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  ملخص الدراسة
 الدراسة إلى التعرف على أثر إثراء محتـوى منهـاج العلـوم بمـستحدثات       ت هذه هدف

وتـتلخص مـشكلة    .الثامن األساسـي تنور البيولوجي لدى طالبات الصف بيولوجية في تنمية ال 
  :الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي

بمستحدثات بيولوجية في تنمية التنور البيولوجي لدى        منهاج العلوم توى  ما أثر إثراء مح   
  األساسي؟طالبات الصف الثامن 

  : التاليةألسئلةهذا السؤال اتفرع عن و
 محتوى منهاج العلوم؟ب تحدثات البيولوجية الواجب إثراؤهاما المس -

  ما التصور المقترح إلثراء محتوى منهاج العلوم بمستحدثات بيولوجية؟ -
 ؟ما متطلبات التنور البيولوجي الواجب توافرها لدى طلبة الصف الثامن -

بين متوسطات درجات   ) α ≥ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -
 طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التنور البيولوجي؟

 

محتوى منهاج بتحليل  حيث قامت  ،حليليفي هذه الدراسة المنهج الوصفي التاتبعت الباحثة و
كما استخدمت المنهج   ، العلوم العامة للصف الثامن وتحديد المستحدثات البيولوجية المتضمنة فيه        

البنائي التجريبي في إعداد قائمة المستحدثات البيولوجية والمادة اإلثرائية ودليل المعلم وقائمـة             
وتجريبها على عينة الدراسة والتي تكونت ، البيولوجيالتنور بار متطلبات التنور البيولوجي واخت  

من طالبات الـصف الثـامن       والضابطةتجريبية  في المجموعتين ال  شعب دراسية   ) 4( من عدد   
شعبة في المجموعة التجريبية    ) 2( بواقع   ،األساسي في مدرسة دير ياسين األساسية العليا للبنات       

  .طالبة) 67( المجموعة الضابطة وعدد طالباتها شعبة في) 2(طالبة و) 65(طالباتها وكان عدد 
 التكرارات :مثلولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة العديد من المعالجات اإلحصائية 

يجاد صدق إلPearson  معامل ارتباط بيرسون و،والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية
ه ومعادلة يجاد معامل ثبات إل21 كودر ريتشارد سونمعامل و،  لالختباراالتساق الداخلي

    . T testتبار  واخهوليستي لحساب ثبات التحليل

بـين  ) α ≥ 0.05( فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة       وجود  الدراسة إلى   هذه  وتوصلت  
متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد إثـراء محتـوى             

 لصالح المجموعـة التجريبيـة،      التنور البيولوجي   اختبار ة في بمستحدثات بيولوجي  منهاج العلوم 
ويرجع السبب في ذلك إلى فاعلية إحداث اإلضافات والزيادات على الوحدتين الدراسيتين األولى             
والثانية من كتاب العلوم العامة للصف الثامن األساسي نتيجة لقصور المحتوى في تناول بعض              

  .المستحدثات البيولوجية



ب  

إحداث اإلضافات والزيادات على الوحدتين الدراسيتين األولى والثانية من كتاب          تأثير  حجم  وأن  
كما أوصت الباحثـة بـضرورة      ، ن األساسي كبير في المجموع العام     العلوم العامة للصف الثام   

العلوم العامة في المرحلة األساسية العليا بعض المستحدثات البيولوجية مثل الهندسة تضمين كتب 
ويرهـا فـي    الحالية وتحليلها وتقويمها وتط   وإعادة النظر في مناهج العلوم      ، ة وتطبيقاتها الوراثي

 .ضوء المستحدثات العلمية
  



ج  

Abstract  
 
This study aimed at investigating the effect of enriching the content of the 
science curriculum with Biological innovations on the development of  
biological literacy for the basic eighth grade students, The main problem of 
the study was identified in the following question: 
"What is the effect of enriching the content of the science curriculum 
with Biological innovations on the development of  biological literacy 
for the basic eighth grade students?"  

 
The following questions were generated from the main question:   
- What are the biological innovations that must be enriched in the 
content of the science curriculum?  
 - What is the Perception of the proposed  to enrich the content of the 
science curriculum with biological innovations? 
- What are the requirements of the biological literacy that 
necessary for the students of eighth grade? 
- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the level of 
the biological knowledge between the experimental group and control 
group? 
  
The researcher used the descriptive analytical approach in the study 
procedures. she analyzed the content of general science curriculum for 
eighth grade and identification of biological innovations embodied in it. 
Constructive experimental approach was also used in preparing a list of 
biological innovations, enrichment material, teacher's guide, a list of the 
requirements of biological literacy and Biological knowledge test 
(biological literacy test), and tested on the sample of the study, which 
consisted of (4) classes from the eighth grade students in Deir Yassin 
school for girls, (2)classes for the experimental group and the number of 
the students was (65) student, and (2)classes for the control group and the 
number of the students was (67). 
 
To achieve the objective of the study the researcher used several statistical 
treatments such as: frequencies, averages, percentages and Pearson 
correlation coefficient correlation to find the validity of the internal 
consistency of the test, Kuder – Richardson coefficient 21 was used to find 
the reliability of the test. Holiste equation was also used to calculate 
analysis reliability. 
The study reveals the following results:  
There are a statistically significant differences at the level of significance 
(0.05 ≥α) between the means scores of students in the experimental group 
and control group after enriching the content of the science curriculum  



د  

with  biological innovation in  the development of  biological literacy in 
favor of the experimental group, This is due to the effectiveness of   
making additions and increases to the first and second units of the Book of 
General Science to eighth grade primary, because of the failure to address 
some of the content in the biological innovations. 
There is a great  effect for the enrichment material on the experimental 
group. 
Researcher recommended that general science books in the basic stage 
should include some biological innovations such as genetic engineering and 
its applications, and review the current science curriculum, analyze and 
evaluate it in light of scientific innovations.    
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  داءـــــــــــــــــــــــــــــإه

  
   رمحه ا أبي.....امسهحروف  إىل أول من نطقت

   حفظها اأمــي... والغاليــــــــــة إلــي معلمتـي األولــي
  إخواني وأخواتي.....م والوافرـــــــــــــــــــــعطــاء الدائــإلــي ال

   ابين حممد..... وأغالهـــــــــــــم رـــــــــــــز البشـــإىل أع

  ساعدني يف حبثي هذاو وكل من علمين حرفاًإىل صديقاتي 
  إلــي أرواح شــهدائــنا الطــاهـرة

  رانــا البواســلــــــــــــإلــي أســ
  كل من هلم حق عليإىل 

  أهدي حبثي هذا
  

 



و  

  شكر وتقدير
احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد صلى ا عليه وسلم النيب األمني 

   ....وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد
ارة دربي سبحانه وتعاىل الشكر  رب العاملني عز وجل على توفيقي يف إعداد دراسيت هذه وإمتامها وإن

  . وأمتنى من ا أن تعم فائدهتا على مجيع طلبة العلم،عما يصفون
أتقدم بداية  و،من ال يشكر الناس ال يشكر ا أتوجه بالشكر لكل من ساعدني يف إمتام دراسيت هذه ف

عد ا تعاىل ملا لألستاذ الفاضل الدكتور صالح الناقة ملا بذله من جهود يف توجيهي وإرشادي فلواله ب
  . والتقديروصلت إىل هذه الدرجة فله مين كل االحرتام

كما وأتقدم بالشكر وعظيم االمتنان إىل مدرسي اجلامعة اإلسالمية كافة ملا بذلوه ويبذلوه ويقدموه لنا من 
ذه وأخص بالذكر األستاذ إبراهيم األسطل واألستاذ حممود األستاذ ملا بذاله يف تنقيح ه نصح وإرشاد

  .الرسالة ومراجعتها وتدقيقها
 واألستاذ على املسلمي واملعلمة ،وعرفاناً مين باجلميل أتوجه بوافر الشكر إىل األستاذ حسن رصرص

  .الفاضلة سناء اليعقوبي وأخيت إميان ملا قدموه يل من نصح وإرشاد صادق وهادف
لماهتا ملا بذلوه معي و مديرة مدرسة ومع) ب(كما وأتقدم بالشكر لكل من مديرة مدرسة شفا عمرو الثانوية

  . دراسيت هذهدير ياسني األساسية العليا حلسن استقباهلم يل يف مدرستهم وما بذلوه ألجلي يف إمتام
وال أنسى أن أتقدم بشكر خاص ملن أعجز دوماً عن شكرهم أسرتي اليت حتملتين ووفرت يل كل سبل 

  .الراحة فشكراً هلم مجيعاً
 يد املساعدة وكان عوناً يل يف إعداد دراسيت هذه فلهم مين كل احلب والتقدير وشكراً وإىل كل من قدم يل

  الباحثة                                          وا ويل التوفيق،،،،          .جزيال هلم
  بو فودةهبة أ                                                                                
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  المحتويات                              
  الصفحة  الموضوع

  أ  ملخص الدراسة باللغة العربية
  ج  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

  هـ  اإلهداء
  و  شكر وتقدير
  ز  المحتويات

  ي  قائمة الجداول
  ك  قائمة المالحق

  خلفية الدراسة وأهميتها /الفصل األول
  ٢  :مقدمة

  ٧  لدراسةمشكلة ا
  ٨  أهداف الدراسة
  ٨  أهمية الدراسة

  ٩  مصطلحات الدراسة
  ٩  حدود الدراسة

   اإلطار النظري/الفصل الثاني
  ١٢  أوالً إثراء المناهج

  ١٢  تعريف اإلثراء
  ١٣   اإلثراءهدافأ

  ١٤  مستويات اإلثراء
  ١٥  العوامل التي تساعد في عملية اإلثراء 

  ١٥  شروط اإلثراء الجيد
  ١٦  ر المنهاجتطوي

  ١٧  ثانياً المستحدثات البيولوجية
  ٢١  المشروعات الدولية التي أوصت بتضمين المستحدثات البيولوجية في المناهج

  ٢٥  الطفرات الوراثية 
  ٢٧  الحرب البيولوجية 
  ٣١  الهندسة الوراثية



ح  

  ٣٤  االستنساخ
  ٣٦  التنور البيولوجي: ثالثاً

  ٣٧  وجيالتنور العلمي والتنور البيول
  ٣٩  العالقة بين التنور البيولوجي والثقافة البيولوجية 

  ٤٠  مستويات التنور البيولوجي 
  ٤١  ولوجيعناصر التنور البي

  ٤٢  مجاالت التنور البيولوجي الخاصة بالدراسة
  ٤٩  صفات الفرد المتنور بيولوجياً

  ٥٠  التنور العلمي والتنور البيولوجيأهمية 
  اسات السابقةالدر/ الفصل الثالث

  ٥٣  دراسات اهتمت بإثراء المناهج الدراسية: المحور األول 
  ٥٦  التعقيب على دراسات المحور األول 

فـي   المستحدثات البيولوجية وتضمينها     دراسات تناولت بعض  :المحور الثاني 
  المناهج 

٥٧  

  ٦١   لتعقيب على دراسات المحور الثانيا
  ٦٣  لبيولوجيةتنور البيولوجي أو الثقافة ادراسات تناولت ال: المحور الثالث 

  ٦٥  التعقيب على دراسات المحور الثالث
  ٦٦  تعليق عام على الدراسات السابقة

  أدوات الدراسة وإجراءاتها/ الفصل الرابع
  ٦٩  منهج الدراسة
  ٦٩  مجتمع الدراسة
  ٧٠  عينة الدراسة

  ٧٠  متغيرات الدراسة
  ٧٢  أدوات الدراسة

  ٨٧  خطوات الدراسة
  ٨٧  األساليب اإلحصائية

  نتائج الدراسة ومناقشتها /الفصل الخامس
  ٨٩  نتائج السؤال األول
  ٩١  نتائج السؤال الثاني
  ٩٣  نتائج السؤال الثالث



ط  

  ٩٣  نتائج السؤال الرابع
  ٩٧  التعقيب العام على نتائج الدراسة

  ٩٨  توصيات الدراسة
  ٩٨  مقترحات الدراسة

  المراجع والمالحق
  ١٠٠  المراجع العربية: والًأ

  ١٠٨  المراجع األجنبية: ثانياً
  ١٠٩  المالحق
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  قائمة اجلداول
  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  ٧٠  توزيع عينة الدراسة  )١-٤(
  ٧١  ضبط بعض المتغيرات المتوقع تأثيرها في التجربة  )٢-٤(
  ٧٣  عينة التحليل  )٣-٤(
  ٧٤  كيفية حساب ثبات تحليل المحتوى من قبل الباحثة وزميلتها  )٤-٤(
  ٧٦  دروس المادة اإلثرائية  )٥-٤(
  ٨١  توزيع فقرات االختبار  )٦-٤(
  ٨٣  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال  )٧-٤(
  ٨٤  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال  )٨-٤(
  ٨٥  كل متطلب مع الدرجة الكلية لها كل سؤال من أسئلة معامالت ارتباط  )٩-٤(
  ٨٩  تحليل محتوى الوحدتين وما تحتوياه من مستحدثات بيولوجية  )١-٥(
  ٩٢  المادة اإلثرائية ومكان غرسها في الوحدتين  )٢-٥(
ومستوى الداللة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة   )٣-٥(

موعتين الضابطة والتجريبية في اختبار للتعرف إلى الفروق بين المج
  التنور البيولوجي

٩٤  

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة يبين   )٤-٥(
  لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

٩٥  

  ٩٥  وحجم التأثير" η 2 " قيمةو" ت"قيمة   )٥-٥(
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ك  

  قائمة املالحق
  ةالصفح  عنوان الملحق  مسلسل

  ١١٠  أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة  -١
  ١١١  قائمة متطلبات التنور البيولوجي  -٢
  ١١٥  اختبار التنور البيولوجي  -٣
  ١٢٣  مفتاح تصحيح اإلجابة  -٤
  ١٢٤  ادة اإلثرائيةــــالم  -٥
  ١٥٣  مــــــدليل المعل  -٦
  ١٧٨  كراسة النشاط البيتي  -٧
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأمهيتها
  املقدمة

  مشكلة الدراسة
  أسئلة الدراسة
  فروض الدراسة
  أهداف الدراسة
  أمهية الدراسة
  حدود الدراسة

  مصطلحات الدراسة
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  الفصل األول
  خلفية الدراسة وأهميتها

  
  المقدمة
ولقـد تـسابقت   ، االتيعيش العالم ثورة علمية ال مثيل لها وتقدماً ملحوظاٌ في كافة المج        

العديد من الدول في مجال األبحاث العلمية وتطبيقات الذرة وفي العديد من المجـاالت الحيويـة            
وحظيت العلوم البيولوجية في األربعين سنة الماضية بنصيب كبير من ، وخاصة التقنيات الحيوية

هـرت مفـردات    وظ، التطور وقفزت قفزات كبيرة وسريعة بعد السبعينات من القرن العشرين         
، اإلخصاب في األنابيب  ، نقل األعضاء ، جديدة لم تكن معروفة من قبل كاالستنساخ في الثدييات        

الهندسة الوراثية وخريطة الجينيوم البشري وما أثارته تلـك المـستحدثات           ، البيولوجيا الجزئية 
وغيرهـا  البيولوجية من مشكالت وتساؤالت سواء كانت أخالقية وشرعية أم قانونية و دينيـة              

  .لدرجة أن البعض أطلق على هذا العصر اسم عصر الثورة البيولوجية، ...... 
  

االقتـصادية  ، ومما ال شك فيه أن لهذا التقدم أثره في كافة جوانـب الحيـاة الـسياسية               
صعب التنبؤ بالتغيرات التي ستعتري نمط حياة       بل إن البعض يؤكد أنه من ال      ، غيرهاوالتربوية و 

لذا أصبح من   ،  كوكبنا العزيز وعلى التربية وبشكل أدق على التربية العلمية         اإلنسان على سطح  
) الحد األدنى من الثقافة العلميـة     (الضروري أن يلم الفرد بقدر من المعرفة وقدر من المهارات           

  .ليستطيع مواكبة تلك التطورات
  

 عن استيالء   وتبدو الثورة البيولوجية المعاصرة مجرد ظاهرة معبرة عن التقدم أو معبرة          
علماء البيولوجيا على األضواء التي كانت مسلطة على علماء الفيزياء طوال الـسنوات المائـة               

فعلمـاء  ، ولكن القضية أبعد من ذلك بكثير وأخطر في ضوء رصد بعض التوجهـات            ، الماضية
ناسـل  بما في قوانين الت   ، الثورة البيولوجية يريدون تغيير كل شيئ يتصل بعالم األحياء والحياة         

بل والموت ذاته إنهم يبحثون عن إنسان جديد ال يولد من أم محددة أو أب               ، والتكاثر والشيخوخة 
. إنما يولد بطرق جديدة كاالستنساخ أو عن طريق االستعانة بودائع بنـوك األمـشاج             ، معروف

  ).٩٥ : ١٩٩٩، مازن(
  

 للتربيـة العلميـة     ويشكل عصر الثورة البيولوجية باكتشافاته ومستحدثاته تحدياً هـائالً        
والمتخصصين فيها يتطلب منهم العمل على إعداد األفراد القادرين على التكيف والتوافق مع هذا              

والذين لديهم القدرة على اإللمام باالكتشافات والمستحدثات البيولوجية الحالية ومـسايرة           ، العصر
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اهج البيولوجيا التي تدرس    وال يمكن أن يحدث هذا إال من خالل من        ، ما يستجد منها في المستقبل    
فمن خالل هذه المناهج يمكن تزويد األفراد بالمعلومات والمهـارات      ، في مراحل التعليم المختلفة   

واإللمـام باالكتـشافات    ، واالتجاهات المناسبة التي تمكنهم من التكيف والتوافق مـع العـصر          
  .)٢٠٨ : ٢٠٠٣، الوسيمي(. والمستحدثات البيولوجية ومسايرتها

     

 أن الفجوة بين ما يتعلمه الطالب في مدارسنا ومـا يتعلمـه             )١ : ١٩٩٨(ويالحظ سليم   
سرعة لندرك  ، الطالب في الدول المتقدمة قد زادت اتساعاً ويتطلب األمر اليوم السير بسرعتين           

، بها ما فاتنا من تخلف طويل وأخرى ندرك بها ركب الحضارة الذي يمـضي بـسرعة فائقـة                 
 ويعتقد أن العالم    ١٩٣٠ضاعفت خمسة أضعاف ما كان متاحاً منها حتى عام          فالمعرفة العلمية ت  

العربي اليوم في حاجة ملحة إلى جيل من العلماء والباحثين الذين يقومون على دراسة مقومات               
  .مجتمعهم ومصادره الطبيعية والبشرية

عليهم العمـل   ويشكل هذا التقدم العلمي الهائل في المعرفة العلمية تحدياً للمربين يوجب            
بطاقات جبارة لتطوير تدريس العلوم لكي تلحق بهذا التقدم ولقد كان هناك اهتمام على الـصعيد                

 بمدينة  ١٩٦٥العربي بتطوير مناهج العلوم فقد قام اتحاد المعلمين العرب بعقد مؤتمر في صيف              
  .)٥٠٣: ١٩٧٢،سليم .(اإلسكندرية لدراسة تطوير العلوم في الوطن العربي

  

 يأتي دور التربية العلمية فهي إحدى األعمدة األساسية التي تمكن الفرد من تتبـع                وهنا  
لذا فعليها أن تعمل على إعداد جيل يتسلح بأكبر قدر         ، التطورات العلمية والقضايا التي تنتج عنها     

ويقع على  ، وممارسة دوره بإيجابية في خدمة المجتمع     ، من المعارف والمهارات لمواجهة الحياة    
 )٢:٢٠٠٧علـم الـدين،  (.بية العلمية في مختلف مراحل التعليم الجزء األكبر من هذه المهمـة   التر

وبذلك أخذت نظم التعليم تتسابق في كل من الدول المتقدمة والنامية علـى التطـوير المـستمر                 
ــديات      ــرة والتح ــرات المعاص ــة التغي ــوم لمواجه ــاهج العل ــة من ــاهج وخاص للمن

  .)٥٩:٢٠٠٤اللولو،(.المستقبلية
 NSTA)( The National Science Teachersكما أوصت الجمعية القومية لمعلمي العلوم   

 The American AAAS Association for theوالجمعيـة األمريكيـة لتقـدم العلـوم     

Advancement of science   بضرورة تعديل مناهج العلوم لكي تساير التطور المذهل فـي 
  .لتغيرات في المناهج إال أن هذا التغيير كان طفيفاًوقد حدثت بعض ا. المعرفة العلمية

  

وظهرت العديد من األهداف التربوية التي تؤكد على ضرورة أن يصبح الفرد متعلمـاً              
يتقن المعارف والمهارات العلمية التي تمكنه من المنافسة في ميادين العلوم المختلفة وتـساعده               

خالل إثراء مناهج العلوم والرياضيات فـي       على ممارسة حقوق وواجبات المواطنة، وذلك من        
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بل ويلخص المهتمون بتدريس العلوم والتربية العلمية       . جميع مراحل التعليم بالمستحدثات العلمية    
  ).٥٣٢:٢٠٠٠إسماعيل،(. الهدف الرئيسي للتربية العلمية إعداد المواطن المثقف أو المتنور علمياً

م ضرورة إعداد الطالب القادرين على كما تضمنت المعايير الوطنية لتعليم العلو
وقامت ، االنخراط الذكي في األحاديث العامة والمناقشات حول االهتمامات التكنولوجية والعلمية

العديد من الدراسات حول التعرف على مستوى المعلمين وتثقيفهم بل واالرتقاء بمستواهم الثقافي 
متعلمين إلى جانب دراسات أخرى قامت حول لمواكبة تطور المناهج واإلجابة على استفسارات ال

  .تثقيف طلبة الجامعة ورفع مستوى التنور لديهم
  

فهـي  ،وتمثل الثقافة العلمية أحد مجاالت الثقافة الضرورية لكل متعلم من أفراد المجتمع           
تعتمد على المعرفة العلمية التي تشتمل على الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريـات             

تبطة بالقضايا والموضوعات العلمية مما تسهم في تنمية مهارات التفكير العلمي التي تساعد             المر
الفرد على حل المشكالت التي تواجهه وخاصة مهارات عمليات العلم كالمالحظـة والتـصنيف              

  )٣٤١: ٢٠٠٠، سالمة وربيع(. والقياس واالستدالل
ذائعة االنتـشار   ال الشعارات التربوية     إلى أن التنور العلمي أصبح من      )٨٥:٢٠٠٤(وتشير بخش   

رفه العامة عـن    على المستوى الدولي ويشير هذا المفهوم في ابسط صورة إلى ما يتعين أن يع             
  .العلوم وفي العلوم

 كما أصبح يستخدم للتعبير عن الغايات األساسية للتربية العلمية ويؤكد المختصون في التربيـة              
ـ          زيـدان  (.ن أهـم األهـداف العامـة لتـدريس العلـوم          العلمية علـى أن الثقافـة العلميـة م

  ).١١٠:٢٠٠٧والجالد،
عشر مفهوماً رئيسياً فـي تحقيـق        إثنى   Benchmarksكما تضمنت وثيقة بنشماركس     

ـ ال(. التنور العلمي للفرد واستخدمت هذه الوثيقة في وضع معـايير لمحتـوى العلـوم              اوي، طن
٥٩:٢٠٠٥(.  

