

الحوار والتعلم:

تالیة ثم أجب
 © tΠ yŠ# u™ ‹è{

t⎦⎫ÏùÎô£ ßϑ  {]

و خطأ أمام ال
موارد البیئة ال

رآنیةو اآلیة الق
راف في استخ
الثروة السمكیة
حقنا استخدام

( :زرع الحق

المحافظة ع :
أنا  الدرس: 

أن ف الرئیس:
وال یسرف ،یة

وجیا التعلیم و

  ءات:
آلیة القرآنیة الت

_û©Í{:عالى t6≈ tƒ
Ÿω = Ïtä† ßϑø9 $#

شارة صح أو
(     ) من م
(     ) تدعو
(     ) اإلسر

ا د(     ) تع
(     ) من ح

مكان ز
  

القیمة
عنوان
الهدف
الطبیعی
تكنولوج

  
  

اإلجراء
اقرأ اآل
قال تع

… çμ ¯ΡÎ) Ÿω
  

ضع إش
1. )
2. )
3. )
4. )
5. )
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

$Y?θã‹ç/ 

ãΝ à6 

رسول 
 َأْنُظُر،

 َیَتَكلَّمُ  
 َتْدُخُلوا

وال  ،ر

 )60ة 

# sŒ ΟçFù=yzyŠ 

Ú⎥Î⎫ ª!$# 6s9

الحادثة عن ر
َأ النَّاسِ  ِفي تُ 
 اهللَِّ  َرُسولِ  

َت ِنَیاٌم، َوالنَّاُس 

ها أجر كبیر

ول _ صفحة

Œ{: تعالي Î* sù

šÏ9≡ x‹2 ⎥Îi⎫ t7ãƒ

  .اعض

د قرأت هذه ا
َفِجْئُت النَّاُس، 
 ِمنْ  َسِمْعُتهُ  ءٍ 

َو ِباللَّْیلِ  َوَصلُّوا

صفة رائعة وله

  صدقائك.

  

 _ الجزء األو

، قال التالیة

 Zπ t6ÍhŠsÛ 4 Ÿ2

بععلى بعضنا 

ن الناس، ولقد
اْنَجَفلَ  ْلَمِدیَنةَ 

َشْيٍء َأوَّلُ  َكانَ 
َو اَألْرَحاَم، صُلوا

ا لها من ص

حسنة بین أص

  
 حدث بینكما.

 متك. 
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  .الب

  تلیه: 
آلیة القرآنیة

«! Zπ Ÿ2 t≈ t7ãΒ
.  

 نرد السالم ع

 والتسامح بین
ا  اهللَِّ  ُسولُ 
َفك: َقالَ . َكذَّابٍ 

َوِص الطََّعاَم، 

یا ،ن الجنة!

هذه الصفة الح

  ریق:
  من  أمامه.
ن شیًئا لم یح

  ن االحراج.
 یقلل من كرام

 اإلنسان للص

 
سالم بین الطال

  . األدوار

األسئلة التي 
في التلفاز ا

ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$#

]61النور: [} 

علینا أن نین 
  جدي؟

محبة واأللفة 
 ،َرس َقِدمَ  َلمَّا
َك ِبَوْجهِ  َلْیَس  هُ 

َوَأْطِعُموا سالَم،
6.(  

 یدخل اإلنسان
  ب.