 على أن الوظيفة األساسية للتربية العلمية بالمرحلة    وتؤكد الرابطة الوطنية لمعلمي العلوم    
المتوسطة واإلعدادية هي إتاحة الفرصة الستكشاف العلم في حيـاتهم وأن يـصبحوا مهيئـين               
ومنشغلين بصورة شخصية،كما يجب أن تعكس مناهج العلوم في هذه المرحلة أهداف المجتمـع              

لم في االستخدام الشخـصي والمهنـي وفـي         والثقافة العلمية والتكنولوجية، وتؤكد على دور الع      
  .)١٦٩ : ٢٠٠٤، ليسيل وآخرون.(إعدادهم أكاديمياً

لقد أصبحت التربية العلمية أساسية من األساسيات التي تمكن األفراد من مواكبة التطورات              
التي تحدث والقضايا الجدلية المثارة من حين آلخر، والتي يستطيع من خاللها األفراد أن يتعلموا          

  .نفسهم من خالل الندوات والمؤسسات العلمية والمؤتمرات والمناقشات العلميةبأ
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أما اآلن ، ولقد كان يعتقد قديماً أن الفرد يجب أن يتعلم القراءة والكتابة والحساب ليمحو أميته       
 فقد تعدى هذا المفهوم القراءة والكتابة ليصبح هذا المفهوم داالً على الفهم المعاصر للعالم الحالي،

 جديد يهدف إلى كسر حاجز األمية وامتالك      ومن هنا يظهر مفهوم التنور العلمي ليظهر كمتطلب         
  .الفرد لقدر معين من المعرفة العلمية التي تؤهله لمواكبة العصر الحالي

  

 في أواخر الخمسينيات من القرن المنصرم Scientific literacyنشأ مصطلح التنور العلمي
فة معنى التنور العلمي في المدارس األمريكية، غير أن المفهوم يرجع           على يد بول هيرد في مؤل     

إلى أول القرن الماضي، وقد بدأ االهتمام بمفهوم التنور العلمي بمعنى أن يكـون لـدي عامـة                  
 سـنة   )سـبوتنك (ت أول قمر صناعي     يالشعب حد أدنى من المعرفة العلمية عندما أطلق السوفي        

لشعب األمريكي عن قلقه المستمر عـن مـستوى التعلـيم           ، وعقب هذه الحادثة أعرب ا     ١٩٥٧
األمريكي، وعما إذا كان الدارسون في مؤسسات المجتمع التعليمية يتلقون نوعـاً مـن التعلـيم                
والتربية العلمية تسمح لهم بمواكبة التطورات العلمية التقنية ومن ثم عنت الحاجة إلى ما اصطلح     

  .)٨٧:٢٠٠٤بخش،(.على تسميته بالتنور العلمي
ونتيجة لحركة إصالح تعليم العلوم المعاصرة ظهرت مشاريع حديثة من أبرزهـا مـشروع    

 الذي قدمه االتحاد األمريكي لتعليم العلوم، بهدف نشر التنور العلمي لجميع المـواطنين              ٢٠٦١
  . )٣٩:٢٠٠٤المحتسب، (.األمريكيين

التنـور  ، ر البيولـوجي التنـو ، تلى ذلك استخدام مسميات أخرى مثل التنور التكنولـوجي     و
  .التنور الحاسوبي، التنور الفيزيائي، التنور البيئي، التنور الصحي، التنور الغذائي، الكيميائي

 التنـور   )٢٠٠٩(حيث تناولت دراسة البايض     ، وتناولت العديد من الدراسات تلك التنورات     
سـة شـيخ العيـد      أما درا ،  والتي تناولت التنور الصحي    )٢٠٠٩(ودراسة شحادة   ، التكنولوجي

 التنـور   )٢٠٠٨( وأبو حليمة    )٢٠٠٩(وتناولت دراسة مسمح    ،  فتناولت التنور الفيزيائي   )٢٠٠٩(
التنور البيولوجي، أما  فقد تناولت) ٢٠٠٧( وعلم الدين )٢٠٠٨(أما دراسة كل من عليان ، الغذائي

ذه الدراسـات   وغيرها من الدراسات ومعظم ه    ،  تناولت التنور التقني   )٢٠٠٦ (دراسة أبو عودة  
أكدت على انخفاض مستوى هذه التنورات لدي الطلبة والمعلمين إلى جانب قصور تناول برامج              

  .التعليم الجامعي الكتب المدرسية لهذه التنورات
  

ويتعلم الطلبة األحياء ليمدهم بالمعرفة البيولوجية وتلك المعرفـة تـساعدهم فـي حيـاتهم               
كالتهم الحياتية ولتعرفهم الكثير عن أنفسهم وعن العالم        االجتماعية من خالل تطبيقها في حل مش      

الذي يعيشون فيه، إلى جانب اتخاذ القرارات تجاه العديد من االكتـشافات الحديثـة والقـضايا                
 أن أهمية مناهج البيولوجيا تكمن في تحقيـق قـدرة           )١٥٣: ١٩٩٣(ويؤكد شمسان   ، المعاصرة
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ياته وبيئته والتي هـي ذات صـلة بالمعـارف          المتعلم على مواجهة المشكالت التي تعترض ح      
  .البيولوجية وذلك من إتباعه لطرق التفكير العلمي في حل المشكالت

 أن التطور في مجال العلوم البيولوجية يتطلب منا تنميـة           )٧٦٨ :١٩٩٨(ويرى شاهين   
ـ        ي أن اإلدراك لمنجزات الثورة البيولوجية وبدالً من أن نسخر من ذوي الرؤية المـستقبلية ينبغ

كما ويرى أن هناك ضرورة ملحة لدراسة المنجزات        ، نشجع التالميذ والطالب على التأمل الحر     
البيولوجية كعامل من العوامل المحددة لمستقبل الثقافة والبشرية بوصفها دعامـة أساسـية مـن        

 كل دعامات الثقافة العامة التي ينبغي أن يتزود بها كل معلم مهما كان تخصصه بل أن يتزود بها
متعلم مهما كان اتجاهه الدراسي أو المهني لكي يستطيع أن يواجه الحياة وحتـى يفهـم نفـسه                  

عرض ألخطار الجهل القاتل بأمور تمس حياته في الصميم وتحدد مـستقبله            تومحيطه وحتى ال ي   
ومستقبل أبنائه وأحفاده عالوة على أن معظم هذه المنجزات لها ايجابياتها وسلبياتها أي بمعنـى               

  .خر أخالقيات العلم ألنها اآلن أحد شواغل المجتمعأ
لذا ترى الباحثة أنه البد من االهتمام بالتربية البيولوجية وبالدور المهم الذي يمكن أن تقـوم                
به بالنسبة للطلبة والمعلمين من خالل مناهج البيولوجيا وإذا لم يتحقق ذلك فإن التربية البيولوجية 

هدافها وهو إعداد األفراد للحياة على مستوى متطلبـات عـصر           تصبح عاجزة عن تحقيق أهم أ     
  .الثورة البيولوجية

  

ونظراً لما ذكر سابقاً عن ثورة العلوم البيولوجية واعتبار عـصرنا هـذا عـصر الثـورة                 
ويعرف التنور ، البيولوجية كان البد من االهتمام بالتنور البيولوجي كأحد متطلبات التربية العلمية

امتالك الحد األدنى من المعارف والمعلومات المتعلقة بعلم البيولـوجي والتـي             نهالبيولوجي بأ 
تساعده على العيش بكرامة ووعي في ظل التطورات العلمية السريعة على الـصعيد المحلـي               

  .والعالمي
من خالل  ) األساسية العليا أو المتوسطة   (ويتحقق التنور البيولوجي لطلبة المرحلة اإلعدادية       

  .اهج تدريس العلوم لبعض القضايا والمستحدثات البيولوجية تضمين من
  : أن معايير العلوم البيولوجية لهذه المرحلة تتضمن كل من)٦٥:٢٠٠٥ (اويطنالويرى 

  . التركيب والوظيفة في األنظمة الحية-
  . التكاثر والوراثة-
  . االنتظام والسلوك-
  . العشائر واألنظمة البيئية-
  .ية وتكيفها تنوع الكائنات الح-
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ولقد أكدت معايير تحليل كتب العلوم على ضرورة استيعاب الكتاب للموضوعات ذات الصلة 
  .الخ....ببرامج العلوم الحديثة كالهندسة الوراثية والصحة العامة 

كما أكدت العديد من الدراسات على ضرورة تضمين القضايا البيولوجية والبيوأخالقية فـي             
ـ   مناهج تدريس العلـوم فـي         )٢٠٠٨(لـوت    دراسـة الكح   ل الدراسـية مثـل    كافـة المراح

 وبذل بها جهد    تبين أن المناهج الفلسطينية حديثة     ل )٧٦:٢٠٠٤(وذهبت اللولو   ، )٢٠٠٩(والشهري
واضح حيث أظهرت توظيف مستحدثات التربية العلمية بصورة واضحة ولكنهـا تحتـاج إلـى      

 التي يحتاجها الواقع الفلـسطيني وخاصـة        الربط بالواقع والقضايا الفلسطينية وتنمية المهارات     
اإلسعافات األولية المختلفة وأجهزة االتصاالت الحديثة ومواجهة الكوارث الغير طبيعية وشـرح        
الهندسة الوراثية والمصطلحات الطبية بما يالءم مرحلة النمو العقلي والجـسمي لطلبـة هـذه               

لقائمين على بناء مناهج العلوم ألهمية      كما أوصت هذه الدراسة بضرورة توجيه انتباه ا       . المرحلة
تضمين المستحدثات العلمية بما يناسب عمر الطالب وقدراته العقلية وواقع الثقافة الـسائدة فـي               

  .فلسطين
وتعتبر المستحدثات البيولوجية جزءاً من المستحدثات العلمية وتعرف المستحدثات البيولوجية 

ل إليه العلماء في مجـاالت علـم البيولوجيـا           كل جديد أو حديث توصل أو سوف يتوص        "بأنها
  ".المختلفة على المستويين المحلي والعالمي

واستشعاراً ألهمية مناهج العلوم في تكوين الفرد في عصر االنفجار المعرفي ونظـراً لمـا               
تمثله مناهج البيولوجيا من فوائد في حياة الفرد ومن خالل ما تم تناوله من ضـرورة تـضمين                  

للثقافة العلمية اختارت الباحثة التنور البيولوجي كأحد أنواع التنور العلمـي وتـود             كتب العلوم   
الباحثة إثراء كتاب العلوم العامة للصف الثامن ببعض المستحدثات البيولوجية وذلك مـن اجـل              

خاصة وأن مناهج العلوم الحديثة لم تتناول       ، تنمية ورفع مستوى التنور البيولوجي لدى الطالبات      
دثات العلمية بالدرجة الكافية بل ويشير البعض إلى أنها تفتقر للعديـد مـن المـشكالت                المستح

  .والقضايا التي من شأنها أن تنمي التنور البيولوجي
  

   :مشكلة الدراسة
ومعلمي المرحلة  األساسي  كتاب العلوم العامة للصف الثامن      من خالل تعامل الباحثة مع      

يد من الدراسات السابقة والمالحظات التي تتعلـق بالمنهـاج           واإلطالع على العد   األساسية العليا 
والتي بينت أن مناهج العلوم بحاجة إلي العديد من الموضوعات المعاصـرة            ، الفلسطيني الحديث 

والمستحدثات العلمية وأنه البد من إثراء المناهج وتطويرها لما يواكب العصر الحديث خاصـة              
سلوب يتالءم مع هذا العصر يعتبر مساهمة فـي بنـاء           أ عملية التطوير وتصميم المناهج ب     وأن

  .المناهج الفلسطينية ولبنة تضاف إلى لبنات البناء في دولة فلسطين



 ٨

 : وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي
ما أثر إثراء محتوى منهاج العلوم بمستحدثات بيولوجية في تنمية التنور البيولوجي لـدى              

  ت الصف الثامن األساسي؟طالبا
  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية

  ها بمحتوى منهاج العلوم ؟مستحدثات البيولوجية الواجب إثراؤما ال -
 ما التصور المقترح إلثراء محتوى منهاج العلوم بمستحدثات بيولوجية؟ -

  ما متطلبات التنور البيولوجي الواجب توافرها لدى طلبة الصف الثامن؟ -
 درجات  متوسطاتبين  ) α ≥ 0.05( وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        هل ت  -

 ؟في اختبار التنور البيولوجيطالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
      

  :فروض الدراسة 
 متوسطات درجـات    بين) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -

  . في اختبار التنور البيولوجيريبية والمجموعة الضابطةالمجموعة التجفي طالبات ال
  

   :أهداف الدراسة
  :وتحاول هذه الدراسة تحقيق األهداف التالية

 العلوم العامة للصف الثامن تتضمن إعداد مادة إثرائية للوحدتين األولى والثانية من كتاب -
  .بعض المستحدثات البيولوجية

 .تحدثات البيولوجية  بالمسالمثراتين وضع تصور للوحدتين -

 .التعرف على متطلبات التنور البيولوجي لطلبة الصف الثامن -

التعرف على أثر إثراء المحتوى بمستحدثات بيولوجية في تنمية التنور البيولوجي لـدى              -
 .طالبات الصف الثامن 

 
   :أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية 
  .التوصل إليها ذات فائدة للمؤسسة التربوية الفلسطينيةقد تكون النتائج التي سيتم  -
 . قد يفيد هذا اإلثراء طلبة المرحلة األساسية العليا وينمي مستوى التنور البيولوجي لديهم -

في مجـال تعلـيم الكيميـاء       مشابهة  قد تفيد هذه الدراسة في فتح الطرق أمام دراسات           -
 .والفيزياء وتطويرها



 ٩

مناهج في التعليم األساسي للمرحلة األساسية العليـا علـى      قد تفيد مخططي ومصممي ال     -
 .تنظيم وصياغة المحتوى العلمي الذي يسهم في بناء الشخصية الفلسطينية المتنورة علميا

 
  :مصطلحات الدراسة

  : التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة هذهوتضع الباحثة 
   :إثراء منهاج

دتين الدراسيتين األولى والثانية من كتاب العلوم        إحداث اإلضافات والزيادات على الوح    
  .العامة للصف الثامن األساسي نتيجة لقصور المحتوى في تناول بعض المستحدثات البيولوجية 

  

   :محتوى منهاج العلوم
 ما يتضمنه كتاب العلوم المقرر للصف الثامن مـن مـادة علميـة وأنـشطة وتقـويم                 

  .ورسومات 
  

  : المستحدثات البيولوجية
تشير إلـى   على أن المستحدثات البيولوجية       )١٠ :٢٠٠٨(وتتبنى الباحثة تعريف عليان     

كل ما هو جديد وحديث في مجال العلوم البيولوجية وما تسفر عنه بحوث الحياة المهتمة بدراسة                
  . اإلنسان والحيوان والنبات من الناحية الوراثية والبيئية والفسيولوجية 

  

   : التنور البيولوجي
الحد األدنى من المعرفة البيولوجية والمهارات التي يجب أن يمتلكها المتعلم ليـستخدمها          
في الحياة اليومية في فهم وتفسير الظواهر والعديد من القضايا والمشكالت البيولوجية المتطورة             

  .واتخاذ القرارات السليمة تجاهها
  

    :طالبات الصف الثامن
 فـي مـدارس الحكومـة    ة األساسـي المرحلةالثامن من  يدرسن في الصف    الآلتيالطالبات  
وتتـراوح أعمـار    ، وهو أحد الصفوف التي تنتمي إلى المرحلة األساسية العليا        ، بمحافظة رفح 
   سنة ١٤ -١٣طلبته ما بين 

  

  :حدود الدراسة
اقتصرت هذه الدراسة على إثراء الوحدتين األولى والثانية من كتـاب العلـوم العامـة               

وتم اختيار عينة من طالبات الـصف       ، جزء األول بالمستحدثات البيولوجية   للصف الثامن ال  
كما قامت الباحثـة     ، الثامن األساسي من مدرسة دير ياسين األساسية العليا من محافظة رفح          



 ١٠

امن للعام   المقرر على طالبات الصف الث     الوحدتين األولى والثانية من الكتاب    محتوى  بتحليل  
  . م٢٠١٠ -٢٠٠٩

 – ٢٠٠٩هذه الدراسة في بداية الفصل الدراسي األول مـن العـام الجـامعي              وتم تطبيق   
٢٠١٠.  

  
  
  



 ١١

  
  

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
  

  
  .إثراء املناهج: أوالً 
  .املستحدثات البيولوجية: ثانياً 
  .التنور البيولوجي: ثالثاً 

  
  
  
  
  

  
  



 ١٢

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
   :لمفاهيم األساسية في الدراسة وهي مقسمة كما يليعرضاً مفصالً لهذا الفصل يتناول و

  . الدراسيةإثراء المناهج : المحور األول
  .المستحدثات البيولوجية: المحور الثاني 
  . التنور البيولوجي: المحور الثالث 

  إثراء المناهج: أوالً 

فـة  تعتبر عملية إثراء المناهج عملية ضرورية في العصر الحالي نظراً لتضاعف المعر           
إلى جانب حاجة المتعلمين في مواكبة كل ما        ، العلمية والتغيرات الحديثة في كافة مجاالت الحياة      

  . هو جديد في العصر الحالي والقدرة على حل مشكالته

  :تعريف اإلثراء

المعجـم  (اإلثراء لغةً من ثرا ويقال ثرا المال أي نما، والثروة أي الكثير مـن المـال                 
  ). ٩٥: ٢٠٠٤ ،الوسيط

) النشاطات والممارسات ( بأنه جميع الخبرات     )٨٥: ٢٠٠٠(ما المنهج فيعرفه أبو حويج      أ
التعليميـة  ) العوائـد (المخططة التي توفرها المدرسة لمساعدة التالميذ على تحقيـق النتاجـات           

  .المنشودة إلى أفضل ما تستطيعه قدراتهم
زيادات أو إضافات فيه تكمـل       إثراء المنهاج بأنه إغناؤه أو إحداث        )٥: ١٩٨٩(ويعرف بلقيس   

نواقص معينة اكتشفها المربون في أي من عناصره، أو تجعلها أكثر وضـوحاً، أو يـسراً، أو                 
   .تقبالً

 فتُعرف اإلثراء بأنه عملية عالجية محـددة جـاءت اسـتجابة            )١٠: ٢٠٠٧(أما النادي      
  .المنهاجلقصور معين، وأنه يتم بزيادة كمية ونوعية العنصر أو أكثر من عناصر 

إثراء المنهاج بأنه عملية محدودة تهدف إلـى        ) ٤٢٦: ٢٠٠١(كما يعرف األستاذ، ومطر   
  .تسهيل حدوثه أو التأكد من فاعليته في مجال معين

فاإلثراء للمناهج يكون نتيجة أو استجابة الكتشاف فقر في المحتـوى أو األسـاليب أو               
في األهداف أو المفاهيم أو القصور في       الوسائل المستخدمة في تطوير مادته أو لظهور غموض         

  ).٥: ١٩٨٩بلقيس،(.طرائق التعليم وأساليب القياس والتقويم



 ١٣

 يرى أن اإلثراء عملية تتضمن إدخال برامج أخرى تعـزز           )٢٢: ٢٠٠١(إال أن شلدان    
أهداف المنهاج القائم، وإجراء عملية تغيير جزئية للمنهاج الحالي وقد يقتصر ذلك العمل على أي 

  .عناصره حسب ما تقتضيه الحاجةمن 
 على أن عملية إثراء المنهاج تتناول كافـة عناصـره بـشكل      )٥: ١٩٩٢نشوان،(ويؤكد  

متوازن دون أن يطغى جانب على آخر، ألن المنهاج نظام متكامل تتكامل جميع عناصره مـع                
  .بعضها البعض دون استثناء

  

) خبـرات  (ال إضافات أو تعديالتوترى الباحثة أن إثراء المناهج عبارة عن عملية إدخ 
  .المتعلمالعادي، وتتصل بمحتوى معين يثير اهتمام  تتخطى المنهج

وهذا يعني أن اإلثراء جاء نتيجة اكتشاف فقر في األهداف أو المحتوى أو األسـاليب أو      
ة الوسائل المستخدمة في تطوير المادة وتنفيذها أو في أدوات التقويم ووسائله أو أنه جاء استجاب              

  ).٤٢٦: ٢٠٠١األستاذ ومطر،(.لظهور غموض في أي من عناصره المذكورة
  

  : اإلثراءهدافأ
أن اإلثراء يهدف إلى تجويد المنهاج وتحـسينه         )٤٣٢-٤٣١: ٢٠٠١(يرى األستاذ ومطر  

بزيادة فاعليته أو التقليل من الوقت أو الجهد المبذول في تحقيق أغراضه أو تثبيت آثاره، وتتعدد                
  :ض اإلثراء لتشمل ما يليجوانب وأغرا

  . اإلثراء لبناء مفهوم، فكلما كثرت األمثلة إلى حد معين سهل بناء المفهوم-
  . اإلثراء لنمو المفهوم، فكلما كثرة األمثلة اتساعاً وعمت ساعد ذلك على نمو المفهوم-
ثـر   اإلثراء للتدرج في التجريد أو التبسيط أو إدخال متطلبات سـابقة لجعـل الموضـوع أك                -

  .وضوحاً
  . اإلثراء لتوظيف المعلومات في الحياة-
  . اإلثراء لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين-
  . اإلثراء لسد فجوة تنظيم المنهاج وتسلسل خبراته-
 فترى أن أغراض اإلثراء متعددة وتهدف جميعها إلـى تحـسين   )١٠:٢٠٠٧(أما النادي      

  . ة لما به من قصور أو فجوات كشفت عنها عملية التحليلالمنهاج وزيادة فاعليته، ويأتي استجاب
 أن الغرض األساسي والرئيس لعملية إثراء الكتاب المـدرس          )١٢: ٢٠٠٩( ويرى شعت 

هو تسهيل وصول المعلومة إلى ذهن الطالب، ولذلك البد من األخذ بخصائص المعلم من حيـث   
  .السن واإلدراك واالهتمامات وغيرها عند عملية اإلثراء



 ١٤

 فكل يـوم    ،صر الثورة المعرفية المتالحقة   عأما الباحثة فترى أن اإلثراء ضروري في        
مواكبة التطـور العلمـي     هو  يمر تتضاعف فيه المعرفة العلمية ويكون الغرض من اإلثراء هنا           

الحديث واكتساب مفاهيم علمية جديدة ذات عالقة بالمحتوى العلمي وتنمية الثقافة العلمية والوعي 
تقـديم   زيـادة أو تكثيـف  إلى جانـب  ،رات وكل ما هو جديد في الحياة ومحيط بالمتعلم بالمتغي

  .بما يعزز لدى الطالب اكتسابها المعلومات أو المهارات
  

 المختلفة ، ويجعلهم معرفةفرصاً إلثبات الذات في مجاالت اللمتعلمين  ل ويوفر اإلثراء
كما يوفر لهم خبرات استكشافية عامة المشكالت المختلفة التي تواجههم ،  على حل قادرين

كما . خاللها لموضوعات وأفكار وقضايا معرفية جديدة ال يغطيها المنهج المعتاد يتعرضون من
المنهج  ن فرصاً الستكشاف محتوى علمي جديد ال يعتبر في العادة جزءاً ممتعلمينيقدم للو 

المجاالت   المستقل معالمدرسي اليومي ، مما يسمح لهؤالء الطالب بالتفاعل والعمل
  .والموضوعات العلمية التي تتحدى قدراتهم

  

   :مستويات اإلثراء
 عدة مستويات لإلثراء تبعاً للحاجة، فقد يكون عاماً )٤٣٣-٤٣٢: ٢٠٠١(ويضع األستاذ ومطر

  .على مستوى الدولة أو على مستوى محلي أو على مستوى فردي
  

  :اإلثراء العام
 الكيان الشامل نتيجة الحاجة الوطنية إلدخال عنصر تربوي جديد أو ويتم على مستوى الدولة أو

لتوصية داخلية أو خارجية أو وحدة تغير طارئ، ويتم هذا اإلثراء بمساعدة الخبراء وتوزيع 
  .الجهود على المدارس مع تعليمات لتعليمها

  

  :اإلثراء المحلي
هذا النوع من اإلثراء تقـوم       وفي   ،ويتم في أقاليم محددة من الدولة أو في مناطق معينة         

مديريات التربية والتعليم المحلية بالتعاون لتنظيم وضمان مثل هذا النوع من اإلثراء من خـالل               
 وقد تعد مذكرات    ،جهود المشرفين التربويين والنشرات المحلية والدورات التربوية أثناء الخدمة        

  .بسيطة لبيان كيفية اإلثراء توزع على معلمي المادة
  

  

  
  
  



 ١٥

  :اإلثراء الفردي
دون اسـتعداد   وويتم في حجرة الصف دون اتفاق مسبق بين مجموعة مـن المعلمـين              

 المعلم منفرداً أو بمشاركه الطالب أو الخبـراء أو         مد وهنا يق  ،موحد متفق عليه  جماعي أو إعداد    
  . مطبوعة أو موضوع شفويالمتخصصين بإثراء هذا الموضوع من خالل فيلم أو محاضرة

حثة أن تلك المستويات مناسبة إال أنه البد من إشراك كل من المعلم والمتعلم في عملية           وترى البا 
  .اإلثراء

  

  :العوامل التي تساعد في عملية اإلثراء
  :  إلى هذه العوامل)٤٣٥: ٢٠٠١(ويشير األستاذ ومطر 

  . إطالع المعلم على مصادر إضافية غير الكتاب§
  . التعليمية اشتراك المتعلمين في تصميم العملية§
  . اإلطالع على أعمال المتعلمين األخرى§
  . التفكير اإلبداعي ومراعاة الفروق الفردية§
  . فهم المعلمين لإلثراء وأغراضه وأساليبه ومجاالته خالل التدريب أثناء الخدمة§
  . االتجاه اإليجابي نحو التجديد والتحديث§
  

  :شروط اإلثراء الجيد
  : هذه الشروط لإلثراء الجيد)٤٣٤: ٢٠٠١(ويضع األستاذ ومطر 

  . أن يكون اإلثراء وظيفي لسد ثغرة أو استكمال نقص، أو معالجة جانب به قصور-
األهداف، والمحتوى،  :  أن يكون اإلثراء شامالً ومتكامالً مترابطاً بين عناصر المنهج األربعة          -

يراً في العناصر التي    واألنشطة، والتقويم وأي تغير في أي عنصر من عناصر المنهج يتطلب تغ           
  .تأتي بعده

، ومن خالل   ية اإلثراء عملية مستمرة وهي تتم من خالل بناء المنهج ومن خالل عملية تجريب             -
  .تنفيذه

 اإلثراء عملية بنائية جزئية محدودة ينبغي أن تتم في الموقع المناسب من حيث تنظيم المحتوى -
رة أن تزرع في الكتاب المدرسي بل ربما        والخبرات، ويمكن أن تكون إضافية وليس من الضرو       

  .كان من الضروري عدم إضافتها إلى الكتاب والسيما اإلثراء المحلي الفردي

  

  



 ١٦

  -: تطوير المنهاج
 أمـا  ،)المنجـد (ى التطوير لغةً من طور ويعني التغيير أو التحويل من حالة إلى أخـر           

حداث تغييـر كيفـي فـي أحـد     تطوير المنهاج فيقصد به مجموعة اإلجراءات التي تتم بقصد إ   
مكونات المنهج أو بعضها أو كل هذه المكونات بقصد زيادة فاعلية هذا المـنهج فـي تحقيـق                  
األهداف المرجوة منه لجعله يتمشى مع بعض التغيرات والمستجدات في مجتمع ما أو مع بعض               

اً كما قد يكون هـذا      المستجدات العالمية، وقد يكون هذا التطوير كلياً وشامالً فيسمى تطويراً كمي          
  ).٢٩٧: ٢٠٠٤،آخرون ويونس(ً .التطوير تدريجياً أو قد يكون فجائيا

 أن تطوير المنهاج عملية عقلية منظمـة إلحـداث          )٣١٨: ٢٠٠١(ويرى األستاذ ومطر    
األهداف، والمعرفة المنهجيـة، وأنـشطة الـتعلم والتعلـيم،          : تغييراً إيجابياً في عناصر المنهج    

إعـداد المعلـم، واإلدارة المدرسـية،       : والعوامل ذات الصلة بـالمنهج مثـل      وأساليب التقويم،   
واإلشراف التربوي بهدف تحقيق األهداف المرسومة بكفاءة وفاعلية وبطريقة اقتـصادية فـي             

  .الوقت والجهد والكلفة
ويعتبر التطوير عملية من عمليات هندسة المنهاج يتم فيها تدعيم جوانب القوة ومعالجة             

نقاط الضعف، في كل عنصر من عناصر المنهاج، تصميماً وتقويماً وتنفيذاً، وفي كل أو تصحيح 
عامل من العوامل المؤثرة فيه والمتصلة به، وفي كل أساس من أسسه وفي ضوء معايير محددة                

  ).٢٩٣: ٢٠٠٠مرعي والحيلة،(وطبقاً لمراحل معينة 
أمـا  ، دودة بالمقام األول     أن إثراء المنهاج عملية عالجية مح      )٥: ١٩٨٩(ويرى بلقيس   

تطويره فهو عملية عالجية شاملة وجذرية ؛ فاإلثراء يتناول الجزئيات التي تكتشف فيها الثغرات           
 أما التطوير فيتناول الجـذور واألسـس   ،أو المظاهر التي تظهر فيها بعض العيوب والمشكالت     

  .وطريقة تعليم وتعلم وتقويم في بنية المنهاج أهدافاً ومحتوى يوبالتالي يؤدي إلى تغيير أساس
وتعتبر عملية اإلثراء عملية فردية أو جماعية محدودة يقوم الموجه أو المعلـم أو المـشرف أو                 
هؤالء مجتمعين بحسب استشعارهم للثغرات أو المشكالت في أثناء تعاملهم مع المنهـاج ومـع               

  ).١٩: ١٩٩٦دياب،( .تالميذهم في بيئة معينة
  

 المناهج بصفة عامة عملية شاملة تنصب على جميع مكونـات           وترى الباحثة أن تطوير   
 فالتطوير عملية ديناميكيـة أي أن       ،طرق ووسائل ومحتوى وأنشطة وغيره    المنهج من أهداف و   

  . التغيير الذي يصيب أي عنصر يؤثر على باقي العناصر
ي  فتطوير المنهاج التربـو    ،وتعتبر عملية التطوير غير فردية في أي حال من األحوال         

مسئولية عامة تتوالها المؤسسات التربوية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ويقوم بها األفراد           



 ١٧

والجماعات بتكليف من تلك المؤسسات وفي ضوء فلسفة تربوية جديدة أو مستجدات طرأت على         
  .المجتمع أو على مفهوم اإلنسان أو على طبيعة المعرفة المنهجية واستدعت التطوير

 على أن عملية اإلثراء تنصب على جانب واحد أو أكثر من            )٢٤: ٢٠٠١(لدان  ويؤكد ش 
جانب من جوانب المنهاج وهو المحتوى الدراسي الذي تتبعه طريقة التدريس إذ تجرى له عملية               
إغناء، سواء أكان ذلك بتوفير عمليات معينة أو مفاهيم أو أنشطة وأساليب عرض معينة تتـيح                

  .درات التفكير والميولللمتعلم فرصاً لتنمية ق
إن عملية تطوير واحدة في المنهاج يلزمها عدد ال بأس به من عمليات اإلثراء المتنوعـة، فـي                
 .شتى جوانب هذا المنهاج بحيث تضم إلى بعضها مجتمعـة لتكـون هـذا المنهـاج المطـور                 

  ).١٥: ٢٠٠٨شعت،(
  :وهياء والتطوير بين اإلثرفي أن هناك فروق  )١٤: ٢٠٠٧( النادي وتتفق الباحثة مع

حيث يقوم اإلثراء على تحليل المنهاج بينما يقوم التطوير علـى   : المتطلبات السابقة لكل منها    -
  .تقويمه

  . فاإلثراء عملية عالجية محدودة بينما التطوير عملية شاملة وجذرية:طبيعة كل منهما -
وم به المعلم أو الخبراء أو       حيث أن اإلثراء قد يكون فردياً يق       :الجهة المسئولة عن كل منهما     -

المشرفون، وقد يكون جماعياً بمشاركة هؤالء مجتمعين، بينما التطوير عملية جماعيـة شـاملة              
  .تتوالها المؤسسات المختلفة كمؤسسات التربية وغيرها

 فاإلثراء يتم من خالل إغناء المنهـاج وإحـداث الزيـادات            :الطريقة التي يتم بها كل منهما      -
تي تكمل نواقص معينة فيه، تم اكتشافها بعد تحليل المنهاج، بينما التطـوير يـتم               واإلضافات ال 

  .بأساليب مختلفة منها اإلضافة، الحذف، التعديل، االستبدال وغيرها
    

  لبيولوجيةاات ثدحالمست :ثانياً
فمع مجئ  ، مهدت الثورات العلمية السابقة لثورة بيولوجية بدأت مالمحها بالظهور اليوم         

والتي تركز على العديـد مـن العلـوم         ، لحادي والعشرين بدأت تتبلور معالم هذه الثورة      القرن ا 
  .البيولوجية الحديثة

 بيولوجياي الوقت الذي ازدهرت فيه معظم العلوم خالل عصر النهضة في أوروبا، كان علم ال              فف
عل المواد   أسرار الكون وتفا    على تعرفالهو األقل نصيباً من هذا النهوض، حيث انشغل الناس ب         

م ووغيرها، لكن هذه الحالة بدأت تتغير تدريجياً وبخاصة في القرن التاسع عشر حيث جذبت عل              
  .)٢٣: ٢٠٠٩الشهري، ( .جديدة كعلم التطور وعلم الوراثة الكثير من االهتمام

قد شهدت العقود الثالثة الماضية طفرة هائلة في مجال البيولوجي والتقنيات الحيوية وتطبيقاتها،     و
  .)٢٥٩: ٢٠٠١، خليل( .أحدثت تغييراً وتطويراً في الحياة البشرية
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وتعود جذور الثورة البيولوجية القريبة إلى ستينات القرن التاسع عشر، عنـدما حـاول              
ومر علم الوراثة بمراحـل كثيـرة حتـى عـام           . اكتشاف قواعد الوراثة األصلية    جورج مندل 

وعالم الفيزياء الحيوية   " جيمس واطسون "ألمريكي  عندما توصل عالم الكيمياء الحيوية ا     ) ١٩٥٣(
من خالل نموذجهما الحلزون للزوج،     ) DNA(إلى اكتشاف جزيء    " فرانسيس كريك "البريطاني  

 Recombinant(معاد االتحاد  وكان هذا إيذاناً بمولد علم البيولوجيا الجزئية ثم كانت تقنية الدنا
DNA (        وتتم عن طريق نقل قطع من)DNA ( ائن وباستخدام ناقل ما إلى البكتيريا وقـد        من ك

هو ما يعرف بالهندسـة الوراثيـة       وأدى ذلك إلى نشأة علم جديد في مجال التكنولوجيا الحيوية           
)Genetic Engineering (  وكان من أهم تطبيقاته في أوائل الثمانيات إدخال جين بناء جزيء

كتيريا هي مصدر األنـسولين البـشري       األنسولين البشري على البكتيريا، وأصبحت مزارع الب      
  .لعالج مرضى البول السكري

  

الموضوعات التي تتـسم    " المستحدثات البيولوجية بأنها     )١٠٤: ٢٠٠٢( الميهي  يعرف  و
بالحداثة في المجال البيولوجي كالجينوم البشري وتطبيقاته والعالج الجيني، وبعض نمـاذج لـه      

  ".واالستنساخ
كل جديد أو حديث توصل أو سوف يتوصل        : "فيرى بأنها  )٢١٦: ٢٠٠٣( أما الوسيمي   

  ".إليه العلماء في مجاالت علم البيولوجيا المختلفة على المستويين المحلي والعالمي
كل ما هو جديد أو حديث في بعض مجـاالت          : " يرى أنها  )٢٠: ٢٠٠٩( إال أن الشهري  

 والتقنية على المجتمـع وعلـى       العلوم الحيوية وبعض القضايا والمشكالت الناشئة عن أثر العلم        
  ".البيئة والتي ينبغي أن تتضمنها كتب األحياء 

تتضمن كل ما هو جديد وحديث      " أن المستحدثات البيولوجية     )١٠: ٢٠٠٨(وترى عليان   
في مجال العلوم البيولوجية وما تسفر عنه بحوث الحياة المهتمة بدراسـة اإلنـسان والحيـوان                

  . والبيئية والفسيولوجيةوالنبات من الناحية الوراثية
 عن تعريف المستحدثات البيولوجية في )٢٠٠٨(  وتتفق الباحثة مع ما أشارت إليه عليان      

فهي تضم كل ما هو جديد وحديث في مجال علم البيولوجيا وما ينبغـي أن تتـضمنه                 ، دراستها
  . مناهج العلوم منها في المراحل التعليمية

الهندسة الوراثية جزءاً من الثـورة البيولوجيـة         أن   )٨٢-٨١: ١٩٩٣( يتذكر البقصم و
، التي مرت خالل تطورها في مراحل أساسية، كل منهم يمثل علماً قائماً بذاته، وهـذه                 الحديثة

  :المراحل هي
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  ):Cellular Biology: ( مرحلة البيولوجيا الخلوية-
يا بعـضها وبعـض،   يهتم هذا العلم بدراسة العالقات داخل الخاليا، والعالقات بين الخال 

وذلك أن الخاليا تشكل مجتمعاً داخل األنسجة، إذ يتصل بعضها بـبعض عـن طريـق تبـادل                
فإن فهم تلك العالقات مهم     . اإلشارات التي تعرضها المستقبالت الموضوعة على سطوح الخاليا       

  .نسانجداً لتفسير آلية االختالف بين الخاليا، وفهم كيفية عمل الخلية وتأثيرها على صحة اإل
  

  ):Molecular Biology( مرحلة البيولوجيا الجزئية -
تعتبر البيولوجيا الجزئية اآلن مجاالً منفصالً عن بقية فروع البيولوجيا وقـد اشـتركت              

، والكيميـاء   )Biochemistry(مجموعة من العلوم في تأسيـسها، منهـا الكيميـاء الحيويـة             
ليات الحياة على مستوى الجزئيات والتفاعل      وهو علم يحاول فهم آ    ) Physiology (ةالفسيولوجي

  .بينها
  

  :Neuro -endocrinology العصبي اءمرحلة علم الغدد الصم  -
وهي تخص اتصال األعضاء واألجهزة بعضها مع بعض وتنسيق وظائفها عن طريق             

  .التكامل بين الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء
  

  ):Genetic Engineering( مرحلة الهندسة الوراثية -
إن الهندسة الوراثية مرتبطة بمجموعة من التجارب العلمية التي ظهرت حديثاً في مجال             

 Recombinant(واالستنساخ ) Genetic Manipulation(البيولوجيا، وهي التحكم بالجينات 
DNA.(  

  

وقد ارتبطت الثورة التي نشهدها في مجال الهندسة الوراثية بالتطور الذي حـدث فـي               
التي أصبحت تمثل قاعدة أساسية في برامج التنميـة         ، )Biotechnology(التقنية الحيوية   مجال  

المختلفة، ومن مؤشرات التفوق العلمي والتقدم الحضاري، وبخاصة فـي مجـال الـصناعات              
  .)٢٤: ٢٠٠٩الشهري، ( .الغذائية والدوائية والبيئية

 كامل التقانات التي تيسر حسن     التكنولوجيا الحيوية بأنها ت    )٧٦٦: ١٩٩٨( عرف شاهين يو
استخدام الكائن الحي أو بعض خالياه للحصول على أقصى منفعة سواء بـالطرق البيولوجيـة               

 وتـستند   ،التقليدية أو بالطرق الحديثة وتتنوع استخدامات التكنولوجيا الحيوية في كل المجاالت          
 وكذلك على تـداخالت هـذه       ة على مختلف أنواع العلوم البيولوجية     يمجاالت التكنولوجيا الحيو  

  . البعض وكذلك مع غيرها من العلوم الطبيعيةهاالعلوم مع بعض



 ٢٠

 فيعرف التقانة الحيوية بأنها أي تطبيق تكنولـوجي         )٣١: ٢٠٠٥( سرحان وآخرون أما  
يستخدم نظماً بيولوجية، أو كائنات حية، أو مشتقاتها في صنع أو تعديل منتجات الستخدام معين،     

  .بيقات الطبية والصناعية والزراعيةويشمل ذلك التط
ر إلى التقنيات التي تستخدم الكائنات      ي أن التقانة الحيوية تش    )٢٤: ٢٠٠٩( ويرى الشهري 

الحية أو بعض موادها لصنع أو تحويل منتج بيولوجي ما، أو تحسين النباتات أو الحيوانـات أو                 
  .لتطوير أحياء دقيقة لغرض استخدامات معينة

 الباحثة أن التقنية الحيوية تشير إلـى مجمـل التقانـات            ترىسبق  ا  م ع استعراض   وم
الحيوية والتي تستخدم كائنات حية أو مكوناتها تحت الخلوية بغرض إنتاج أو تطوير منتجـات               

  .ذات قيمة أو فائدة لإلنسان
  

وهنا يلحظ تحوالً ملحوظاً من مجتمع البيولوجيا الجزئية إلى مجتمع التقنيـة الحيويـة              
الذي يرمي لتحديد الشيفرة الوراثية الكاملـة  ) Genome Project( الجينيوم البشري فمشروع

للبرنامج الوراثي للنبات والحيوان واإلنسان، هذا المشروع الذي رصدت له الواليات المتحـدة              
، وأوشك أن ينهي العمل في هذا المشروع خـالل األشـهر القليلـة           اتدوالرالاألمريكية باليين   

م أنه لم يكتمل إال أن التقنيات الحديثة جعلت من الممكن التعرف علـى األسـاس                القادمة، ورغ 
  .الوراثي للعديد من األمراض

باإلضافة إلى ذلك فقد شهدت هذه الفترة أيضاً ظهور الكثير من المستحدثات البيولوجية             
ألعـضاء  التي أحدثت تغيراً وتطويراً في حياة اإلنسان، مثل زراعة األعضاء البشرية وبنوك ا            

البشرية، وبنوك األمشاج، واإلخصاب الصناعي، واألجنة المتجمدة، وأطفال األنابيب واألرحـام          
المؤجرة، واألمهات البديلة، والتحديد لمسبق لنوعية جنس الجنين، والتحكم في نوعيـة جـنس              

  .الخ..الجنين، واالستنساخ الحيوي، واالستنساخ البشري 
  

انات تحمل مورثات آدمية وكل منها هو الحيوان اإلنسان         ويحاول العلماء اآلن إنتاج حيو    
أو اإلنسان الحيوان وما إلى غير ذلك من المستحدثات التي يجب على كل فرد أن يكون علـى                  
دراية بها مهما كان اتجاهه الدراسي أو المهني لكي يستطيع أن يواجه الحياة، وأن يفهـم نفـسه     

هل وأمور تمس حياته وتحدد مستقبله ومـستقبل        ومحيطة الحيوي وحتى ال يتعرض ألخطار الج      
  .)٢١٩-٢١٨: ٢٠٠٣الوسيمي، (أوالده وأحفاده من بعده 
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  : في المناهج المستحدثات البيولوجيةالتي أوصت بتضمينالمشروعات الدولية 
برنامجا يتضمن مـا    ) 1995(قدم قطاع التربية العلمية والتكنولوجية بمنظمة اليونسكو        