ي أن تنشر ه
  ي: 

 معه في الطر
یقك وال تسیر

 وتحادثه وكأن
 إلیه خوًفا من
الم ألن ذلك 

(كتاب حقوق

 .سالم
   .ب الجیران

مارسة رد الس
لعب  والتعلم:

ثم أجب عن ا
وم یا جدي ف

öΝä3Å¡ Zπ ¨ŠÏtrB 

šχθè=É) ÷ès?{
مسلمیال نحن 

رد السالم یا ج
سالم ینشر الم

هللا بن سالم 

َوْجَههُ  َأنَّ  َرْفتُ 
السَّ َأْفُشوا ُس،

652 الترمذي: 
ن رد السالم 
 مشقة أو تعب
 علیك یا بني
حیحة فیما یلي
ي تخاصمت 

تجاه طریایر 
 علیه السالم 
تحاول النظر 
ترد علیه السال

( :زرع الحق

إفشاء السال  :
باب  الدرس:

مم ف الرئیس:
وجیا التعلیم و

  ءات:
حوار التالي ثم
 سمعت الیو

(#θ #’n? tã Å¡àΡ r&

ÏM öΝ à6 ¯=yès9 s?

 أجل یا بني
 وما أهمیة رد
یا بني رد الس

قال عبد هللا، 
َعَر َوْجَههُ  یَّْنتُ 
النَّاس َأیَُّها َیا{: 

(سنن ا }ِبَسالمٍ 
نإ یا جدي 

 االنسان أي م
أجل یا أمجد
الجابة الصح
ت زمیلك الذي

(      ) تغی 
) ترد       (

(      ) ال تح
(      ) ال تر

زمكان 
  

القیمة
عنوان
الهدف
تكنولوج
اإلجراء
اقرأ الح
أمجد:

θßϑÏk=|¡sù

M≈tƒFψ$#

الجد :
أمجد: 
الجد: ی

 هللا
َتَبیَّ َفَلمَّا
َقالَ  ِبهِ 

ِب اْلَجنَّةَ 
أمجد:
تكلف 
الجد: 
اختر ا
شاهدت

1.  
2. )
3. )
4. )



 

قبلتها و 
أسبوع 
تلفاز، 
 فریدة 
  هذا
 ،قرباء

شّجعنا 
فكیف 
لمسلم 
 وٕالى 
حبكما 
لخالة 

  )12ة 

قخالة فریدة و 
فمنذ أ ،دوى

فتح الجد الت 
سألت  "،حم!

ألن ؛ جمیًعا
رنا أحد األقز 

حّتى لو لم یش
ف ،تخاصمون
ه الخاصم أخا

دة إلى أمها
قائلة: "أح ،ب
وسارعت ا ،

ني _ صفحة

احتضنت الخ 
جد فحة دون

.وتحب أّمها 
ن "صلة الرح
ر مع أقربائنا
حتى لو لم یز

ح ،قّرب منه
قرباء أحیاًنا یت
 المسلم ال ُیخ

نظرت فرید ا
بمرح وحب ما

عضهماخالة لب
  آلخر.

 _ الجزء الثان

 مع خالتها، 
ظرت المصاف
و ،حب خالتها

نامج كان عن
حدث و نتزاور
حكمل قائًال: 

ونتق ،دث إلیه
 یا جّدي األق
ي الغالیة إّن 

هنال طبًعا، و 
خالتها تقربهم
رت األّم والخا

بعضهما اآل ن
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ارة 

 – 

 ي تلیها:
وهناك تقابلوا 

وانتظ ، فریدة
 كثیًرا فهي تح
برنموضوع ال

 "یعني أن نتح
ثّم أك .قاربین"

بل أن نتحد 
 قالت: ولكن
ّد: یا حفیدتي
 هو األفضل
 األم وبید خ

نظر .ي بكما
حتها واحتضن

 اإلنسان للص

 الرحم وزیا

رد القصصي 

ن األسئلة التي
جد والجّدة، وه
لمصافحة أم
 أحزن فریدة 
الجمیع بأن م

فقال:  ،لرحم
متحاّبین ومتق
،ال نفعل مثله

ثّم ،ریدة قلیًال 
فقال الجّد ،م؟

لسالم یكون
وأمسكت بید 

حب أن أقتدي
وسامح ،ت األم

(كتاب حقوق

     .م
 .ن االهتمام

تعزیز صلة 

: السردوالتعلم
 .ت

ثم أجب عن ،
ّمها لزیارة الج
مدت یدها ل
وأم فریدة مّما 
ذات، فوجئ 
معنى صلة ا

ویجعلنا م ،ى
جب علینا أال

فّكرت فر .لك
الخصام  هذا

والذي یبدأ بال
 ،من مكانها
وأح ،ن یحّبكما

فابتسمت ،ئها

( زرع الحق:

صلة الرحم :
أین  الدرس:

 ف الرئیس:
  .ب

وجیا التعلیم و
 في مجموعات

  ءات:
،لقصة التالیة
 فریدة مع أّم

ثم م ، وشوق
مت الخالة وأ
هذا الیوم بالذ
الحبیب عن م
 إلى هللا تعالى

فیج ،عّنا سأل
قریب على ذلك

وهم في  ،ون
و، الث أیام

ثّم قامت م ،
وأدعو هللا أن 

ذار عن خطئ

مكان ز
  

القیمة
عنوان
الهدف
األقارب
تكنولوج
العمل 

  

اإلجراء
اقرأ ال 

ذهبت
بحب 
تخاصم
وفي ه
جدها ا
یقربنا 

لم یسو 
هذا الق
یتزاورو
فوق ثال
خالتها
 ،كثیًرا

باالعتذ
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َمْن َأَحبَّ َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه، َوُيْنَسُأ َلُه ِفي َأَثِرِه، َفْلَيِصْل {قال:  ، أن رسول هللا وعن أنس 
  ).1982(صحيح ُمسِلم: }َرِحَمهُ 

 الشريف إلى أن:يدعو الحديث 
 صلة الرحم واجبة على كل مسلم. .1
 صلة الرحم تتنافى مع الدين اإلسالمي. .2
 صلة الرحم توسع الرزق وتطيل العمر. .3
 ) مًعا. 3و  1(  .4
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.شارك أفراد مجموعتك في كتابة الفتة تدعو إلى صلة الرحم   
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)9( 
 )20(كتاب حقوق اإلنسان للصف السادس _ الجزء الثاني _ صفحة  :مكان زرع الحق

 
 .عيادة المريض القيمة:

 .قرية االحترام عنوان الدرس:
  .تعزيز زيارة المريض الهدف الرئيس:

 –السرد القصصي تكنولوجيا التعليم والتعلم:
 .العمل الجماعي

 
 

 اإلجراءات:
 ثم أجب عن األسئلة التي تليها: ،اقرأ القصة التالية
انتهاء الصالة، فأخذ رجل كبير السن يحدثنا  أجلس مع أصدقائي داخل المسجد بعدذات يوم كنت 

، قال: عن أبي هريرة المسلمين على ذلك في قوله،   عن فضل زيارة المريض، وحث الرسول
الِم، َوِعَياَدُة اْلَمِريِض، َواتَِّباُع  َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلمِ {يقول:  سمعت رسول هللا  َخْمٌس: َردُّ السَّ

وبعد انتهاء الحديث قررت أنا  ).71(صحيح البخاري:  }اْلَجَناِئِز، َوإَِجاَبُة الدَّْعَوِة، َوَتْشِميُت اْلَعاِطسِ 
وأصدقائي أن نخصص كل يوم جزء من وقتنا لزيارة بعض المرضى في المستشفيات ونخفف عنهم 

 عو لهم بالشفاء العاجل. وند
 

الِم، َوِعَياَدُة اْلَمِريِض، َواتَِّباُع اْلَجَناِئِز، {: قال رسول هللا  َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َخْمٌس: َردُّ السَّ
 ).71(صحيح البخاري:  }َوإَِجاَبُة الدَّْعَوِة، َوَتْشِميُت اْلَعاِطسِ 
 نستدل من الحديث على ما يلي:

 المسلم على أخوه المسلم اتباع جنازته.حق  .1
 زيارة المريض واجب على المسلم. .2
 من حقوق المسلمين على بعضهم رد السالم ومساعدتهم وتشميت العاطس. .3
 جميع ما سبق صحيح. .4
 
 
 

  

لزيارة المرضى. ساعد زمالئك في عملية جمع التبرعات  
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 النظافة الشخصية    القيمة:

 متسع من البدائل عنوان الدرس:
 تعزيز قيمة النظافة الهدف الرئيس:

 العمل في مجموعات تكنولوجيا التعليم والتعلم:
 
 

 اإلجراءات:
 ثم أجب عن األسئلة التي تليها:،اقرأ اآلية القرآنية

  {قال تعالى:              { :222[البقرة[. 

 على ما يلي: اآلية الكريمة نستدل من 
 االهتمام بالنظافة الشخصية. .1
 المشاركة في تنظيف المدرسة. .2
 نظافة المجتمع واجب األفراد فقط. .3
 نظافة المجتمع من مسؤوليات الدولة والمختصين.  .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شارك أفراد مجموعتك في كتابة مظاهر النظافة الشخصية 
 التي يجب أن يحرص عليها األفراد.
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 .فظة علیها
  

  ي تلیها:
وٕاذا بصوت 
السمع لحوار
ء ذلك تذكرت

t⎦⎪Ï (#θãΖtΒ# u™ $

 Ν ä3 àÒ ÷è−/ è t/

©! 4 ¨βÎ) ©!$# s?

لحق ال انتهاكً 
صحهما بعدم
خرین یحافظ 
سراره الشخص

 اإلنسان للص

.صیة اآلخرین
 

ألسرار والمحاف
  . القصصي

 األسئلة التي
و ، المدرسة

 أن تسترق ا
وأثناء ،ما أمل

}$pκ š‰ r'̄≈ tƒ Ï% ©!$#

Ÿωuρ = tGøótƒ 

 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$#

  یلي:
ان دآلخرین یع

ن تتدخل وتنص
خصوصیات اآل
أن تكون له أ

(كتاب حقوق

على خصوص
 .تیار البدیل

مارسة كتم األ
لتعلم: السرد 

ثم أجب عن 
 في ممرات

فحاولت ،ها
عن صدیقتهم

قال تعالى: ،

 (#θÝ¡¡¡ pg rB uρ
 çνθßϑçF÷δÌ s3sù4

صحیحة مما ی
جسس على اآل
 على أمینة أن
ظ على خص
حق كل فرد أ

( زرع الحق:

المحافظة ع :
اخت  الدرس:

مم ف الرئیس:
جیا التعلیم وال

  ءات:
 ،قصة التالیة
 أمینة تسیر
 یداعب أذنیه
ین زمیلتیها ع
،لقرآن الكریم

 ÒΟ øOÎ) ( Ÿωuρ
 ÏμŠ Åzr& $\GøŠ tΒ 

الجابات الص
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(     ) كان 
(     ) الحفاظ
(     ) من ح

  
  
  
  
  

مكان ز
  

القیمة
عنوان
الهدف
تكنولوج

  
اإلجراء

اقرأ القص
كانت 
خافت

دار بین
آیات ا

Çd⎯ ©à9 $#

zΝ óss9 
  

اختر ا
1.  
2. )
3. )
4. )
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    .االقتداء بالرسول القيمة:

 .: صفات الوسيطعنوان الدرس
 .ممارسة القدوة الحسنة الهدف الرئيس:

 .السرد القصصي تكنولوجيا التعليم والتعلم:
 

 اإلجراءات: 
 اقرأ القصة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

الكل أراد أخد شرف وضع الحجر األسود  ،لما وصلت قريش في بناء الكعبة إلى الحجر األسود
وهو  ،وعندها أتى رجل حكيم ،فبدأ النزاع بين أشراف مكة على من يأخذ هذا الشرف العظيم ،مكانه