توعبه مناهج علم األحياء من المستحدثات البيوتكنولوجية فـي المرحلـة الثانويـة             يمكن أن تس  
  :وشملت هذه القائمة ثمانية مواضيع رئيسة هي

  . علم الكائنات الحية الدقيقة-
  . الكيمياء الحيوية-
  . الهندسة الوراثية-
  . بيولوجيا الخلية-
  . التكنولوجيا الحيوية-
  . الوراثة-
  .ية البيولوجيا الجزئ-
  ).٢٧: ٢٠٠٩الشهري، (.  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية-
  

    )Hum Bioهيوم بيو (مشروع منهج علوم الحياة للصفوف المتوسطة 
وقد روعي فـي  ، يتألف منهج علوم الحياة للصفوف المتوسطة من عشر وحدات تعليمية   

أما أهـداف هـذا     . سنة ١٤ – ١٢المادة المقدمة أن تواكب حاجات وميول المراهقين من أعمار          
المنهج فهي تحسين علوم الحياة التي تدرس لطالب الصفوف المتوسطة والتطرق إلـى ومنـع               

  .السلوكيات التي تنطوي على مخاطرة كبيرة لدى المراهقين
كما يتم توسيع هذه المعرفة     ، والعلوم السلوكية / ويتمحور المنهج أساساً حول علوم الحياة     

لكل وحدة مصدر لألنشطة    .  الصحة والقضايا االجتماعية والبيئية    من خالل التطبيقات العلمية في    
تستغرق الوحدة األساسية مـع     ، توفر هذه الميزة مرونة في عمق ما تغطيه الوحدة        ، والمشاريع

أنشطتها األساسية حوالي ثالثة أسابيع كوقت تدريسي يدرس بعض المدرسين الوحـدات خـالل     
  . مشاريع إضافيةخمسة أو ستة أسابيع مستخدمين أنشطة و

وتنفذ هذه الوحدات بطريقة التعلم التعاوني التي اقترحتها الدكتورة إليزابيث كوهين مـن      
تحتوي أغلب الوحدات سلـسلة مـن أنـشطة         ، كلية التربية لتكوين فعاليات تعلم تعاونية جمعية      

  :تشمل ما يليأما األهداف الرئيسية للمشروع ف، مقدمة بذلك إستراتيجية بديلة للمدرسين، جماعية
لموائمـة أسـاليب الـتعلم      ) ومكانيـاً ،  مرئياً ً,سمعيا(عرض المعلومات بطرق متعددة      -

  .المتعددة
 .زيادة الوعي بأمراض القلب والرئة والوقاية منها -

 .تحفيز مهارات التفكير النقدي ومهارات حل المشكالت -
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 .تقديم تجارب محاكاة في سياق مختبري ال يمكن أن تتوفر خارجه -

شارك المعلمون فـي تطـويره    ، Hum Bio بداية مشروع علوم الحياة البشري ومنذ
  .وسيستمر المعلمون في تعديل هذا المنهج لمواءمته حسب أساليبهم وحسب طلبتهم

تمكن الوحدات المعلمـين مـن اختيـار        . ولقد أعد هذا المنهج ليكون مرناً وغير محدد       
منهج يتم تشجيع المعلم علـى اسـتخدام        ومن خالل هذا ال   ، المواضيع التي تناسب صفوفهم   

  . التدريس التعاوني
يمكن أن يخدم المنهج كموضوع موحد يمكن من خاللـه دمـج وتوحيـد الرياضـيات                

يقـدم المـنهج طريقـة النـشاط        . واالنجليزية والقراءة والتربية الرياضية والكتابة والفنون     
ين التي يؤكد عليها هذا البرنـامج       ومن العناو . المخبري والعديد من االستراتيجيات التعليمية    

  :ما يلي 
 .الهضم والتغذية -

 .الجهاز العصبي -

  .حياة الخاليا -
 .علم الوراثة -

 .الدورة الدموية -

 .جسمك المتغير -

 ).التناسل(التكاثر  -

 .التربية الجنسية -

  .)١٨١ :٢٠٠٤، ليسيل و وآخرون (. علم البيئة -
  

  .مشروع دراسة منهاج العلوم البيولوجية
وكان ، )م١٩٥٨(ن قبل المعهد األمريكي للعلوم البيولوجية بدأ العمل به سنة           الذي نظم م  

المشروع بغرض تحسين تدريس البيولوجيا في جميع المستويات من أجل هذا الغرض، صممت             
المواد التي تعكس المحتوى الحديث للبيولوجيا كالمدخل األساسي في كل العمل لدراسة العلـوم              

على البحث واالستقصاء كوسائل لتحصيل معرفة محـددة فـي العلـوم            البيولوجية وهو التأكيد    
والمواد المقدمة في هذا المنهاج تتكون من مداخل مختلفة لدراسة البيولوجيا، حيث أنه ال توجـد                

  .طريقة فضلى وحيدة لجميع التالميذ بغض النظر عن االستعداد أو األهداف
نشوان، (. باإلضافة إلى األفالم والكتب اإلضافية     وتتكون هذه المواد من سلسلة البرامج المتوازنة      

  : قد تفرع عن هذا المشروع مشاريع أخرى منها .)٣١٩-٣١٧: ٢٠٠١
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  The Biological Sciences Collegiate( منهاج العلوم البيولوجية للمرحلة االبتدائية -

Division BSCD-ESSP.(  
  ). BCS - CHP Biological Curriculum Sciences( منهاج العلوم اإلنسانية -
  ).BCSC-Environmental Models( دراسة بيئتك البيولوجية -
  ).BSC-MAME( منهاج دراسة البيئة -
  .)BSCS-MENOW( أثر منهاج العلوم البيولوجية على الفرد -
  

  ).IUBC( مشروع لجنة التربية البيولوجية التابعة لالتحاد الدولي للعلوم البيولوجية -
ة مشروعاً لتطوير التربية البيولوجية بالمرحلة الجامعية وما قبلها باالشتراك      قدمت اللجن  

مع االتحاد الدولي للعلوم البيولوجية وحددت اللجنة موضوعات رئيـسة فـي مجـال القـضايا              
األخالقية ترتبط بكل منها عدداً من القضايا والمفاهيم تشمل محاور يمكن أن تُبنى عليها منـاهج       

  :رحلة الجامعية وما قبلها من هذه الموضوعات هيالبيولوجي بالم
  . تركيب الحيوان ووظائفه-
  . التطور والتنوع-
  . علم البيئة-
  . الوراثة والتطور-
  . فسيولوجيا النبات-
  )٤٣-٤٢: ٢٠٠٨عليان،  (. السلوك والبيولوجيا االجتماعية-
  

  :   مشروعات إصالح مناهج العلوم في الواليات المتحدة-
 والـذي تتبـاه الجمعيـة       Project) ٢٦٠١(روع تعليم العلوم لكل األمريكيين      مثل مش    

 ,Project Scope(ومشروع المـدى والتتـابع والتنـسيق    ) AAS(األمريكية لتطوير العلوم 
Sequence and coordination  (  والذي تتبناه الجمعية الوطنية لمعلمي العلـوم)NATA ( ،
، ومـشروع تطـوير التنـور البيولـوجي         ) STS(تمـع   ومشروع العلوم والتكنولوجيا والمج   

)Developing Biological Literacy 1993  ( واهتمت هذه المشاريع بضرورة وجوب تعلم
الطالب المعلمين المحتوى العلمي وعمليات التفكير في سـياق المـشكالت والقـضايا العلميـة            

 .ابية في تلبية حاجات طالبهـم     المعاصرة واالتجاهات والميول التي تمكنهم من المشاركة اإليج       
إعداد الفـرد المتنـور علميـاً       ) STS(ويمثل الهدف الرئيسي لحركة     . )١٧: ٢٠٠٨الكحلوت،  (

  ).٣٥: ٢٠٠٤زيتون، .(وتكنولوجياً
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 NSTA National( تقرير الرابطة القومية لمعلمي العلوم بالواليات المتحدة األمريكية -

Science Teachers Association:(  
 أشار إلى ضرورة اشتمال برامج إعداد وتدريب معلمي البيولوجيا أثنـاء الخدمـة             حيث

  ).١٧: ٢٠٠٨الكحلوت، : (على التطورات الحديثة لعلم البيولوجيا التي لها أبعاد أخالقية مثل
  

  ):م١٩٩١( مشروع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -
حلة الثانوية واقترح المـشروع عـدداً مـن         وهو محالة لتطوير منهاج البيولوجيا بالمر     

  : الموضوعات التي تم تضمينها بمنهاج البيولوجي بالمدرسة العربية الدولية وهي
  . علم الحياة كمادة وطريقة-
  . نشأة الحياة وتطورها-
  . بيولوجيا الخلية-
  . البيئة-
  . األنسجة النباتية والحيوانية-
  . التنوع في الكائنات الحية-
  .ثة والتطور الورا-
  ).٥١-٥٠: ٢٠٠٨عليان، (.  الوظائف الحيوية في اإلنسان واألجهزة-
  

  ):NRC National Research Council) (م١٩٨٩(ألبحاث القومي  تقرير مجلس ا
وتناول هذا التقرير التربية البيولوجية في المرحلة قبل الجامعية وأكد على ضرورة بناء             

ة على المفاهيم األساسية من علم البيولوجي مـع ربـط هـذه            منهاج البيولوجي بالمرحلة الثانوي   
المفاهيم بالحياة لتوضيح كيف تشكل هذه المفاهيم معارف اإلنـسان وفهمـه لنفـسه وللنباتـات             
وللحيوانات وللبيئة من حوله حيث هناك حاجة ملحة لتعليم الكثير من مقررات البيولوجي التـي               

بادئ العامة التي تمثل هيكل تُبنـى عليـه منهـاج           يتكون كل مقرر منها من عدد صغير من الم        
البيولوجي كما يمكن الطالب من بناء معارفهم البيولوجية المستقبلية على هذا الهيكل، وتـشمل              

  :هذه المبادئ العامة فروع وهي
  . بيولوجيا الخلية-
  . التطور-
  . الوراثة-
  . البيئة-
  . البيولوجيا الجزئية-
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  . الطاقة واأليض-
  ).٤٥: ٢٠٠٨عليان، . (والتكاثر النمو -

كما أشار برنامج تدريس البيولوجي لطالب المرحلة الثانوية بالواليات المتحدة األمريكية         
إلى أهمية التأكيد على تدريس الجديد في علم الوراثة وعلى الجديد في مجال حماية البيئة من أثر 

نع أو إحداث الحمل، وما يطرحـه       األنشطة المختلفة لإلنسان ودراسة طرق التلقيح الصناعي لم       
من تساؤالت اجتماعية وأخالقية ودينية وكذلك استخدام التكنولوجيا للحفاظ على عمر إلطالة أو             

 .)١٦،  ٢٠٠٠عبـد الفتـاح،     .(إلنهاء الحياة وما يثيرها من قضايا اجتماعية وأخالقية وقـضائية         
  : جميعاً تؤكد علىوبالنظر إلى هذه المشاريع والتقارير فإن الباحثة ترى أنها

  . ضرورة دراسة المستحدثات البيولوجية وتضمينها في المنهاج-
  . ضرورة دراسة القضايا والجوانب األخالقية للمستحدثات البيولوجية-
  . استخدام المفاهيم البيولوجية الكبرى عند بناء مناهج البيولوجي-
  

  : وفيما يلي عرض لبعض المستحدثات البيولوجية
  ):Mutation( الوراثية  الطفرات-١

تغير فجائي، قد يكون هذا التغير في تركيب الجـزيء، وبالتـالي يـورث           : الطفرة هي 
، بينما لو حدث التغير في شـكل أو عـدد   )طفرة جينية(لألجيال التالية ويطلق على هذه الطفرة       

في (ية  ولكن أثره يظهر من خالل الصفات الجسم      ،  ال يورث    - ولم يمس الجين   –الكروموسوم  
، )طفـرة كرموسـومية   (ويطلق على هذا التغير اسم      ، )الكائن الحي نفسه الذي حدث به التغير      

لـم  ) DNA(، أو حدث تلف في جزيء من الدنا الوراثي          )DNA(والطفرة عادة نادرة الحدوث     
تستطع أنزيمات اإلصالح التعامل معه، وأحياناً تحدث إعادة للترتيب التلقائي لقطع مـن الـدنا               

  .)٤٣: ٢٠٠١الجمل، ().DNA(راثي الو
  

إلى إحداث طفرات بـصورة اصـطناعية، وذلـك         ) م١٩٢٦(ولقد توصل العالم ميللر     
، وقد لوحظ أن كثيراً من الكائنات التي تحوي         )X-ray(بتعريض بعض الخاليا لألشعة السينية      

  .الطفرات والتي قد ماتت لعدم مالءمتها مع البيئة التي تعيش بها
ومـن  . رات من أهم الوسائل التي مكنت العلماء من فهم آلية عمل الجـين            وتعتبر الطف 

تـسبب الطفـرات وتُـدعى      ) كيميائية وفيزيائية وحيوية  (المعروف اآلن أن هناك عوامل كثيرة       
  ).٢٠٢: ١٩٩٧المحاسنة، ( ). Mutagenic(المطفرات 
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ولكن دون أثر على بقية وتكون الطفرة في معظم األحوال غير هامة مما يسبب موتاً لتلك الخلية            
الخاليا وقد يؤدي إلى انقسامات مستمرة دون تأثير على بقية الخاليا، وقد يؤدي إلى انقـسامات                

  .)١٥١: ١٩٩٩علي، (مستمرة غير مالئمة تسبب السرطان 
ويمكن أن تحدث طفرات جديدة في خاليا جسم اإلنسان ولم تكن موجودة عند الوالـدين               

وقد يكـون عنـد     ، لق لذا فالطفرات قد تكون موروثة أو غير موروثة        وذلك ألنها حدثت بعد الخ    
  .لذا فليس كل الطفرات ضارة، الفرد عدد من الطفرات ولكن لم تسبب له أخطار صحية

  

  :أسباب الطفرات
 Mutagenic(لكي تحدث الطفرة البد من وجود عوامل محدثة لها تسمى المطفـرات  

Agents ( مثل أشعةXات المشعة وغيرها؟؟؟ والجسيم  وأشعة. ) ،٤٣: ٢٠٠١الجمل.(  
  .وإذا حصلت الطفرات في الخاليا الجنسية فستنتقل من جيل إلى جيل وستكون المأساة دائمة

  

  ) : Ionizing Radiation(التأين اإلشعاعي 
أو جزيئات طاقة ) Xأشعة (يشمل الموجات الكهرومغناطيسية، وهذه بأطوال قصيرة جداً 

، ولها قابلية النفاذ إلى األنسجة، حيث تـؤثر علـى الـدنا             ) بيتا، ونيوترون  جزيئات ألفا، (عالية  
أو بين السايتوسين ) Thymine dimmer = T(بتكوين رابطتي ثايمين مزدوجة في شريط الدنا 

المجاورين، أو بين ثايمين وسايتوسين، وهذا يمزق رابطات الهيدروجين بين هذه النيوكليوتيدات            
 جديـد  DNAمما يؤدي إلى تكوين شريط دنـا  ،  DNA يط الثاني من الدناومقابالتها على الشر
  .خالل تضاعف الدنا

وكلما كانت كمية اإلشعاع كثيرة وقوية كانت الطفرات كثيرة وقوية كما أن اإلشعاعات             
تتجمع في الجسم، أي أن الجرعات التي يتناولها الفرد تتجمع باإلضافة، نتيجة للتعرض لإلشعاع              

إن أهم مـرض تـسببه اإلشـعاعات هـو      . تصل الدرجة التي يحدث التشوه فيها   المتكرر حتى 
  .)١٠٥ -١٠٤: ١٩٩٩علي، ( . وخاصة في األطفالLeukemiaاللوكيميا 

  

  :المطفرات الكيميائية والفيزيائية
وهي أكثر أهمية من اإلشعاعات لوجودها بكثرة في البيئة، ولتعرض الفرد لهـا طيلـة               

المواد الزراعية والصناعية واألدوية التي تستعمل كل يوم وقـد وجـد            حياته، فهي منتشرة في     
  .أيضاً أن درجة الحرارة العالية تحدث الطفرات

غاز الخردل، فورمالدهيـد، مـشتقات      : إن أهم المواد الكيميائية التي تنتج الطفرات هي       
اً في الحيوانـات    المواد العطرية، وكثر من األصباغ القاعدية وقد وجد أن الكافئين أيضاً مشوه           

  .على األقل
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   :وتظهر الطفرات في صور عدة منها
  . إبدال إحدى النيوكليوتيدات بأخرى-
  ).DNA( إضافة نيوكليوتيدة أو أكثر في تتابع الدنا الوراثي -
  ).DNA( إزالة نيوكليوتيدة أو أكثر في تتابعات الدنا الوراثي -
  . انقالب في تتابع النيوكليوتيدات-
  .لصبغ وفقدان قطعة منه كسر في ا-
  . اتصال جزء من صبغي بصبغي آخر-
  . فقدان صبغي أو أكثر-
  ).٤٣: ٢٠٠١الجمل، ( . وجود نسخ أكثر من صبغي أو أكثر-

ولكن يجب األخذ بعين االعتبار أن الطفرة قد تكون سائدة أو متنحية بمعنى أن شـكل الـصيغة              
مكن معاينته أما إذا كان متنحياً فإنه قد تمضي         الناتجة عن الطفرة قد يكون سائداً فيظهر رأسا وي        

عدة أجيال قبل أن تتاح الفرصـة اللتقـاء اليلـين متنحيـين يحمـالن صـفة الطفـرة لكـي                  
  .)١٧٢: ١٩٨٥ ،يرشماو(.تظهر

  

  :استخدام الطفرة في المجاالت التطبيقية
همة إن الطفرات مصدر لالختالف الوراثي، وهي ضرورية لعمليات التطور، كما أنها م           

  .للتحليالت الوراثية، ورسم الخرائط الكروموسومية، ودراسة التراكيب الوراثية في العشائر
وبالرغم من أن معظم الطفرات ضارة إال أن استحداثها أصبح وسيلة لمربي النباتات في              
تحسين سالالت مختلفة، سواء من حيث زيادة اإلنتاج أو مقاومة العوامل البيئية غير المالئمة، أو 
مقاومة األمراض واآلفات، فقد استعملت الطفرات مثالً في نبات الشعير، وأمكن إيجاد سـالالت              
عالية اإلنتاج ومقاومة لمرض التضخم كما استعملت الطفرات أيضاً في تحـسين النـاتج مـن                
البنسلين بوساطة فطر البنسيليوم، فقد أمكن عزل بعض الـسالالت ذات اإلنتـاج العـالي مـن            

لك بعد معاملة أعداد كبيرة من الجراثيم باإلشعاع وقد استعملت هذه الطفرة بدرجـة           البنسلين، وذ 
  .)٢٧٣: ١٩٩٨عبد الهادي، ( .كبيرة إلنتاج هذا المضاد الحيوي بشكل تجاري

  

  : الحرب البيولوجية -٢
َفأرسلنا عليهم الطوفان وا راد والقمل وا ضفادع وا م "  َ َ َ َ ََ  ِ َ َ  ُ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َ ُ ِ

ْ َ َ ْ ُآيات مفصالت فاستك وا و نوا َ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ
ٍ ٍ

َ  َ ُ

َقوما  رم  ِ ِ
ْ ُ ً ْ   .)١٣٣: األعراف( "َ

وأرسل ، الزروع والثمار  أرسل اهللا سبحانه وتعالى سيالً جارفاً على قوم فرعون وأغرق            
كمـا أرسـل    ، القُمل وهو نوع من السوس أو القراد يفسد الثمار ويقضي على الحيوان والنبات            
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هـذه اآليـات   ، ولم يجدوا ماء صالحاً للـشرب ، دم أيضاً فصارت أنهارهم وآبارهم دماً  عليهم ال 
، اليقدر عليها غير اهللا سبحانه وتعالى مفرقات بعضها عن بعض ومع كل هذا ترفَّع قوم فرعون               

وكانوا قوماً يعملون بما ينهى اهللا عنه من المعاصي والفسق عتـواً            ، فاستكبروا عن اإليمان باهللا   
  .اًوتمرد

  

كان أول من فكر في استخدام الحرب البيولوجية هم الفراعنة، حيث كانوا يـستخدمون              
السموم النباتية القاتلة ويصنعون منها محاليل مركزة تنغمس فيها رؤوس السهام لمدة طويلة، كي          
تكون شديدة الفتك بعد ذلك، ثم البابليون واإلغريق حيث وضعوا سموماً نباتية أيضاً على أسـنة                

  .ماحهم وسيوفهم في حروبهمر
وقام األشوريين قبل الميالد بستمائة عام بتسميم آبار أعدائهم باستخدام مسحوق السلت،            
وكان رماة األسهم األشوريين يستخدمون في القتال أسهماً سبق غمسها بروث الماشية المـتعفن              

 حيث  - عليه وسلم  صلى اهللا -وفي سنة سبع من الهجرة جرت محاولة أثيمة لليهود لسم الرسول            
أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية شاة مشوية قد سمتها، فسألت أي اللحم أحب إليه ؟ فقـالوا                  

صلى  –الذراع، فأكثرت السم في الذراع فلما نهش من ذراعها، أخبره الذراع بأنه مسموم، فلفظ             
  .)٢٤: ٢٠٠٧الجاسر، (.  األكلة-اهللا عليه وسلم

ية الحديثة إبان الفترة بعيد الحرب العالمية األولى، حيـث          برزت فكرة الحرب البيولوج   
كان المناخ العالمي مشحوناً باالتجاه الحربي والشعور العدائي خاصة فـي أوروبـا وروسـيا               
وأمريكا، وقد بدأت الفكرة لدى بعض المختصين عن طريق التفكير في إطالق جرثومة الطاعون 

عداء، حيث جاءت الفكرة مستوحاة من الحـرب        والكلب لنشر المرض، والقضاء على جيوش األ      
وتعتمد بذلك على اختيار أنواع ضارة من الجراثيم الدقيقـة ذات العالقـة المباشـرة               . الكيماوية

باإلنسان أو غير المباشرة كأن تستهدف الحيوانات والنباتات والماء التي بمجملها تشكل ضرورة             
  ).٢٧٦: ١٩٩٧محاسنة، (. لحياة اإلنسان

  

  :عوامل البيولوجية المستخدمة في الحروب البيولوجيةبعض ال
  :Virusesالفيروسات  -

 وتُعرف بأنها كائنات صغيرة جداً ال يمكن رؤيتها إال بالمجهر االلكتروني، ال تستطيع             
التكاثر والنمو إال داخل نواة الخاليا الحية للجسم، ال تؤثر فيها المضادات الحيوية المعروفة              

  ).٣٨: ١٤٢٨الجاسر، (.ثر فيها لها مضاعفات شديدة على صحة اإلنسانواألدوية التي تؤ
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والفيروس بسيط التركيب فهو يتركب من مادة وراثية تحمل كل المعلومـات الوراثيـة                 
الخاصة بكل نشاط الفيروس حيث تمثل هذه المعلومات أوامر ينفذها الفيروس لكـي يـستطيع               

  ).١٩٧: ٢٠٠١الجمل، (.الحياة
فيروس الجدري، وفيروس الحمى : ت التي تستخدم في الحروب البيولوجيةومن الفيروسا

  .)٢٧٩: ١٩٩٧محاسنة، ( .الصفراء، وفيروس االلتهاب الدماغي وفيروس اإليدز
  

  : Bacteriaالبكتيريا  -
ميكرون محاطة بجدار خلوي، وتعـيش      ) ١,٥-٠,٥(كائنات دقيقة يتراوح حجمها بين      

اتي التغذية تعتبر البكتيريا من أكثر الكائنات الحية انتـشاراً فـي         حرة أو متطفلة، والقليل منها ذ     
  ).١٢٦: ١٩٩٧محاسنة، (.األوساط البيئية المتباينة

: وتستخدم البكتيريا في الحروب البيولوجية ومن أشرس األسلحة البيولوجية البكتيريـة          
تيريـا مـرض    ، وبك "الموت األسـود  "بكتيريا مرض الجمرة الخبيثة، وبكتيريا مرض الطاعون        

  .)٣٩: ١٤٢٨الجاسر، .(الكوليرا، وبكتيريا السالمونيال المسببة للتسمم الغذائي
  

   :Fungiالفطريات  -
إذ أنه يمكن استعمال فطر كوكـسيود       ، تشكل الفطريات الدقيقة خياراً أسهل من البكتيريا      

تصيب الجهـاز  مايكوسس الذي يسبب التهاب رئوي حاد باإلضافة لاللتهابات الجلدية وتلك التي    
  .)٢٧٩: ١٩٩٧محاسنة، (.العظمي والمفاصل

فطريات مرض الصدأ األصفر    : ومن أكثر الفطريات المستخدمة في الحروب البيولوجية      
  .في القمح، وفطريات مرض جرب القمح، وفطريات مرض التفحم المغطي للقمح

  ).١٤٢٨:٣٩، الجاسر(
  

  :The Toxic blue green algaeالطحالب الخضراء المزرقة السامة  -
إذ أنها تنتشر فـي     ، تشكل هذه الكائنات مصدراً جديداً للحروب البيولوجية بل وأخطرها           

الهواء وتنمو سريعاً في المياه العذبة والمالحة والمنزلية وتفرز سموماً عصبية أو طبية تؤدي إما       
 تنتشر فـي مكـان       ما وهي قادرة على تلويث وتعطيل كافة مصادر المياه إذ        ، للوفاة أو اإلعياء  

  . معين
  

  :The genetically engineered microorganism الميكروبات المهندسة وراثياً -
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تمثل هندسة الوراثة شبحاً مرعباً في مجال إنشاء أو إطالق عزالت مرضـية مهندسـة            
وسالالت جديدة مقاومة للمضادات الحيوية وللظروف الصعبة ولمضاعفة القدرة التأثيرية للنماذج 

  ).٢٧٩: ١٩٩٧محاسنة، (الحية في الحرب البيولوجية 
  

  : الكائنات الحيوانية -
إطالق القوارض كالفئران لمهاجمة الحقـول أو كنواقـل        : سواء كانت كبيرة الحجم مثل    

وهو ما فعلته الواليات المتحدة األمريكية في حربها في فيتنام حيث ، لبعض األوبئة مثل الطاعون
لعديد من الحشرات الغريبة والفئران أمالً في إحداث العديد من األمراض           كانت الطائرات تلقي با   

أو الحشرات التي تلعب دوراً كبيراً في اإلضرار بصحة اإلنسان ومهاجمة حيواناته            ، بالفيتناميين
  .ومحاصيله االقتصادية

  كما استخدم النحل اإلفريقي القاتل الذي يتميز بشراسة كبيرة في مهاجمة البشر كسالح            
، )م١٩٥٦(شخصاً في مدينة سان باولو عام ) ١٥٠(بيولوجي في البرازيل، حيث تسببت في قتل 

، كمـا  Bug Boomsومارست بعض الدول حرباً في استخدام ما يـسمى بقنابـل الحـشرات    
استخدمت بعض الكائنات صغيرة الحجم مثل األوليات ومن هذه األوليات بعض أنواع الطفيليات             

لوتيكا المسببة لمرض الدوسنتاريا في اإلنسان والتي قـد تـستخدم كـسالح             مثل انتاميبيا هستو  
  ).٤١-٤٠: ٢٠٠٧الجاسر،.(بيولوجي في تلويث المياه أو الخضروات والفاكهة

  

: Ecological risks of the biological warfareالمخاطر البيئية للحرب الجرثوميـة  
فهي تمثـل أعظـم     ، ماله عالقة به  لما كانت الميكروبات المستعملة تستهدف اإلنسان و        

فالجراثيم تنتشر في مختلف المواطن المائية العذبة واليابـسة       ، ملوث قد يوجد على وجه األرض     
وبالتالي ستفسد كافة هذه المواطن األمر الذي يمثل استنزاف كلي للطبيعة سـواء فيمـا يتعلـق                

و المعدنية ناهيك عن النباتات والحقـول  بالمياه الجارية أو الراكدة أو المياه المنزلية أو البحرية أ     
هذا باإلضافة إلى أن بعض الميكروبات التـي تنتـشر عـن            ، والثروات الحيوانية وحتى الهواء   

على األرض  ، طريق النواقل مثل الحشرات والجرذان واألرانب ستسبب شلل في الهرم الغذائي          
ومن الجدير ذكره أنه ال يمكن       ،األمر الذي يؤدي إلفساد مثل هذه المصادر في المنطقة المصابة         

وقد دلت التجارب التي أجرتها القوات البريطانيـة فـي          ، تنظيف المنطقة المصابة أو تطهيرها      
بعض جزر المحيط الهادي قبل عشرات السنين على أن المنطقة أصبحت غير صالحة ألي شكل        

 المأساوي على اإلنسان    من أشكال الحياة وال يمكن تنظيفها أو استخدامها من هنا ويتضح المدى           
  .)٢٨١: ١٩٩٧محاسنة، (. والكوكب الذي قد تخلفه الحرب الجرثومية
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ُ يا   ها ا اس  ب مثل فاستمعوا   إن﴿قال اهللا تعالى  ُِ ُ َ ِ َ َ َْ  َ ٌ َ َ َ ِ
ُ  َ

ِِ ِا ين تدعون من دون اهللا   ُ ِ َ ُ ْ َ َ  

ُلن  لقوا ذ ُ ُ ْ َ ُبابا و و اجتمعواَ َ َ ً َْ
ِ
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ِ َ ُ ُالطالـب  َ ِ  

ُوا مطلوب ُ ْ َ ْ  ).٧٣:سورة الحج (﴾ َ

وتعتبر الهندسة الوراثية   ، بدأ ظهور الهندسة الوراثية في أوائل سبعينات القرن العشرين        
رن العشرين ويتكهن البعض بأنها ستتصدر األهمية األولـى فـي           إحدى الثورات العلمية في الق    

حيث أدت تقنيات الهندسة الوراثية إلـى الكـشف عـن الكثيـر مـن          ، القرن الواحد والعشرين  
  ).٣٢: ١٩٩٩الفيصل، (. المعلومات التي تتعلق بالمورثات وعملها وطرق استنساخها

موعة العمليات التي تهدف إلى     مج: الهندسة الوراثية بأنها   )٤١: ٢٠٠٥(ويعرف سرحان   
تبديل أو إضافة مادة وراثية في الخاليا الحية بهدف إنتاج، أو تعويض بروتين مفقود من الخاليا                

  . بسبب عيب وراثي باستخدام التقنيات البيولوجية الحديثة
ترتيب الجينات عن طريقة إضافة جين أو مجموعة جينـات أو           في   تغيير   "وتعرفها الباحثة بأنها  

  " .أو حذفها إلنتاج صفات مرغوبة واستبعاد صفات غير مرغوبة ثبيطهات
 علماً حديثاً نسبياً، وقد اعتمد على عدة علوم أساسية من بينها علم              الهندسة الوراثية  تعتبرو     

  .الخلية والوراثة والكيمياء الحيوية
  

  :تطبيقات الهندسة الوراثية
  :االت التاليةسة الوراثية في المجتتمثل تطبيقات الهند

  

  :المجال القضائي
اكتسحت اختبارات تحديد هوية الفرد باستخدام التراكيب الوراثية كل القرائن األخرى في 
مجال الطب الشرعي أمام القضاء ويلزم في كاليفورنيا اآلن أن تؤخذ عينات دم ولعاب من كـل             

 وتحفظ هـذه العينـات      ،سجين مدان في جريمة جنس عند اإلفراج عنه بعد قضاء فترة العقوبة           
  .)٥٢: ٢٠٠٣عبد اهللا، ( .لللجوء إليها إذا ما تطلب األمر إجراء اختبارات سريعة

وذلك بعد أن تم اكتشاف االختالفات في تتابع الشيفرة الوراثية، وتتمثل في الطول والموقع، وقد               
ليها البـصمة   وجد أن هذه االختالفات ينفرد بها كل شخصٍ تماماً مثل بصمة اإلصبع وُأطلق ع             

  .)٤٣: ٢٠٠٦سرحان، ( .DNA Fingerprintingالجينية 
 النووي لقواعد النيتروجينية في الحمضمن ا ترتيب معين "الباحثة البصمة الجينية بأنهاوتعرف 
DNA بصمة جينية تختلف عن  كائن لكل و ، " الحيكائنالوصفات التي تتحكم في خصائص  و

  . غيره من أبناء جنسه
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صمة الجينية في التحقيقات الجنائية أو اإلجراءات المدنية مثل إثبات صحة األبـوة             وتستخدم الب 
  ).٢٦١: ١٩٩٥فهمي، (

ويمكن الحصول على هذه البصمة من عينات صغيرة جداً من الدم أو الشعر أو الجلد أو                
  بعد بإنزيمات القطع  DNA حامض النووي ثم يقطع ال  ، الحيوانات المنوية أو أي خلية من الجسم        

نتيجـة  و  .القطع عن بعضها وفردها بواسطة جهاز التفريد الكهربائي الهالمـي ذلك يتم فصل 
توضع في أماكن مختلفة وبالتالي يتم صبغها ثم فحص الحزم وتسمى هذه  الختالف أحجام القطع

   . الوراثية الحزم بالبصمة
  

  :المجال العسكري
 كائنات حية دقيقة لها القـدرة علـى   تمكن الباحثون باستخدام الهندسة الوراثية من إنتاج   

تحليل المواد المتفجرة مثل بكتيريا تحلل الديناميت، وبكتيريا تلتهم المتفجرات، وبكتيريا تـدمر             
: ٢٠٠٥سرحان،  (. المركبات المعقدة، كما أمكن التخلص من العديد من األلغام واألجسام الغريبة          

٥٥-٥٤(  
ال تعمل إال من خالل البـصمة الشخـصية         ، نفسوفي بعض الدول تم إنتاج أسلحة دفاع عن ال        

  ).١٧١: ٢٠٠١الجمل، (. وبالتالي يمكن خفض معدل الجريمة، لصاحب رخصة عمل السالح
  

  :المجال الزراعي
وفي المجال الزراعي تم استخدام الهندسة الوراثية في المجـال الزراعـي ألغـراض              

  : زراعية عديدة منها
  .اعية وزيادة اإلنتاجية تحسن نوعية وكمية المحاصيل الزر-
  . التحكم بالحشرات واآلفات الزراعية-
  . تحضير واستخدام السماد الحيوي-
  . زراعة األنسجة-
  )٢٧٩: ١٩٩٧محاسنة، (.  زيادة وتحسين اإلنتاج الحيواني-
  . إنتاج نباتات مقاومة لألمراض الفيروسية أو الفطرية أو اإلصابة باآلفات الحشرية-
  .)٤٥: ٢٠٠٨الكحلوت، ( .قاومة للملوحة أو الرطوبة العالية إنتاج نباتات م-
  

  :إنتاج الهرمونات والبروتينات
أصبح باإلمكان اليوم إنتاج العديد من الهرمونات مثل األنـسولين وهرمونـات النمـو              

كما تـم   ، )٣٣: ١٩٩٩الفيصل،  (إلى جانب تصنيع أنواع مهمة من البروتينات      ) السيتوماتوتربين(
لين البكتيري بدالً من األنسولين العادي المستخلص من الخنازير واألبقار، خاصـة            إنتاج األنسو 
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وبعض اآلثار الجانبية من اسـتخدام  ، وأن كثير من مرضى البول السكري يعانون من الحساسية 
  ).٤٤: ٢٠٠٨الكحلوت، ( .األنسولين العادي

روفيرونات، األنكيفـالين،  اإلنت: ومن الهرمونات البشرية المنتجة بالهندسة الوراثية أيضاً 
الفيـصل،  (.األندروفين، الكاليستونين، األرثروبيوتين، اليوروكاينيز، وعوامل التخثـر المختلفـة        

٣٦٨: ١٩٩٩.(  
  

  :العالج الجيني
معالجة األمراض الوراثية والمعدية بإضافة أو إدخال       " بأنه   )١٤٤: ١٩٩٩( ويعرفه علي 

ديل نتاج الجين المشوه أو العـاجز عـن العمـل أو            أو تبديل جين أو جينات فهو في الحقيقة تب        
، ويستعمل العالج الجيني لمداواة األمراض المستعصية ولتصحيح األخطاء         "تصحيح الجين الشاذ  

نقص جيني لنتاج جيل    (األمراض المعدية، األمراض السرطانية، الخلل الموروث       : الوراثية مثل 
ز المناعة وهذا يشمل الحساسية وااللتهابات      واضطرابات جها ) معين أو تعبير غير طبيعي للجين     

  ).٥٠: ٢٠٠٥سرحان، (.وأمراض المناعة الذاتية
كما أمكن من خالل العالج الجيني تعديل السلوك الجيني العدواني وذلك بإدخال جينـات      
معدلة لسلوك الجينات العدوانية أو إدخال جينات كمون وراثي تجعل الجينات في حالة كمون أو               

  ).١٧٠: ٢٠٠١الجمل، ( .جينات ذات السلوك العدواني بجينات ذات سلوك سوياستبدال ال
  

   : أنواع العالج الجيني
   :Somatic Cell Therapyعالج الخلية الجسدية : األول 

تم منذ فترة طويلة تصحيح أعطاب بعض الجينات بعد عزلها في المختبر، فمثالً تم إدخال                    
تحوصل في أرومات ليفية مأخوذة من مريض وذلك في خاليـا           الجين السليم لمرضى التليف الم    

  .نسيج مزروع، وتم على أثر ذلك استرجاع الوظائف الطبيعية تحت ظروف المختبر
  

   :Germ-Line Therapyعالج الخلية اإلنشائية :  الثاني
وهذا النوع من العالج مطبق على الحيوان بنجاح كامل، وهو عبارة عن إدخـال جينـات                     

يمة وخارجية األصل في البويضة المخصبة لكي تدمج هذه الجينات السليمة في جين الجنـين               سل
ويتم ذلك في أنبوب االختبار، ومن ثم ينقل الجنين إلى أم حاضنة، وعند الوالدة يكون               . مستقبالً

المولود قد اكتسب النمط الشكلي للجين المنقول، ويتم إدماج الجينات الخارجية األصـل بـصفة               
 –عبر  (ويسمى الحيوان المولود بصفات جديدة      . تة في الخلية اإلنشائية، ويمكن بذلك توارثها      ثاب

  .)٤٢ -٤١ : ٢٠٠٧، قنديل(  ).جيني
  



 ٣٤

  
  

  :يمكن استخدام الحيوانات العبر جينية و
  . في دراسة تعبير الجينات في األنسجة .١
  .في دراسة ومراقبة النمو .٢
  .كنماذج لألمراض البشرية .٣
 .نات نادرةفي إنتاج بروتي .٤

  

  :اخـــــاالستنس -٤
فقـد فجـرت العديـد مـن        ، ال تزال قضية االستنساخ مثاراً للجدل في جميع الديانات        

ولم تنل ، التساؤالت خاصة بعد االعتقاد بأنه ال يمكن ألنثى أن تلد دون عملية إخصاب لبويضتها  
 علماء الدين والعلمـاء     قضية علمية بمثل ما نالته هذه القضية وما أثارته من ضجة واهتمام من            

  .وذلك لما يمكن أن تحدثه هذه القضية لمصير اإلنسان والبشرية، والناس عامة
تحريم وتجـريم    وهو   الموقف الديني واألخالقي والقانوني واحد    ومنذ أن أعلن عنه كان      

  .تطبيق تقنيات االستنساخ على اإلنسان مع جواز االستفادة منها فيما يتصل بالحيوان والنبات
توليد كائن حـي أو أكثـر مطـابق         :  االستنساخ بأنه  )٣٧٩: ٢٠٠٤( ويعرف الوحيدي   

وإمـا  ،  إلى بويضة منزوعة النـواة Somatic cellلألصل إما بنقل النواة من الخلية الجسدية 
بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز األنسجة واألعضاء أو بدون اتصال جنسي، أي              

  .هو توالد الجنسي
تكرار الشيء، وقد ُأطلـق جينيـاً علـى     :  أن االستنساخ هو   )١٩٩: ١٩٩٩(لي  ويرى ع 

وبتكرار هذه األخيـرة نحـصل علـى        ، أو الخلية ذاتها     DNAاستنساخه أو الدنا    ، تكرار الجين 
  .األنسجة واألعضاء أو الكيان ذاته

أيان ويلموث وفريقه البحثي عن إنتاج نـوع جديـد مـن            . أعلن د ) م١٩٩٧(ففي عام   
 حيث قام باستنساخ نعجة من    ،)٩٥: ٢٠٠١الجمل،  (وبتقنية بيولوجية جديدة تماماً     " دولي"ف  الخرا

 فأحدث تصريحه ضـجة علميـة   Dollyوسماها دولي ) Mammary cell(خلية ضرع نعجة 
  .)١٩٤: ١٩٩٩علي، ( .وغير علمية في كل مكان

  : خطوات عملية االستنساخ
و معين من ضرع شاة فلندية وُأجري تحليل عليها     تم أخذ خلية بالغة متخصصة في إنتاج عض        -

لتحويلها إلى خلية غير متخصصة وذلك بوضعها في بيئة منخفضة للتغذية جـداً كنـوع مـن                 
  .التنويم



 ٣٥

 في نفس الوقت ُأخذت خلية بويضة من شاة اسكتلندية ونزعت نواتهـا بحيـث ال يبقـى إال                   -
  .سيتوبالزم الخلية الذي به خاصة التكاثر

خدام شحنات كهربية للعمل على التحام الخليتين ببعضهما ثم بدء اإلخصاب واالنقـسام              تم است  -
  .التضاعفي كما يحدث لخلية البويضة المخصبة

  . بعد ستة أيام تم زرع الجنين في رحم شاة أخرى-
ـ    Dolly بعد فترة الحمل ولدت الشاة دولي        -  . صـاحبة الخليـة البالغـة      ة مطابقة للشاة الفنلندي
  )٦ :٢٠٠١،نادر(
  

  : أنواع االستنساخ -
  : أن االستنساخ ينقسم لنوعين هما)٣٧: ٢٠٠٥(ويرى شوابكة وآخرون

  

   :االستنساخ الجنيني -أ
ويقصد به شطر األجنة، ويجري العلماء هذه العملية خارج الجسم، حيث يتم إجراء إخصاب              

خاليا ) ٨( وفي مرحلة    بويضة بحيوان منوي، تبدأ بعدها البويضة المخصبة باالنقسام المتساوي        
يمكن فصل هذه الخاليا بعضها عن بعض، والتي تكون غير متخصصة وقادرة على االنقـسام               
وإنتاج حيوان كامل، ويتم إنتاج توائم متماثلة، بحيث يحتوي كل توأم على خليـة أو خليتـين،                 

ـ              ات التـي   وتنمو التوائم لتكون كائنات مكتملة، وبذلك يمكن الحصول على عدة نسخ من الكائن
  .تستخدم في التجارب العلمية

  

  :  االستنساخ الجسدي -ب
ويقصد باالستنساخ الجسدي إنتاج أفراد من خاليا جسدية مأخوذة من خاليا بالغة ويكون             
الفرد الناتج حامالً لصفات الفرد المانح للخلية الجسدية، وتتلخص هذه التقنية بإزالة نواة البويضة         

صف العدد األصيل من الكروموسومات، ووضع نواة خلية جسدية         غير المخصبة التي تحتوي ن    
مكانها تحتوي العدد الكامل من الكروموسومات، ثم تحفز لالنقسام بوساطة شرارة كهربائيـة أو              
مادة كيميائية ثم تُزرع في رحم أنثى تم تحضيرها لعملية الحمل عن طريـق حقنهـا بهرمـون         

   .البروجسترون لتحضن الجنين حتى الوالدة
  

   :استنساخ البشر
إن اهللا قدر العلم والعلماء فجعل لهم مكانة جليلة، تقارب مرتبة المالئكـة وهـم الـذين                 

َشهد اهللا  نه ال إلـه إال هو { : - تعالى – بالوحدانية كما في قوله      - سبحانه وتعالى  –شهدوا هللا    ُ  
ِ َِ َ َ ُ  َ  َ ِ

َ

ًوا مالئ ة وأو وا العلم قآئما َْ َِ َِ ِ ِ
ْ ْ ُْ ْ ُ َ َُ َ ُ بالقسط ال إلـه إال هو العز ز ا كيم َ ِ َ ْ ُ ِ