لوا ألبو فقا ،واقترح  عليهم أن ُيحكموا شخًصا بينهم ،أكبر أهل قريش سًنا اسمه أبو أميه بن المغيرة
وبينما هم منتظرون إذ دخل  قال: أول من يدخل عليكم من الباب، فقالوا: أجل، أميه: من ُنحكم

قالوا: الصادق األمين الصادق األمين رضينا، وبالفعل الكل أجمع على  من الباب،عليهم النبي 
ووضعه  ،ه الشريففنزع النبي ثوب الذى بينهم ،وحكوا للنبي قصه النزاع ،الموافقة على حكم النبي

ة ثم نادى ساد ،ووضع الحجر األسود على الثوب ،وحمل النبي الحجر األسود بيديه ،على األرض
فكلهم اشتركوا في حمل الحجر األسود حتى رفعوه إلى  ،احملوا الثوب وقال ،قريش من كل القبائل

فحل النبي  ،ريفتينثم وضعه في مكانه بيديه الش ،ثم رفع النبي الحجر األسود من الثوب ،مكانه
 هذه المشكلة التي كادت تؤدى إلى القتال بين أهل قريش. 

 {:قال تعالى                    
    { ]21 :األحزاب[.  

 

 تدعو اآلية القرآنية إلى:
 االقتداء بالرسول الكريم. .1
 إتباع مكارم األخالق. .2
 أخالق الرسول حسنة. .3
 .جميع ما ذكر .4

دون مع أفراد مجموعتك 
صفات الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم
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 توزيع الصدقات لمستحقيها  القيمة:

 موهوب في السيرك عنوان الدرس:
 تعزيز قيمة الصدقة الهدف الرئيس:

 - الحوار والمناقشة تكنولوجيا التعليم والتعلم:
 العمل في مجموعات

 
  اإلجراءات:

 ثم أجب عن األسئلة التي تليها: ،اقرأ الفقرة التالية 
لمحتاجين لماذا ال نسعى ونسأل عن الناس ا ، ...دعوة عامة: إخواني القادرين والمحبين للعطاء

يكونون بيننا وهم بأمس  هناك العديد من ،فبعد أن كثرت الحروب والتشرد ،والفقراء من حولنا
  !!الحاجة لنا ونحن الهين برفاهيات هذا الزمان

ربما ال نستطيع أن نكون مثل عمر الفاروق عندما كان يتفقد رعيته ليًال ومتخفًيا، فوجد امرأة تطبخ 
ال تبلغ أمير  الطعام لها وألوالدها، وسألها لمب فأمر، تلهيهم عن الجوعألبنائها حتى  الحجارة

فبكى عمر رضي  ،كيف يتولى أمورنا ويغفل عنا؟""فأجابت بكلمتها المشهورة:  المؤمنين عن حالها،
والسؤال   ،-فاألقربون أولى بالمعروف- قد نستطيع التقرب الى من حولنا  ونحن ،!هللا عنه وأرضاه

فال نعرضهم إلى  ،فيكون وقعها على النفس ألطف ،نقدم لهم المساعدات باعتبارها هديةوأن  ،عنهم
 هؤالء هم الذين حًقا علينا أن نسعى إلعانتهم تقرًبا الى هللا تعالى. اإلحراج أو اإلهانة:

 {تعالى: يقول                     
                              {]215: البقرة[.  