َ ْ َْ ُ  
ِ َِ َ َ ِ ْ ِ   ).١٨: آل عمران( }ِ
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 أراد باإلنسان فقط أن يكون هو المستخلف في هـذه األرض            - سبحانه وتعالى  –إن اهللا   
  .)٣٨٤: ٢٠٠٤الوحيدي، (لعمارتها وإسعاد البشرية 

نه من ذلـك وهـذا ال يتحقـق إال        بمهمة تعمير األرض وخلقه خلقاً يمك      – تعالى   –فقد كلفه اهللا    
  .بتوجيه كل فرد إلى ما يالئمه مع اتجاهه إلى اإلفادة من جهود إخوانه

ويتم االستنساخ البشري بنقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة أو بتـشطير               
بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز األنسجة واألعضاء وقد قـرر مجلـس مجمـع الفقـه                 

  :ي بشأن االستنساخ البشري ما يلي اإلسالم
تحريم االستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر             -

  .البشري
تحريم كل الحاالت التي يقحم فيها طرف ثالث على العالقة الزوجية سواء أكان رحماً أو    -

 .بويضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية لالستنساخ
اً األخذ بتقنيات االستنساخ والهندسة الوراثية في مجاالت الجـراثيم وسـائر           يجوز شرع  -

األحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ            
 .)٤٥: ٢٠٠٩،الشهري(. المفاسد

ـ ي  ال قيد على حرية العلماء و الباحثين في مجال االستنساخ ف          وترى الباحثة أنه      اتالنب
المنشود الذي    البيئي والحيوان بما فيه مصلحة البشرية ، و بما ال يؤثر بالسلب على التوازن            

يعيش كـّل خلـق اهللا      وا  خلقه اهللا تعالى ، و أراد للحياة به أن تستقيم بمنهج سليم ليحيا عليه             
  .أجمعين 

للتجارب كمـا   حقالًلم يخلق اهللا سبحانه و تعالى هذا اإلنسان المكرم المستخلََف ليكون و
ِولقـد كرمنـا بـ  آدم و لنـاهم   {: قال اهللا تعالى  انوهو حال الجماد و النبات و الحي ْ ُ َ َ َْ َ ََ َ ََ

ِ
ْ  َ َْ َ

ًال  وا حر ورز نـاهم مـن الطيبـات وفـضلناهم   كثـ   مـن خلقنـا  فـضيال ِ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ ْ     
ٍ ِ

َ َ ْ ُ ُْ ْ ْ  َ َ َِ َ َ َ ِ
ْ َ ْ  َ{  

  )٧٠:اإلسراء(
  

  :التنور البيولوجي: ثالثاً
ٍومن لم  عل اهللا   نـورا  مـا   مـن نـور{: قال تعالى : التنور لغة 

 ِ ُ َُ ََ َ ً ُ ُ ِ
َ ْ َ ْ  َ ، ) ٤٠:النـور (  }َ

فر وظهر نوره، ويقال استنار الشعب      س أي أ  "نور الصبح : "جاءت كلمة تنور من الفعل نور يقال      
هـداه إلـى    (دياً أيضاً، فيقال نور اهللا قلبه أي        ، والفعل هنا الزماً ويستخدم متع     )أي أصبح مثقفاً  (

ومصدر هذا الفعل تنوير ويقال قد نـور الـصبح تنـويراً             ،)٦٠: ٢٠٠٩جودة،  ( ).الحق والخير 
  ).٤٤: ٢٠٠٨أبو حليمة، (والتنوير اإلنارة 
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 وقد أشار   )٥: ١٩٩٥البغدادي،  ( يعني نقيض مصطلح أمية      Literacyر  إن مصطلح التنو  
 تدل كلمـة    ة اللغة العربي  يي استعماالته األولى إلى القدرة على القراءة والكتابة وف        هذا المفهوم ف  

األمي على الشخص الذي لم يتمكن من القراءة والكتابة وإجراء عمليـات الحـساب البـسيطة                
  ).١٧: ٢٠٠٩شحادة، (

  

  :التنور اصطالحاً
 التي يعبـر فيهـا   الطرق واألساليب : "مفهوم التنور بوجه عام أنه    ) أحمد خليل (ويعرف  

اإلنسان عن فهمه للعالم وعن أدوار كينونته فيه، فهو إذن صور لحياة الفرد تتكامل فيها مكونات                
ات التـي يـؤمن بهـا    اللغة التي يستخدمها مع األفعال التي يقوم بها والقيم التي يتبناها والمعتقد  

ميز بها عن غيره من البـشر       كتسبها واالتجاهات والهوايات االجتماعية التي يت     والمعارف التي ا  
  ).٩: ٢٠٠٩مسمح، " (بصفة عامة وعن غيره من أبناء ثقافته بصفة خاصة

و أكثر أو تثقيـف     فيرى أن التنور بهذا المعنى ليس معرفة في مجال أ         ) ٤: ١٩٩٥( البغداديأما  
هو شمول وتكامل لجوانب حياتية يتعرض لمعايشتها وممارسـتها الطفـل منـذ             بها أوفيها، بل    

فهو بذلك  ، حظة األولى التي يرى فيها الشارع بكل ما فيه على تشكيل جوانب سلوكه اإلنساني             الل
ـ    وسـلوكه،  هوسائل وليست غايات لبناء الشاب المواطن وتكوينه وترقية معارفه وفكره ووجدان
  .األمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى مواطن واعٍ متنور باألمور والمواقف الحياتية

  

  :مي والتنور البيولوجيالتنور العل
) Hurd(منذ أن قدم مصطلح التنور العلمي في نهاية الخمـسينات مـن قبـل هيـرد                 

، وعلى الرغم من أنه أصبح هدفاً رئيساً في تعليم العلوم المعاصرة منذ             )McCurdy(ومكوردي  
 الثمانيات، نجد أنه لم يعرف بصورة متفق عليها في األدب التربوي لكونه يـرتبط باتجاهـات               

  .)٤٠: ٢٠٠٤المحتسب، ( .تربوية متعددة ومتغيرة عبر الزمن
وقد عانى المفهوم صراعاً طويالً ليتبلور في صورته النهائية اصطالحاً على التنور العلمي فـي     
األدبيات العربية ومع ذلك فال يزال المفهوم من أكثر الموضوعات جدالً في تدريس العلوم جدالً               

  .ويالً لالهتمام
 Public" فهـم العامـة للعلـم   "انت إلى أن هذا المفهوم يضاهي مصطلح ويشير ديور

Understanding of science كما يستخدم في الواليات المتحدة األمريكية، أو الثقافة العلمية 
Scientifique La Culture٨٥: ٢٠٠٤بخش، ( . كما يستخدم في فرنسا.(  



 ٣٨

ن المعارف والمهارات، واالتجاهات    قدر م : " التنور العلمي بأنه   )٢: ١٩٩٨( سليم ويعرف
يتصل بالمشكالت والقضايا العلمية ومهارات التفكير العلمي الالزمة إلعداد الفرد للحياة اليومية            

  ".التي تواجهه في بيئته ومجتمعه
 فيعرفه بأنه الراسب المتبقي في عقـول ووجـدان األفـراد            )٢٢٠: ٢٠٠٢( إبراهيمأما  

بيقي بحيث يتضمن هذا الراسب شتى ألـوان المعرفـة العلميـة            المهتمين بالعلم النظري والتط   
والفنون، واآلداب، وأساليب الحياة وحقوق البشر األساسية والقيم الخاصة باالنتمـاء والتقاليـد             

  .واألعراف والمعتقدات
عبارة عن قدر من التربية العلمية تمكن الفرد من قهـم    " بأنه   Richardويعرفه ريتشارد   

ة مع االتسام بالموضوعية والتفـتح الـذهني وامـتالك المهـارات الخاصـة              الظواهر الطبيعي 
  .)٨٦٥: ١٩٩٩عبد المجيد، ( ".باالستقصاء

  ومن خالل استعراض ما سبق تجد الباحثة أن الحديث هنا عن التنور العلمي بوجه عام
إلى أن التنور العلمي يختلف من تنور علمي عـام إلـى   "Maar Schalk"وقد أشار مارسشالك 

 التنـور   يتضمن عدداً من التنور الخاص مثـل      تنور علمي خاص بمعنى أن التنور العلمي العام         
  ).٨٦٤: ١٩٩٩عبد المجيد، ( .الكيميائي، التنور البيولوجي، التنور الفيزيائي، والتنور التكنولوجي

ثم استخدمت الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس مصطلح التنور في مجـاالت علميـة              
، التنور الفيزيائي ، ة تحت ما يسمى بالتنور النوعي مثل التنور الكيميائي، التنور البيولوجي          متعدد

  ).١٥: ٢٠٠٧علم الدين، ( .التنور التكنولوجي والتنور البيئي، التنور التربوي، التنور التربوي
ومن خالل ما سبق تجد الباحثة أن التنور البيولوجي جزءاً من التنور العلمـي، ولقـد                

ح من الضروري االهتمام بتثقيف الفرد بيولوجياً خاصة ونحن نعيش في عصر ثورة مـادة            أصب
علقـة بالثقافـة    ت من الموضوعات الضرورية والم    الكثيرالحياة إضافة إلى أن علم األحياء يعالج        

  .الصحية والغذائية والجنسية والبيئية والوراثية والثقافية المتعلقة باإلنسان ذاته
مفهوم الثقافة البيولوجية من خالل مفهوم الثقافة العلمية نفسه باعتبارهـا           ويمكن النظر ل  

   ) ١٩٢: ٢٠٠٤زيدان وآخرون، ( .محصلة للثقافة الفيزيائية أو الكيميائية واألحيائية والبيئية
وقد تناولت العديد من الدراسات التنور البيولوجي والثقافة البيولوجية وهنـا سـتعرض             

  : ريفات الباحثة بعض هذه التع
تزويد المتعلم بمجموعة من المعارف  : " الثقافة البيولوجية بأنها   )١٤: ٢٠٠٠( عبد الفتاح  تعرف   -

يدوية وحركية وعقلية (البيولوجية وإكسابهم اتجاهات وميول واهتمامات علمية ومهارات متنوعة 
مـل معهـا    وذات االتصال بالمشكالت والقضايا العلمية التي تـساعده علـى التعا          ) واجتماعية

والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لها وتدريبهم على التفكير العلمي وتقدير جهود الدولة للعلم           
  .والعلماء والسلوك الصحي والبيئي



 ٣٩

 فيرى بأنها الحد األدنى الذي يجب أن يتملكه الطالب في )١٩١: ٢٠٠٤(  أما زيدان وآخرون     - 
) النباتية والحيوانية، المجاالت الصحية والبيئية والتغذيةالكائنات الحية (فهم فروع العلوم الحياتية 

  .بدرجة تمكنه من التعامل بإيجابية مع مجتمع يشهد تطوراً كبيراً وسريعاً في المعرفة العلمية
 بأن امتالك الحد األدنى من المعارف والمعلومات المتعلقة بعلـم           )٦١: ٢٠٠٨(  وتعرفه عليان  -

العيش بكرامة ووعي في ظل التطورات العلمية الـسريعة علـى           البيولوجي والتي تساعده على     
  .الصعيد المحلي والعالمي

تزويد المتعلم بالمعلومات والمعارف البيولوجيـة      : " فيعرفها بأنها  )٢١٦: ٢٠٠٣(  أما الوسيمي  -
المتعلقة بحاجاته وبيئته، واالتجاهات المناسبة نحو القضايا والمشكالت البيولوجية، والمهـارات           

ختلفة الالزمة إلعادة الحياة كمواطن قادر على حل ما يواجهه من مشكالت والتعامـل مـع                الم
  .مواقف الحياة اليومية، ومسايرة المستحدثات البيولوجية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

 لتنمية التنور البيولوجي التنور BSCS (Biological Science Curriculumدليل ( ويعرف -
إدراك لإلطار المفاهيمي لعلم البيولوجيا ويقوم على فهم عـدد مـن            (لى أساس أنه    البيولوجي ع 

المبادئ الموحدة لعلم البيولوجيا وعالقتها بالعلوم األخرى مع فهم التـاريخ وطبيعـة المعرفـة               
البيولوجية والقدرة على استخدام االستقصاء وأسلوب التفكير العلمي في علم البيولوجيا، وفهـم             

علـم  ( .ين علم البيولوجيا والمجتمع واتخاذ قرارات سليمة في مواقف الحياة اليوميـة           العالقات ب 
  ).١٨: ٢٠٠٧الدين، 

فيعرفه بأنه الحد األدنى من المعارف والمهارات واالتجاهات التي تتصل          ) Bybeeبايبي  ( أما   -
ميـة وبيئتـه   بالقضايا البيولوجية ومهارات التفكير العلمي الالزمة إلعـداد الفـرد للحيـاة اليو         

  ).٦٠: ٢٠٠٨عليان، ( .ومجتمعه
  :أنها جميعاً تتفق في التاليالباحثة رى ل مراجعة التعريفات السابقة تمن خال

 التأكيد على المعارف والمفاهيم البيولوجية التي ترتبط بكل ما هو جديـد فـي مجـال علـم                   -
  .بيولوجياال
  . فهم طبيعة علم األحياء وأثرها على المجتمع-
  .ة على اتخاذ وإصدار القرارات في المشكالت القدر-
  

  العالقة بين التنور البيولوجي والثقافة البيولوجية 
أن كلمة تنور ليست مشتقة حرفياً من المفهوم االصـطالحي فـي     ) ١٩٩٢(يرى شبارة   

ثقافة مجتمع متميز ولعلها أقرب إلى مفهوم اإلنسان المتعلم الذي نريد له أن يتحلى بصفات معينة 
ن يحقق من ثقافته أهداف معينة، أما الثقافة تتمثل في نوع الوعي والمدركات وأساليب السلوك            وأ

  ).٦٢: ٢٠٠٨عليان، ( .المرتبطة بها



 ٤٠

ومما تقدم يمكن استنتاج بأن هناك فرقاً في الدرجة بين هذين المفهومين وليس فرقاً في النـوع،                 
وم التنور، وأن التنور يمثل مرحلـة سـابقة         فمفهوم الثقافة أكثر عمقاً واتساعاً وشموالً من مفه       

 وبالرغم من ذلك إال أن هناك العديد من الباحثين يخلطون بـين هـذين المـصطلحين               . للثقافة
  وخصوصاً وأنهما ترجمة لمصطلح واحد وهو ،  نفسهفيستخدموه على إنهما يقصدان الشئ

) Literacy (لثقافة البيولوجيـة أي  جي واوخالصة القول أنه ليس هناك فرق بين التنور البيولو
  .ن يقصدان الشيء نفسهأن المصطلحي

  

  :مستويات التنور البيولوجي 
أربعة مستويات متدرجة لمـستوى التنـور       ) ١٩٩٣(قدم الدليل لتنمية التنور البيولوجي      

البيولوجي والهدف في النهاية من دراسة برامج البيولوجي هو وصول الفـرد إلـى المـستوى                
  :ور البيولوجي وهذه المستويات هي األعلى من التن

  

  : Nominal Biological literacy التنور البيولوجي االسمي -
لكن ، يستطيع الفرد في هذا المستوى أن يعطي تعريفاً للمصطلحات والمفاهيم البيولوجية          

لديه فهم خاطئ لبعض المفاهيم ويعطي تفسيرات ساذجة للظواهر البيولوجية أي أن التنور هنـا               
  .مي فقطاس

 

 : Functional Biological literacy التنور البيولوجي الوظيفي -
مصطلحات البيولوجية ويعطي لها تعريفات الفرد في هذا المستوى لديه إلمام بالمفاهيم وال

ن قد يرجـع ذلـك ألن المنـاهج والمعلمـي    و، صحيحة لكنه غالباً يحفظها دون فهم جيد لمعناها     
  .م والمصطلحات البيولوجية والتي تقيسها االمتحاناتيركزون على تحصيل المفاهي

  

  Structure Biological literacy:التنور البيولوجي التركيبي أو التكويني  -
الفرد في هذا المستوى لديه إطار مفاهيمي للبيولوجي يرتبط بالمبـادئ الموحـدة لعلـم               

ي في مجال البيولوجي ويستطيع     ويستخدم عمليات االستقصاء وعمليات التفكير العلم     ، البيولوجي
   .تطبيق ما تعلمه في مواقف الحياة
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 : Multidimensional Biological literacyالتنور البيولوجي متعدد األبعاد  -
الفرد في هذا المستوى يفهم الصلة بين علم البيولوجي والعلوم األخرى كما يفهم تـاريخ      

  .ة بين علم البيولوجي والمجتمعوطبيعة علم البيولوجي والتفاعالت القائم
  )٢٠-١٩ :٢٠٠٧،علم الدين(

  

  :عناصر التنور البيولوجي 
 تحديد عناصر التنور البيولوجي من خالل استعراض بعـض األبحـاث      ةتستطيع الباحث 

  :والدراسات السابقة التي تناولت تلك العناصر أو المكونات وهي كالتالي
  : البيولوجي كالتالي عناصر التنور)٢٢٠: ٢٠٠٣( يحدد الوسيمي

  

  : المعرفة البيولوجية-
  . وتشتمل على الحقائق والمفاهيم والتعميمات والمبادئ والقوانين

  : المهارات المرتبطة بعلم البيولوجيا -
وتشتمل على مهارات التفكير العلمي التي تساعد الفرد على حل المشكالت التي تواجـه              

لمي التي تساعد الفرد على حل المشكالت التي تواجهه في          في حياته اليومية، ومهارة التفكير الع     
حياته اليومية ومهارة التفكير الناقد التي تساعده على اكتساب القدرة على إصدار أحكام منطقية              
سليمة على القضايا والموضوعات والمستحدثات البيولوجية األمر الذي يـؤدي إلـى قبولـه أو               

 من المهارات كالمهارات اليدويـة واالجتماعيـة ذات         رفضه لآلراء المطروحة بشأنها وغيرها    
  .الصلة بعلم البيولوجيا

  

  : بيولوجيا االتجاهات المرتبطة بعلم ال-
تشتمل على االتجاهات العلمية المرغوب إكسابها للفرد كالدقـة، الموضـوعية حـسب             

هات اإليجابية  االستطالع واألمانة العلمية والتروي في إصدار اإلحكام وغيرها باإلضافة لالتجا         
  .نحو الموضوعات والقضايا والمستحدثات البيولوجية ونحو علماء البيولوجيا

  : للتنور البيولوجي فتحدد العناصر التالية)٦٦: ٢٠٠٨( أما عليان
  . فهم المفاهيم األساسية لعلم البيولوجي خاصة المتعلقة بالمستحدثات البيولوجية-
  .ولوجيةي فهم طبيعة المعرفة الب-
  .ستخدام عمليات االستقصاء في مجال علم البيولوجي ا-
  . استخدام أسلوب التفكير العلمي في مجال علم البيولوجي-



 ٤٢

 فهم القضايا والموضوعات المتعلقة بجوانب الصحة العامة والتكاثر والعالج والتغذية والبيئـة           -
  .والجنس وتكوين األسرة

وجيا الحيوية التي تمكن الفـرد مـن اتخـاذ           تكوين االتجاهات الموجبة نحو تطبيقات التكنول      -
  .قرارات سلمية وإصدار أحكام صحيحة نحوها

  .لبيولوجي بتطورات الكائنات الحية فهم عالقة علم ا-
  :المجاالت التالية) ٢٩: ٢٠٠٧علم الدين،  (كما حددت  

  . اإللمام بقدر مناسب من المعرفة العلمية في مجال علم البيولوجيا-
  . البيولوجيا فهم طبيعة علم-
  . إدراك تأثير البيولوجيا على المجتمع-
  . فهم البيئة ومشكالتها من خالل دراسة البيولوجيا-
  . اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بقضايا البيولوجيا المرتبطة بالحياة-
  .ة في مجاالت الحياة المختلفةيجطبيقات الهندسة الوراثية البيوتكنولو ت-
  .أخالقية ورأي علماء المسلمين بها القضايا البيو-

 عناصر التنور البيولـوجي فـي       DBLفي حين حدد مشروع تنمية التنور البيولوجي          
  :النقاط التالية

 اإللمام باإلطار المفاهيمي لعلم البيولوجي والذي يشمل المبادئ الموحـدة لعلـم البيولـوجي               -
  .والمفاهيم األساسية المرتبطة بها

  .علم البيولوجي والعلوم األخرى فهم العالقة بين -
      . فهم العالقة بين علم البيولوجي والبيوتكنولوجي والمجتمع-

    

وبناء على ما سبق عرضه قامت الباحثة بتحديد عناصر التنور البيولوجي لهذه الدراسـة                
  : والتي تتضمن ستة مجاالت وهي

  

  .ال البيولوجيااكتساب قدر مناسب من المعرفة العلمية في مج: المجال األول
ترجع أهمية المعرفة البيولوجية ألنها تؤدي باستمرار إلى تغيير إدراك اإلنـسان لذاتـه                

: ٢٠٠٣النجـدي وآخـرون،     .(وليس فحسب بل أنها تؤدي إلى تكيف هذه الذات حتى تدبر سلوكه           
اكبة كل نا من معرفة أسرار الحياة وتفسير الظواهر الحيوية ومو  نالمعرفة البيولوجية تمك  ف ،)١٢٣

  .ما هو جديد وحديث في مجال البيولوجيا
 الجانب المعرفي للعلم وهي نتـاج التفكيـر         اهبأن المعرفة العلمية    )٧٦: ١٩٩٩( زيتون ويعرف 

والبحث العلمي يتوصل إليها الباحثون عن طريق المالحظة والتقصي والبحث التجريبي وهـي             



 ٤٣

ارت اإلحصائيات الحديثة إلى أن المعرفة تتصف بالقدرة على وصف الظواهر وتفسيرها ولقد أش     
البيولوجية تضاعفت حيث بلغت حصيلة المعرفة البيولوجية خالل األربعين سنة األخيرة أكثـر             

  . )١: ١٩٨٩سليم، (.)م١٩٣٠(من خمسة أضعاف ما كان متاحاً منها حتى عام 
المواضيع والمستحدثات إال أن مناهج البيولوجيا التي تُدرس حالياً ال تزال تهمل العديد من   

البيولوجية الحديثة وتتناول مواضيع تصنيف الكائنات الحية والدراسة الوصفية للشكل والوظيفة           
 وقد أشارت العديد من الدراسات السابقة لـذلك مثـل دراسـة             والتركيب في صورتها التقليدية   

  .)٢٠٠٧، علم الدين(و) ٢٠٠٨، عليان(و) ٢٠٠٩، الشهري(
باحثة على العديد من الدراسات السابقة والمشروعات العالمية والعربية         ومن خالل إطالع ال   

وجدت أن مناهج العلوم في المرحلة األساسية العليا البد أن تتضمن المواضيع التالية من علـم                
  :البيولوجي

  .البنية والوظيفة في النظام الحي •
 .التكاثر والوراثة •

 .االنتظام والسلوك •

 .ات الحيةالتنوع والتكيف في الكائن •

 .الخلية •

  :بيولوجيافهم طبيعة علم ال: المجال الثاني
 هو أحد العلوم الحديثة التي نحتاجها في حياتنا اليومية فهو مـن             )األحياء(لبيولوجيا  علم ا 

العلوم المهمة والضرورية حيث يعرفنا بما في أجسامنا من أعضاء وخاليا ووظائف حيوية وهو              
  . والنباتات وما يوجد حولنا في البيئة المحيطةكذلك يعرفنا بالكائنات الحية

 وهو أصالً كلمة يونانية تتكـون مـن         Biologyيعني باللغة اإلنجليزية    البيولوجيا  علم  و
علمـاً أو دراسـة ويتـصل علـم          ومعناها   logy ومعناها الحياة والثانية     Bio: مقطعين األول 

 وبينهم ضلع مشترك يعرف بالكيميـاء        صلة وثيقة بالعلوم األخرى مثل علم الكيمياء       البيولوجيا
 الجيولوجيا وقد تشعب علم الحيوية وله عالقة أيضاً بعلم الصيدلة من حيث صناعة الدواء وكذلك  

  . لفروع كثيرة لتلبي احتياجات اإلنسان الضرورية والمستمرةالبيولوجيا
  

نب المعرفي مر مفهوم العلم بسلسلة من التطورات عبر العصور فهناك من يؤكد على الجا     
للعلم وينظر له على أنه نظام من المعرفة العلمية المنظمة وهناك البعض اآلخر يؤكد الجانـب                
المنهجي وينظر إلى العلم على أنه طريقة للتفكير والبحث من أجل التوصل إلى هـذه المعرفـة                 



 ٤٤

ي وطريقة  وتنميتها وهناك فريق ثالث يفصل بين هذين الجانبين وينظر للعلم على أنه بناء معرف             
  ).٣٢: ١٩٩٩النجدي وآخرون، ( .للتفكير والبحث في نفس الوقت

ذلك الفرع من الدراسة المتعلق بجسد      : "ويعرف قاموس أكسفورد المختصر العلم على أنه      
مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة والتي تحكمها قوانين عامة وتحتوي على طـرق ومنـاهج               

  .)١٣، ١٩٩٩عبده، (. دة في نطاق هذه الدراسةموثوق بها الكتشاف الحقائق الجدي
 أن العلم بناء من المعرفة العلميـة المنظمـة المتطـورة            )٣٤: ١٩٩٩النجدي وآخرون،   (ويرى  

وطريقة للبحث والتفكير نتوصل عن طريقها إلى هذه المعرفة العلمية وتطبيقاتها العلميـة فـي               
عن باقي العلوم الطبيعية فهو يتكون من المعرفة  ال يختلف تنا اليومية وبالطبع فعلم البيولوجياحيا

العلمية المكونة من حقائق ومبادئ وتعميمات وقوانين ونظريات وتلك المعرفة تم التوصل إليهـا    
  .عن طريق عمليات البحث والتمحيص واستقصاء العديد من الظواهر

ئنات الحيـة   علم دراسة الكا  : " علم األحياء بأنه   )١٢٢: ٢٠٠٣النجدي وآخرون،   (ويعرف  
  ".وعلوم النباتات والحيوان والبكتيريولوجيا وهي فروع رئيسة لعلم األحياء

  

  :خصائص المعرفة البيولوجية
تمتاز المعرفة البيولوجية بالعديد من الخصائص والتي تميزها كعلم عن غيرهـا مـن              

، )٢٨-١٨: ١٩٩٩عبـده،   ( عنـد    مجاالت المعرفة األخرى وباإلطالع على خـصائص العلـم        
 تـرى الباحثـة أنهـا تمتـاز         )٣٨-٣٦: ١٩٩٩النجدي وآخرون،   (و،  )٣٠-٢٧: ١٩٩٩زيتون،  (و

  :بالخصائص التالية
  

  : قابلة للتعديل أو التغيير-
فهي تتكون من العديد من الحقائق العلمية والحقيقة العلمية هي نتاج علمـي مجـزأ ال                   

 لدى فهي ليست ةن وظروف معينيتضمن التعميم وهذه الحقائق صادرة عن اإلنسان وترتبط بزما
شيئاً مقدساً أو معصوماً من الخطأ وإنما هي صحيحة في حدود ما يتوفر لها من البراهين التـي              
تدعمها وتثبت صحتها وقت اكتشافها وفي حدود الظروف وبذلك فهي عرضة للتعديل والتغييـر              

لتي أحديث ضجة كبيـرة     وفقاً لتطور وسائل البحث وأدواته وعلى سبيل المثال نظرية دارون وا          
  .ولكن سرعان ما أثبتت الحفريات عدم صحتها

  

  : تصحح نفسها بنفسها-
فهي تجدد نفسها بنفسها وتنمو وتتطور باستمرار فالعلم يراجع نفـسه ويـصحح نفـسه          

والعلم ال يثبت الحقائق والنظريات القديمة وال يعدل فيها ويصححها إال بعد التأكد من أنها خاطئة 
ة على التفسير الصحيح لألشياء والظواهر المرتبطة بها من خـالل إخـضاع أفكـاره               أو قاصر 



 ٤٥

وحقائقه ونظرياته الجديدة للتحقق الدقيق مما يجعله يجدد نفسه وينمو ويتطور باستمرار ومثـال              
وتركيبها إذا طرأ عليها تصحيحات وتغيرات كثيـرة كمـا          ) DNA(المادة الوراثية   : على ذلك 

  .لبراهين العلمية الجديدةتوافرت األدلة وا
  

  :ةـــــ عالمي-
العلم بوجه عام منشط إنساني يهدف لفهم حقائق الطبيعة وظواهرها بمشاركة علماء من                

كافة الشعوب فالمعرفة ال تخص فرداً واحداً وال أبناء شعب معين ولكنها حصيلة جهود علميـة                
  .دل للوراثةقوانين من: لإلنسان في كافة أنحاء العالم المختلفة مثل

وتتجاوز الحـدود   ، أي أن المعرفة العلمية بمجرد ظهورها تصبح مشاعاً وملكاً للجميع         
  .)١٧ : ٢٠٠٨، شحادة(. الجغرافية والسياسية

   

  : الدقة والتجريد والموضوعية-
 فالعالم يسعى إلى تحديد المشكلة موضوع البحث أوالً ثم يحدد أسـئلته التـي يحـاول                

ع معلومات من خالل أدوات بحثية صادقة ثم يحلل معلوماته ويتوصل إلـى         اإلجابة عنها ثم يجم   
النتائج بعيداً عن الذاتية واألهواء بل ويكرر الباحث التجربة ويعيدها مرة تلو األخرى حتـى إذا                

  .ما اطمئن إلى نتائج البحث حاول عندئذ نشر نتائج بحثه دون تغيير أو تبديل في النتائج

  : تراكمية البناء-
 مشكلة وظاهرة معينة بل إنهم       يبدأ العلماء من نقطة الصفر في كل مرة يدرسون فيها          ال

ون من حيث انتهى من سبقهم إلى دراسة نفس المشكلة أو الظاهرة ويعتبرون ما توصل إليه                يبدؤ
  .السابقون من نتائج وحقائق، وما استخدموه من مناهج وأدوات منطلقاً لهم

 هامة للغاية، لعدم إمكانية أن يبدأ أي عمل علمي دون أن وتعتبر خاصة تراكمية المعرفة
يمهد له بتعريف كامل بالجهود السابقة المبذولة في ميدان البحث، ودون التعرف على الحقـائق               
والنظريات التي تتصل به بل ويعتبر هذا التمهيد األساس في بناء فرضيات البحث العلمي نفسه،               

  .)١٨: ١٩٩٩عبده، ( .ء ما تم في البحوث السابقةوتوجيهها وتحديد خطة البحث في ضو
ولعل أبحاث مندل كانت البنية األولى لعلم الوراثة الحديث بكل ضخامته المعرفية والكم الزاخر              

  .من المعلومات
  

  : الشمولية والتعميم-
فإذا كانت تجارب العلماء وأبحاثهم تكون على جزئية ما، وتختص النتائج بهذه الجزئية،             

عمم لتشمل كل ميدان هذه الجزئية فهذا مندل مؤسس علم الوراثة بدأ بحوثه وتجاربه على               فإنها ت 
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نبات البازالء إال أن نتائج بحوثه وقوانينه بوجه عام عممت، أي أصبحت ذات طابع أعم لتشمل                
  .الكائنات الحية جميعها بما فيها اإلنسان

والفردية على معرفة علمية لهـا صـفة   وهكذا تتحول نتائج البحوث والدراسات العلمية الجزئية       
  .)٣٧: ١٩٩٩النجدي وآخرون، ( .الشمول والتعميم

  

  :التعرف على تأثير البيولوجيا على المجتمع: المجال الثالث 
قفزت العلوم البيولوجية قفزات هائلة منذ السبعينات من القرن العشرين حيث سـيطرت             

 تنشره وسائل اإلعالم مما جـذب اهتمـام         إنجازاتها على الفكر البشري، وانعكس ذلك على ما       
 والجينوم البـشري والتلقـيح      ديد من المفردات الجديدة كاالستنساخ    الكثيرين وتناقلت األلسنة الع   

الصناعي، ومما ال شك فيه أن هذه المستحدثات سوف تغير من نمط حياة اإلنسان على سـطح                 
  . هذا الكوكب

دة كـالعالج بالجينـات واالستنـساخ       وطرحت العديد من الموضوعات والقضايا الجدي     
وظهرت العديد من األمراض التي لم تكن معروفة من قبل كاإليدز، وجنون البقـر، وأنفلـونزا                

وأصبح هناك دراسات تدعو للتربيـة      . الخنازير إلى جانب قضايا نقص الغذاء والصحة وغيرها       
  .الصحية والوعي الغذائي والمهارات الحياتية

: ٢٠٠٨، شـحادة (.أثير الظروف واالتجاهات السائدة في المجتمع      إن المجتمع يتطور بت   
 أي أن العلم يؤثر ويتأثر بالمجتمع ولقد طرحت هذه الدراسة العديـد مـن الموضـوعات                 )١٧

األمراض التـي تـصيب     ، األمراض المعدية وطرق العدوى   ، صحة الفرد : المتعلقة بذلك مثل    
ويحقق العلم لإلنسان مزيداً من الرفاهية والتقدم       . ليمةالعادات الغذائية الس  ، اإلنسان والحيوان معاً  

بال حروب أو نزاعات ولعل الحـروب البيولوجيـة         ، وينتقل به من عالم إلى عالم أخر مزدهر       
  .كانت دليالً على أثر العلم على المجتمع

  

  : تقدير األعمال واإلنجازات التي يقوم بها علماء البيولوجياً:المجال الرابع
لبيولوجيا كباقي العلوم على العديـد مـن األخالقيـات كالـصدق واألمانـة              يقوم علم ا  

ويتحقق االعتراف بفضل اآلخرين من خالل تقـدير        ، والموضوعية واالعتراف بفضل اآلخرين   
  ".العلماء ورثة األنبياء:"فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول ،جهود العلماء 

ية بوجه خاص البد أن يوجه الطلبة إلـى         والعلوم البيولوج ، إن تدريس العلوم بوجه عام    
اإلنجازات الضخمة التي حققها العلماء في مجال العلوم البيولوجية كاالستنساخ والجينوم والشفرة            

إلى جانب الصعوبات والعقبات والتضحيات التي بذلت في سبيل تقـدم    ، الوراثية والعالج الجيني  
 أن تـدريب الطلبـة      يستنارة ورفاهية اإلنسان أ   البشرية والجهود التي يقدمونها أيضا لتوفير اإل      
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على تقدير جهود العلماء البيولوجيا الذين شاركوا في تقديم علوم الحياة ومساعدة الطلبـة علـى           
اكتساب المعلومات بصورة وظيفية مثل معرفة الظواهر الحيوية، واكتشاف عالقة الكائنات الحية     

 من المواضيع والمستحدثات البيولوجية     دة والعدي ببعضها البعض ومعرفة و تركيب الكائنات الحي      
  .يعتبر هدفاً من األهداف الخاصة لتدريس علم األحياء

 العلماء سواء كانوا من العلمـاء المـسلمين مثـل        توالبد من تعريف المتعلمين بمنجزا    
 مـن علمـاء الغـرب مثـل لوفنهـوك ولـويس             والحسن بن الهيثم ،وابن النفس ،والرازي أ      

وربما يكون ذلك دافعاً للعديد من المتعلمين للتمثـل         . ،وواطسون،وكريك وغيرهم  باستير،ومندل
  .بهم

  

  -:اإللمام ببعض التقنيات الحيوية وتطبيقات الهندسة الوراثية : المجال الخامس 
بدأ ظهورها فـي    . تعتبر الهندسة الوراثية إحدى التقنيات وليدة عصر الثورة البيولوجية        

ولم تظهر بهذا األثر إال بعد مرور فترة ليست بالقـصيرة           ، ن العشرين أوائل السبعينات من القر   
من الزمن ، وتتضمن هذه التقنية إيالج جينات غريبة في خاليا الميكروبات لتتحول إلى معامـل    

  .لصناعة البروتين
وتعتمد البيوتكنولوجيا الحديثة أساساً على الميكروبات الهندسة وراثياً التـي يـستخدمها            

  ).١١:٢٠٠٧قنديل،(. يولوجيا الجزيئيةعلماء الب
  

وظهرت العديد من تطبيقات الهندسة الوراثية في مجال الطـب ،الزراعـة ،القـضاء،              
مت تهعديد من التطبيقات العلمية التي ا     والعالج الجيني، والمجال العسكري وغيرها إلى جانب ال       

 فـي ميـادين الـصحة       في حل الكثير من المشاكل االجتماعية وفتحت لإلنسان مجاالت جديدة         
وقد استخدم علماء البيولوجيا في ذلك العديد من األدوات والتقنيات التـي            .والمواصالت وغيرها 

وتعتبـر األداة هـي   ، سهلت العمل المخبري والتي ساهمت في الحصول على المعرفة العلميـة         
  ).٣٨:١٩٩٩النجدي وآخرون،(. الوسيلة التي يستخدمها العالم في جمع المعلومات أو قياسها

وتعتبر المجاهر بأنواعها من أعظم االختراعات والتقنيات العلمية التي سهلت العديد من            
فهي نتيجة جهود مـضيئة وأعمـال       ، عمليات البحث واالستقصاء واكتشاف كل ما هو مجهول       

وبة وكان لها فضالً كبيراً في معرفة تركيب الخلية ومكوناتها وخصائصها بل ورؤية الكثيـر           دؤ
  .ترى بالعين المجردة خلوقات والكائنات التي المن الم
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القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرار بشأن ما يواجهه الفرد من           : المجال السادس   
   .مواقف ومشكالت وقضايا في مجال البيولوجيا

يواجه المتعلم العديد من المشكالت الحياتية والبيئية واالجتماعية واالقتـصادية نتيجـة            
ات العصرية والكم المعرفي الزاخر إلى جانب العديد من المواقف التـي تتعلـق بأفكـار                للتحدي

  .خاطئة ومعتقدات خرافية بائدة
،  المستحدثات البيولوجية العديد من القضايا الجدلية كاالستنساخ في البـشر          وتلى ظهور 
  ...بنوك األمشاج والتبرع باألعضاء وغيرها، تحديد جنس المولود

ق معلمي العلوم تدريب المتعلمين على اتخاذ القرارات والتصرف الـسليم          ويقع على عات  
تجاه تلك المشكالت والمواقف وذلك من خالل تضمين بعض تلك المواقف المشكلة في المنهـاج               

  .وإن كانت قد ذكرت بشكل عابر فيه
ويعرف اتخاذ القرار بأنه عملية تتضمن إصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في               

ويتطلب اتخاذ القرار موقف يعبر عـن       . وقف معين وذلك بعد الفحص الدقيق للبدائل المختلفة       م
، القرار أو يمتنع عن اتخاذه بعد دراسة واقتناع       ويمكن للفرد أن يتخذ     ،  حالً مشكلة بعينها تتطلب  

  .)٤٣ : ٢٠٠٧، علم الدين(.  في حل المشكلةهبالنسبة لما ينبغي إتباع
  

  :لقرارخطوات مهارة اتخاذ ا
األمر ، تنبثق عملية اتخاذ القرار من جمع المعلومات وتحليلها ومعالجتها بطريقة علمية            

كما أن اتخاذ أحد البـدائل يتطلـب جهـد بـشري            ، الذي يؤدي إلى تحديد البدائل الممكنة للحل      
واتخاذ القرارات السليمة   ، وحسابات دقيقة عند تفحص أفضلية ما يترتب على بديل ما من نتائج           

  .عادة يعتمد على المعلومات الموثوقة
ومن خالل إطالع الباحثة علـى      ، وتتضمن هذه المهارة العديد من المهارات واألنشطة        

  :العديد من الدراسات التي تتضمن مهارة اتخاذ القرار ترى الباحثة أنها تمر بالخطوات التالية
  .تحديد المشكلة وتحليلها -
 .اقتراح بدائل لحل المشكلة -
 .أنسب تلك البدائل لحل المشكلةاختيار  -
 .اختبار البدائل المقترحة لحل المشكلة وتقويمها -
  . اختيار الحل المالئم للمشكلة -
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  :صفات الفرد المتنور بيولوجياً
يمكن تحديد صفات الفرد المتنور بيولوجياً من خالل اإلطالع علـى أدبيـات البحـث               

  :اً ويتصف الفرد المتنور بيولوجياً بالتاليالتربوي التي تناولت صفات الفرد المتنور علمي
  . يفهم طبيعة المعرفة-
  . يطبق المعرفة العلمية عندما يتفاعل مع العالم المحيط به-
  . يستخدم عمليات العلوم في حل ما يواجهه من مشاكل في اتخاذ القرارات-
  .ي عليه العلم يتفاعل مع الجوانب المتنوعة للكون بطريقة تتسم مع التعليم الذي ينطو-
  . يفهم ويقدر المساعي المشتركة بين العلم والتكنولوجيا وتفاعلهما مع جوانب المجتمع األخرى-
  . يطور نظرة أكثر ثراء للكون من خالل تربيته العلمية ويواصل دراسته للعلوم طوال حياته-
  .)٣٥: ٢٠٠٤الخالدي، ( . يطور مهارات يدوية ذات صلة بالعلوم والتكنولوجيا-

  :تا ثماني صفات للمتنور علمياً وهي أن يكونوقد حددت كوليت وشيبا
 لديه خلفية علمية قوية في فهم الحقائق والمفاهيم والنظريات العلمية والقـدرة علـى تطبيـق                 -

  .مكونات هذه الخلفية العلمية
  . لديه فهم واضح لطبيعة العلم-
  . اتجاهه إيجابياً نحو العلم والتكنولوجيا-
ك قيمة العلم والتكنولوجيا للمجتمع ومعرفة كيف يؤثر كل من العلم والتكنولوجيـا فـي                إدرا -

  .المجتمع
  . القدرة على استخدام عمليات العلم لحل المشكالت واتخاذ القرارات اليومية المناسبة-
  . القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة اتجاه الموضوعات العلمية المتعلقة بالمجتمع-
على توظيف عمليات العلم التي تتيح الفرصة للفرد ليكون فعاالً في عمله وفي وقـت                القدرة   -

  )٩٣: ٢٠٠٥خطايبة، (. راحته
  : فترى أن أهم صفات المتنور بيولوجياً هي)٦٨: ٢٠٠٧علم الدين، (أما 

  . لديه فهم مالئم للمفاهيم البيولوجية في الحياة اليومية-
  .م البيولوجي على المستوى الشخصي واالجتماعي يتخذ قرارات سلمية فيما يتعلق بعل-
  . يستخدم مهارات االستقصاء في مجال علم البيولوجيا-
  . يستخدم مهارات التفكير العلمي في حل المشكالت البيولوجية-
  . يدرك المسؤولية الشخصية للفرد اتجاه المحافظة على البيئة-
  .الشائعة يقرأ ويفهم وينقد ويناقش المعتقدات والخرافات -
ومع استعراض اآلراء السابقة والتي تناولت صفات الفرد المتنور بيولوجيا تضع الباحثة               

  :مجموعة من الصفات التي يجب أن يتصف بها الفرد المتنور بيولوجياً وهي
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  . يفهم المبادئ والمفاهيم في علم البيولوجي-
  . يفهم طبيعة علم البيولوجي-
  .لمي واالستقصاء في حل المشكالت البيولوجية ونبذ الخرافات يستخدم مهارات التفكير الع-
  . يتخذ ويصدر قرارات سليمة فيما يواجه من قضايا ومشكالت بيولوجية-
  . يدرك تأثير علم البيولوجي والبيوتكنولوجي على المجتمع-
  . هذا العلم ويقدر جهود العلماء ودورهم في تقدمتجاهات إيجابية اتجاه علم البيولوجيا ولديه ا-

وإذا كانت حاجة المواطن للتنور العلمي لها أهميتها في هذا العصر فإن هذه األهمية تـزداد                
بالنسبة للمعلمين وخصوصاً معلمي العلوم، فهم يحملون جزءاً من المسئولية وبما يكـون هـو               

ر العلمي لدى   الجزء األكبر في إعداد المواطن المتنور علمياً، فالجهود التي تبذل في تنمية التنو            
وعليـه  المتعلمين قد ال يكتب لها النجاح ما لم يشارك معلمو العلوم فيهـا بالنـصيب األكبـر،                  

أصبحت قضايا إعداد المعلمين بصفة عامة ومعلمي العلوم بصفة خاصة من القـضايا الهامـة،               
 ولكن كان   وفي الستينيات من هذا القرن أصبح التنور العلمي هدفاً رئيسياً في مجال تدريس العلم             