 
 

 
 

تعاون مع أفراد مجموعتك في تحديد آلية العمل للحصول على تبرعات من المجتمع 
والمحتاجين.ا على الفقراء هالمحلي وتوزيع  
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  تدل اآلیة الكریمة على: 
 یجب توزیع الصدقات لجمیع األفراد. .1
 توزیع الصدقات ینقص المال. .2
 ال یحق لموزع الصدقات األخذ منها. .3
 فرض هللا الصدقات وتوزیعها یحقق العدالة في المجتمع.  .4
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( :زرع الحق
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 ي تلیها:

لصدیق أسامة
 عني: ال تخ
 وال (تقعروا) 
ال لمأكلة، و

فظة على األش
تها من واجبات
لتشجیر البیئة
 األشجار واقت
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خضراء مظهر

(كتاب حقوق 

شجار وعدم قط
قف شجاع   
مارسة غرس 

: الحواروالتعلم

 ثم أجب عن
 

  رسول هللا
 أوصیكم بعش
 وال شیًخا كبی
 شاة وال بقرة
 وما فرغوا أنف

مام االجابات 
لدین اإلسالمي
فظة على األش
ك في الحمالت
وقات الحروب
 المساحات الخ

( :زرع الحق

غرس األشج :
موق  الدرس:

مم ف الرئیس:
وجیا التعلیم و

 ءات:
وصیة التالیة 
  أبو بكر...

 وجه خلیفة ر
 الناس، قفوا أ
طفًال صغیًرا 
 وال تذبحوا 
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(    ) المحاف
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عنوان
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تكنولوج

  
اإلجراء
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الصوام

  
شإضع 
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2. )
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 _ الجزء الثان
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. 

واإلرشاد 

 

  ي تلیها:
 یحاول أن یس
ت أنه من أس
حتى لو كان
، ألن ذلك لی
ل وطرحت ع
میسورین، وم
صول على مص

عندما یخطئون
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منكر من صف
حفظحتاجین ی
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.د القصصي
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(كتاب حقوق

عروف والنهي
.خبز الضمیر

تنمیة روح 

السرد والتعلم:

ثم أجب عن 
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 بالمعروف و
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( :زرع الحق

األمر بالمع :
مخب  الدرس:

ف الرئیس:
 .ن

وجیا التعلیم و

  ءات: 
 ،قصة التالیة

قصف المدرس
جلست معه، 

ن هذا سبأله 
بعد ونصحته 

وجهت إلى زم
تبرعات، وجم
الذي نجمعه 

 ما یلي صحی
(    ) من واج
(    ) یحق ل
(    ) األمر 
(    ) توزیع 

مكان ز
  

القیمة
عنوان
الهدف
لآلخرین
تكنولوج

  

االجراء
اقرأ القص
في مقص
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غیره، 
ذلك تو
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جمیع 

1. )
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4. )
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صناف متعددة

   في سلة.
   سلة.

جمعت الوجبة

 سم اإلنسان. 

ني _ صفحة

َكِثیٌر ِمَن النَّاس

وب علیها أص

یة  ووضعها
 ووضعها في

   سلة. 

مجموعات ج

وأهمیتها لجس
  ة. 

 _ الجزء الثان

  یه:
ْغُبوٌن ِفیِهَما َك

 الطالب مكتو

 إفطار صحی
غذاء صحیة 
 ووضعها في

وتحدید أي الم

ت الصحیة و
هتمام بالصحة
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ألسئلة التي تلی
ِنْعَمَتاِن َمغ{: 

الونات على ا

 تحمل وجبة
تحمل وجبة غ
وجبة العشاء 

ي التجمیع، و

كونات الوجبات
محافظة وااله

 اإلنسان للص
       

  كنت مكاني
حافظة على 

ب في 

 أجب عن األ
 رسول هللا 

.  
توزیع باعات 

میع  بالونات
میع بالونات ت

ت ومیع بالونا
  ت. 
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Abstract Summary of the study: 
Title of the study: The Extent Of Inclusion Of The Islamic Values In 
Human Rights Curriculum For The Sixth Elementary Class At UNRWA 
Schools in The Gaza Strip And The Extent Of Students Acquisition of It. 
Researcher: Sahar Jameil Balousha. 
Direction of research: Education faculty / Islamic University in Gaza. 
The problem of the research and the questions: This study aims to 
examine the extent of inclusion of the Islamic values in Human Rights 
Curriculum for the sixth elementary grade at UNRWA schools in the Gaza 
Strip, the extent of students acquisition of it, the proposed vision to enrich 
it and answer the following questions: 
1. What are the Islamic values those must be included in Human Rights 

Curriculum for the sixth elementary grade at UNRWA schools in 
Gaza? 

2.  To what extent Islamic values are available in Human Rights 
Curriculum for the sixth elementary grade at UNRWA schools in 
Gaza Strip? 

3. To what extent Islamic values are found in Human Rights books for 
the sixth elementary grade at UNRWA Schools in Gaza from 
teachers point of view? 

4.  What is the level of the sixth grade student’s acquisition to the 
Islamic Values? 

5.  Is there any difference in the level of the students acquiring for 
Islamic values because of gender variant? 

6. What is the proposed vision to enrich the Human Rights Curriculum 
for the sixth elementary grade at UNRWA Schools in Gaza Strip? 
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  To achieve this, the researcher implemented the descriptive 
methodology where the sample was intentionally selected from Human 
Rights Curriculum for the sixth elementary grade for both semesters and 
the study used content analysis tool  and  list included the most important 
values and sub values under it and a test to determine to what extent the 
students acquiring to these values, and proposed vision to enrich the 
Islamic values in Human Rights book for the sixth elementary grade at 
UNRWA Schools in Gaza Strip. To analyze the results the researcher 
used the frequencies calculation where the following results were 
revealed: After the analysis of two parts (first and second semester) of 
human rights book for The sixth elementary grade at UNRWA Schools in 
Gaza Strip, the researcher extracted fifty Islamic values, she divided it into 
four parts sixteen religious values, fifteen social and moral values, ten 
scientific and cognitive values and  nine environmental esthetical values. 

After the researcher had ascertained the validity of the tool, she 
presented it to a group of experts (63 expert) in order to know to what 
extent theses values are included in Human Rights book for the sixth 
elementary grade at UNRWA Schools in Gaza, from their point of view, 
then the researcher prepared a test to measure the extent of the students 
acquisition of Islamic values in the sixth elementary grade in the north of 
Gaza. After the test’s arbitration, it was applied on (543) male and female 
students representing random sample selected from sixth grade students 
in north Gaza area. the researcher then, enriched some values which 
were not included in the book after the analysis process . The researcher 
found, the frequency of Islamic values was (161) times where social and 
moral values occupied the first position with a (56) frequencies represent 
(34.78%), the religious faithful values occupied the second position with 
(43) frequencies represent (26.71%), the scientific and cognitive values 
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occupied the third position with (38) frequencies represent (23.60%) and 
esthetical environmental values occupied the last position with (24)  
frequencies represent (14.91%). According to the experts point of view it 
is appears that social and moral values was ranked as the first in a 
relative weight (73.38), followed by cognitive and scientific values which 
ranked as the second in a relative weight (69.86), then the esthetical 
environmental values is ranked as the third in a relative weight (54.62) 
and finally the religious faithful values is ranked as fourth in a relative 
weight (53.9). The relative weight in total grade of the test (62.80) 
meanwhile the relative weight of  the test results was (71.6) with close 
ranges amongst males and females. 
 

on the light of the previous results ,the research study  recommends 
the following: 
1. To conduct  studies on the content of human rights books of 

elementary classes to know the Islamic values included in this stages 
books . 

2. Consentrate on the religious faithful values, esthetical environmental 
values, cognitive and scientific values in the next studies . 

3. Guide the curricula and school books designers to include educational 
activities to improve Islamic values for students . 

4. Consider both balance and encompassment and the gradual of  
included Islamic values at deferent classes and growth  stages. 

5. Develop human rights books according to the list of Islamic values 
included in this research . 

6. Provide human rights books from first class to sixth elementary class 
with addendums and enrichment material and support students’ 
acquisition of the Islamic values through teachers especially in male 
schools. 
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