وقد توصل الباحثون في اآلونة األخيرة إلى تحديـد صـفات           . له في ذلك الوقت أكثر من معنى      
  وشيباتا Collette كوليت   -تنور علمياً، كما تم التوصل إلى أبعاد التنور العلمي، فيري         مالمعلم ال 

Chiappettأن أبعاد التنور العلمي ثمانية هي :-  
  البعد المعرفي، -١
 .مفهم طبيعة العل -٢

 .االتجاهات الموجبة نحو العلم والتكنولوجيا -٣

 .تقدير دور العلم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع والعالقة بينهما -٤

 .القدرة على استخدام عمليات العلم لحل المشكالت واتخاذ القرارات اليومية -٥

القدرة على إصدار القرارات واألحكام القيمية في القـضايا االجتماعيـة ذات الـصلة               -٦
 .وانب العلميةبالج

 باالشتراك في العمل في وقـت فراغـه وفـي           دمهارات عمليات التعلم التي تسمح للفر      -٧
 .المجتمع بوجه عام

 ).١٤٥-١٤٤: ١٩٩٩،النجدي وآخرون(.فهم الفرد لبيئته نتيجة لدراسة العلوم -٨
  

  -:أهمية التنور العلمي والتنور البيولوجي 
علوم والتربية العلمية في العالم حيث أصبحت       أصبح التنور العلمي هدفاً رئيساً لتدريس ال      

عملية تربية المواطن العادي في أي دولة مهتمة بإعداده للمشاركة المثمرة في المجتمع، وحيـث      
أن العلم أصبح جزءاً ال يتجزأ من النسيج المتماسك للمجتمع الذي نسعى إليه فال يمكن أن تكون                 
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هم لكل من العلم والتكنولوجيا والعالقات المتبادلة       هناك مواطنة جيدة في أي دولة دون دراسة وف        
معهم ومع المجتمع، ومن صفات الفرد المتنور علمياً أن يكون لديه فهم واضح لطبيعـة العلـم                 
ومكوناته وأقسامه الفيزياء والكيمياء البيولوجيا وجوانبه االجتماعيـة، وكـذلك فهـم لطبيعـة              

ية والرياضية التي تواجهه في حياته، كمـا لديـه          الرياضيات، والقدرة على حل المشكالت العلم     
القدرة للتعامل مع األجهزة واألدوات التكنولوجية واستخدامها، ولديه الميول لتعلم هذه األشـياء             
وعنده إدراك واضح للعالقة بين العلم والرياضيات والتكنولوجيا وتطورهم التاريخي ودورهم في 

 ال بد من إعداد معلم العلوم المتنور علمياً واالهتمـام           األنشطة البشرية وتطور المجتمعات لذلك    
بتدريبه في ورش عمل خاصة حتى تكون لديه القدرة على إمداد تالميذه بـالخبرة والمهـارات                
المعرفية والتكنولوجية، ومساعدتهم في تنمية مهارات البحث واالستقصاء، وتكـوين اتجاهـات            

  ).٧٧-٧٦: ٢٠٠٨، األغا اللولو(.مموجبة نحو العل
  

والحاجة إلى التنور ال تعني المعرفة فقط بل تعني إلى جانب ذلك الطرق واألساليب التي 
يعبر بها اإلنسان عن فهمه للعالم من حوله والتي من خالله يستطيع أن يتغلب على ما يواجهـه                  

وإذا ، اها واالتجاهات التي اكتسبها والمعتقدات التي يؤمن به  امن مشكالت، وتحديد القيم التي يتبن     
كانت هذه الحاجة إحدى نواتج الثورة العلمية والمتالحقة فالتنور العلمي ليس عملية موقوتـة أو               
 .محدودة إنما هي عملية مستمرة غير ثابتة تتغير وفق ما يستمد في مجال العلـم والتكنولوجيـا                

  .)١٤٤: ١٩٩٩، النجدي وآخرون(
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  
  . بإثراء املناهج الدراسية دراسات اهتمت-
  . دراسات تناولت بعض املستحدثات البيولوجية وتضمينها يف املناهج-
  . دراسات تناولت التنور البيولوجي والثقافة البيولوجية-
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
يتضمن هذا الفصل عرض لمجموعة من الدراسات الـسابقة التـي تتعلـق بموضـوع       

  :لدراسة واشتمل هذا الفصل على ثالثة محاور رئيسية تتناول الموضوعات التاليةا
  .دراسات اهتمت بإثراء المناهج الدراسية : المحور األول -
  . دراسات تناولت بعض المستحدثات البيولوجية وتضمينها في المناهج : المحور الثاني -
  . أو الثقافة البيولوجيةدراسات تناولت التنور البيولوجي : المحور الثالث -
  

  .دراسات اهتمت بإثراء المناهج الدراسية: المحور األول 
  

  ):٢٠٠٩( دراسة شعت -١
هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي في 

قـام  موضوع مهارات التفكير البصري، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والبنائي حيـث      
بتحليل وحدة الهندسة الفراغية من خالل استخدامه ألداة تحليل ثم بناؤها باالعتماد على مهارات              
التفكير البصري كما قام بإعداد المادة اإلثرائية وتكونت عينة الدراسة من الوحدة الثانيـة مـن                

نـة  بمدي) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(كتاب الرياضيات الجزء الثاني للصف العاشر األساسي المطبق عام          
غزة وتوصل الباحث إلى أن هناك تدني في نسب توافر مهارات التفكير البصري مما ساقه إلى                

  .وضع محتوى للهندسة الفراغية مثري لمهارات التفكير البصري
  

  ):٢٠٠٧( دراسة النادي -٢
هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسـي فـي              

لمية واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت الباحثة أداة تحليـل           ضوء المعايير العا  
المحتوى كأداة رئيسة للدراسة ومن خاللها وضعت المادة اإلثرائية لمحتوى مقرر التكنولوجيـا             
للصف السابع األساسي في ضوء المعايير العالمية واختارت الباحثة الوحدة الثانية من المقـرر              

راسة إلى أن هناك تدني في نسب توفر المعايير العالمية في محتـوى مقـرر               وتوصلت هذه الد  
  .التكنولوجيا للصف السابع األساسي
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  ):٢٠٠١(  دراسة شلدان -٣
 وهدفت هذه الدراسة إلى إثراء منهاج العلوم بعمليات العلم ومعرفة أثره على مـستوى             

وقد اتبـع الباحـث     . ي محافظة غزة    النمو العقلي لتالميذ الصف الخامس وميولهم نحو العلوم ف        
، واستخدم لذلك اختبار النمو العقلي لبياجيه ومقياساً لتحديد الميول نحو العلوم ، المنهج التجريبي 

والضابطة ،  تلميذاً) ٤٥(مجموعة تجريبية وتكونت من     ، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين      
ود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين          وتوصلت الدراسة إلى وج   ، تلميذاًُ  ) ٣٦(وتكونت من   

ووجـود  ، متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية وأقرانهم تالميذ المجموعة التجريبية          
عالقة ارتباطية بين مستوى النمو العقلي ومستوى الميل نحو العلوم لدى تالميذ الصف الخامس              

  .األساسي 
  

  ):٢٠٠١( دراسة عفانة والزعانين -٤
اسة إلى إثراء مقرري الرياضيات والعلوم للصف السادس األساسي في          وهدفت هذه الدر  

فلسطين في ضوء االتجاه المنظومي، واتبع الباحثان لذلك المنهج الوصفي التحليلي أداة التحليـل       
محتوى مقرر الرياضيات وأخرى لتحليل مقرر العلوم وتكونت عينة الدراسة من كل من الجزء              

لجزء األول من كتاب العلوم للصف السادس للفصل األول ومـن           األول من كتاب الرياضيات وا    
خالل ذلك توصل الباحثان إلى عدم وجود توازن في عدد المفاهيم الموجودة فـي المقـررين إذ           

مفهوماً بينما اشتمل مقرر العلوم في الجزء ) ٦٢(اشتمل مقرر الرياضيات في الجزء األول على        
ل من المقررين عدداً من المنظومات األساسية إال أنها         مفهوماً، كما تضمن ك   ) ١٦٣(نفسه على   

غير مترابطة في المقرر الدراسي الواحد وكذلك غير مترابطة في المقررين، إلى جانب وجـود               
العديد من الفجوات في منظومات المفاهيم لمقرري الرياضيات والعلوم وعـدم وجـود بعـض               

 تم وضع منظومات مطورة لكل وحدة دراسية        المفاهيم الرابطة في الوحدات المختلفة وبذلك فقد      
في المقررين في ضوء المفاهيم الرابطة لسد الفجوات في المنظومة الواحـدة أو فـي الوحـدة                 
الدراسية الواحدة دون النظر إلى وضع مفاهيم واسعة تعمل على ربط المنظومات المختلفة فـي               

  .كل مقرر على حده مع بعضها البعض
  

  ):١٩٩٨( دراسة حجي -٥
وهدفت هذه الدراسة لدراسة أثر إثراء منهاج العلوم بمهارات التفكير اإلبـداعي علـى              
تحصيل الطلبة وتفكيرهم اإلبداعي في الصف الثامن واتبعت الباحثة في ذلك المنهج التجريبـي              

فقرة من نوع االختيار من متعدد كما       ) ٤٤(واستخدمت الباحثة لذلك اختباراً تحصيلياً تكون من        
اختباراً إبداعياً وهو عبارة عن اختبار مقالي تكون من أربعة أسئلة رئيسة وكل سؤال              استخدمت  
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وتكونت عينة  . يتفرع من ثالثة فروع، وأداة التحليل التي اشتملت على مهارات التفكير اإلبداعي           
وتوصـلت  . الدراسة من أربع شعب منتظمة من مدرستين من مدارس دير البلح بمحافظة غزة            

وجود فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية فـي االختبـار التحـصيلي             الباحثة إلى   
واالختبار اإلبداعي، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في كل من االختبـار               

  .التحصيلي واالختبار اإلبداعي البعديين
  

  ):١٩٩٦( دراسة دياب -٦
هاج الرياضيات للصف الخـامس االبتـدائي      هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إثراء من       

ـ         صف واتجاهـاتهم نحـو   بمهارة تعليمية تتضمن مهارات التفكير على تحصيل طلبـة هـذا ال
ع الباحث المنهج التجريبي كما قام بإعداد المادة اإلثرائية بعد تحليل المحتـوى             بتوا. الرياضيات

 الرياضيات، واختار الباحث لذلك عينة      الدراسي واستخدام اختباراً تحصيلياً ومقياساً لالتجاه نحو      
طالباً وطالبة من ) ١٩٠(من مدرستين بمدينة غزة حيث اختار أربعة فصول دراسية عدد طالبها 

الصف الخامس االبتدائي، فصالن دراسيان من كل مدرسة إحداهما تجريبية واألخرى ضـابطة             
هم من المجموعة الضابطة في     وتوصلت الدراسة إلى تفوق طلبة المجموعة التجريبية على أقران        

  .كل من المدرستين في التحصيل الدراسي وفي االتجاه نحو الرياضيات
  

  ):١٩٩٦( دراسة اللولو -٧
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إثراء منهج العلوم بمهارات تفكير عملي على تحصيل 

تحليل المحتوى الدراسي   كما قامت ب  ،واتبعت الباحثة المنهج التجريبي     . الطلبة في الصف السابع   
وتكونـت  . وإعداد المادة اإلثرائية كما استخدمت اختباراً تحصيلياً واختبار مهارات تفكر علمي          

طالباً ) ١٦٧(فصول دراسة من مدرستين بمعسكر البريج يبلغ عدد طلبتها ) ٤(عينة الدراسة من  
ما مجموعة تجريبية   وطالبة من الصف السابع األساسي، فصالن دراسيان من كل مدرسة إحداه          

واألخرى ضابطة وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحـصائياً بـين طلبـة المجموعـة                
التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في مستوى التحصيل، ووجود           

ت إلى فروق دالة إحصائياً بين تحصيل الطالب والطالبات في المجموعة التجريبية لصالح الطالبا
جانب وجود فروق دالة إحصائياً لصالح تحصيل كل مرتفعي التحصيل ومتدني التحصيل فـي              
المجموعة التجريبية مقارنة بتحصيل مرتفعي التحصيل ومتـدني التحـصيل فـي المجموعـة              

  .الضابطة، وهذه الفروق تُعزى إلثراء منهج المعلوم بمهارات التفكير العلمي
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  -: األول التعقيب على دراسات المحور
  -:من العرض السابق لدراسات هذا المحور يتضح ما يلي

 اتفقت معظم الدراسات السابقة على عملية إثراء المناهج التعليمية وإن اختلفت في الهدف من               -
) ٢٠٠٩شـعت، (دراسـة   : عملية اإلثراء فبعضها يهدف إلثراء محتوى مناهج الرياضيات مثل        

) ٢٠٠١شـلدان،   ( دراسـة : ثراء مناهج العلوم مثل   والبعض اآلخر يهدف إل   ) ١٩٩٦دياب،  (و
وثالث يهدف إلثراء مناهج العلوم والرياضيات معاً وهـي         ) ١٩٩٦اللولو،( و) ١٩٩٨حجي،  (و

إلثـراء منهـاج    ) ٢٠٠٧النـادي،   (بينما هـدفت دراسـة      ) ٢٠٠١،نعفانة والزعانيي (دراسة  
  .التكنولوجيا

: عبارة عن كتب دراسية في دراسة كـل مـن          تنوعت عينات الدراسات السابقة فكانت العينة        -
، وكانت مكونة مـن ذكـور       )٢٠٠١عفانة والزعانيين،   (و) ٢٠٠٧النادي،  (و) ٢٠٠٩شعت،  (

دياب، (ودراسة ) ١٩٩٦اللولو،(و ) ١٩٩٨حجي، ( و) ٢٠٠١شلدان،( وإناث في كل من دراسة 
١٩٩٦.(  

النـادي،  (و) ٢٠٠٩،شـعت (مثل دراسـة    المنهج الوصفي التحليلي      اتبعت معظم الدراسات   -
حجـي،  (و) ٢٠٠١شلدان(في حين اتبعت دراسة كل من       ، )٢٠٠١عفانة والزعانيين، ( و )٢٠٠٧
 ، المنهج التجريبي )١٩٩٦دياب،(و) ١٩٩٦،اللولو(و) ١٩٩٨

 أكدت بعض الدراسات السابقة على ضرورة إثـراء المحتـوى مـن وقـت ألخـر، مثـل                   -
لدراسات وذلك لمواكبـة عـصر الثـورة        وغيرها من ا  ) ٢٠٠٧النادي،(و) ٢٠٠٩شعت،(دراسة

 .المعرفية ومن أجل الحصول على مناهج متكاملة إلى حد ما

 احتوت الدراسات السابقة على أدوات متنوعة اختلفت باختالف هدف الدراسة والمنهاج فمنها             -
) ٢٠٠٧النـادي، (ودراسة  ) ٢٠٠٩شعت،  (دراسات استخدمت أداة تحليل المحتوى وهي دراسة      

ودراسات تناولت  ). ١٩٩٦دياب،  (ودراسة) ١٩٩٨حجي،  (ودراسة) ٢٠٠١زعانيين،عفانة وال (و
  ).١٩٩٦دياب، (و) ٢٠٠١شلدان، (أنواعاً مختلفة من االختبارات مثل دراسة 

  . المستخدمة في الدراسةت اختلفت معظم المعالجات اإلحصائية تبعاً لطبيعة المشكلة واألدوا-
راسة الحالية من حيث الهدف من الدراسة والمتمثل فـي   اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الد  -

) ٢٠٠١شلدان،  (و) ٢٠٠١عفانة والزعانيين ،  (إثراء المحتوى المرتبط بمادة العلوم وهي دراسة        
  ).١٩٩٦اللولو،(و) ١٩٩٨، حجي(و
 أثبتت هذه الدراسات فاعلية المناهج المثراة والبرامج اإلثرائية في تحقيق األهداف المرجـوة              -

  .لية اإلثراءمن عم
  .راء في فلسطين أجريت جميع الدراسات السابقة التي تناولت اإلث-
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 استعانت الباحثة في العديد من الدراسات التي تناولت عملية اإلثراء في إعداد أدوات الدراسة               -
  .خاصة أداة تحليل المحتوى، وإعداد المادة اإلثرائية 

  

  :ثات البيولوجية وتضمينها في المناهج دراسات تناولت بعض المستحد: المحور الثاني 
  

  ):٢٠٠٩( دراسة الشهري -١
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم محتوى كتب األحيـاء بالمرحلـة الثانويـة فـي ضـوء                 

واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والبنائي حيث قـام         ، مستحدثات علم األحياء وأخالقياتها   
ة بمستحدثات علم األحياء وأخالقياتها كما قـام بتقـديم          بتصميم أداة لتحليل المحتوى وبناء قائم     

وتكونت عينة الدراسة من    ، تصور مقترح لمناقشة قضايا األخالقيات الحيوية في دروس األحياء        
كتب األحياء بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية والتي تم تدريـسها خـالل العـام                

 كتاب للصف األول الثانوي، وكتابان لكل مـن         هـ وهي خمسة كتب،   )١٤٢٧/١٤٢٨(الدراسي  
الصف الثاني والثالث الثانوي، وأظهرت نتائج الدراسة أن محتوى كتب األحياء بالمرحلة الثانوية 
يعالج عدد من قضايا المستحدثات الحيوية مثـل األغذيـة المعدلـة وراثيـاً وتنظـيم النـسل،               

راثية، الفحص الطبي قبل الـزواج ولكـن        واالستنساخ، مشروع الجينيوم البشري، والبصمة الو     
رغم معالجة بعض قضايا المستحدثات الحيوية في محتوى كتب األحياء إال أن بعضها كان يرد               
كمعلومات إثرائية تلفت نظر المتعلم وتشعره بأثر علم األحياء دون أن تدخل في عمليـة تقـويم       

  .طالبالطالب، وذلك قد يقلل من االهتمام بها من قبل المعلم وال
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك قضايا لم تتم معالجتها في كتب األحياء مثـل اإلجهـاض،                 
والطب البديل، وتحديد جنس الجنين والتحكم في صفاته، ومصادر األدوية وصالحياتها، وكيفية            
 تأثيرها في الجسم والزراعة العضوية، وتقويم األثر البيئي، وأن هناك تدن شديد في الجوانـب              
األخالقية المرتبطة بقضايا المستحدثات الحيوية سواء تلك الجوانب التي توجه سـلوك الطالـب              
لالستفادة من نواتج العلم واتخاذ القرارات الصحيحة حيالها، أو تلك األخالقيات التـي ترشـده               

  .وتضبط سلوكه عند إجراء بعض األنشطة والبحوث العلمية المرتبطة بالمقرر
  

  ):٢٠٠٨( دراسة عليان -٢
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج محوسب في تنمية التنور البيولوجي             

واتبعت الباحثـة    .لدى الطلبة المعلمين بجامعة األقصى واتجاهاتهم نحو المستحدثات البيولوجية        
طالبة من المـستوى الدراسـي      ) ٦٠(لذلك المنهج البنائي التجريبي وتكونت عينة الدراسة من         

علمين بجامعة األقصى وقد طبقت مطالبة من المستوى الدراسي الثاني من الطلبة ال       ) ٦٠(ول و األ
واستخدمت لذلك البرنامج المعد اختباراً قبلياً وآخر بعدياً        ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(الباحثة دراستها عام    
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 فـي   وتوصلت الباحثة إلى أن هناك تـدن إلى جانب مقياس االتجاه نحو المستحدثات البيولوجية    
نسبة توافر المستحدثات البيولوجية في المقررات الدراسية المقررة على طلبة قـسم البيولـوجي    
وتدني مستوى المعرفة بالمستحدثات البيولوجية لدى طالبات قسم البيولوجي المـستوى الرابـع             

  .بمجامعة األقصى
لـدى الطلبـة    كما أثبتت تلك الدراسة فاعلية البرنامج المحوسب في تنمية التنـور البيولـوجي              

المعلمين بجامعة األقصى وأن حجم تأثير البرنامج المحوسب المقترح لوحدة التكاثر على تنميـة        
  .اًكبيركان االتجاهات نحو المستحدثات البيولوجية 

  

  ):٢٠٠٦ (بابطيندراسة  -٣
فاعلية نموذج االستقصاء العادل في تنميـة فهـم بعـض           هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على       

( والتفكير الـناقد والـقيم لدى طالـبات الفرقـة الثالثة  مستـحدثات التـقنية الحيويةقضـايا 
  . التربية بمكة المكرمة بكلية) تخصص أحياء 
 التجريبي وتألفت عينـة البحـث مـن         منهج البنائي الت الباحثة    استخدم دراسةولتحقيق هدف ال  

: مجموعتين حيث تضمنت، بمكة المكرمة التربية  بكلية) تخصص أحياء ( طالبات الفرقة الثالثة 
) ٤٠(والمجموعة الضابطة وعـدد طالباتهـا   ، طالبة  (40) المجموعة التجريبية وعدد طالباتها

 :  في مجموعتي البحث أعـدت الباحثـة األدوات التاليـة     والبعدي ولقياس األداء القبلي  . طالبة  
الوعي بالمفاهيم : (  األبعاد التالية مستحدثات التـقنية الحيوية ويقيس اختبار فهم بعض قضـايا

اختبـار   ومن ثم تبني وجهة نظر محـددة ، وبوجهات النظر المختلفة حيالها، ة بالقضيةالمتضمن
وقـد   .المرتبطة ببعض قضايا مستحدثات التقنية الحيوية مقياس القيم األخالقيةو )الـناقد التفكير

تحليـل التبـاين    :حليل بيانات البحث وهـي عدداً من األساليب اإلحصائية لت استخدمت الباحثة
للتحقق مـن الداللـة    ( One Way Analysis Of Covariance)االتجاه الواحد المتالزم ذي
التجريبية والضابطة في كـل   للفرق بين المتوسطين في االختبار البعدي للمجموعتين اإلحصائية

والقيم المرتبطـة  ، تفكير الناقدوال ،ةاختبار فهم بعـض قضـايا مستحدثات التقنيـة الحيوي من
وجود فرق ذي داللـة   وقد أظهرت نتائج البحث ،ببعـض قضـايا مستحدثات التقنيـة الحيوية

 بين المتوسط البعدي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية )α ≥ 0.05 ( عند مستوى إحصائية
ـ (طة  التي تدرس وفق نموذج االستقصاء العادل وذات المتوسط للمجموعة الضاب           ي تـدرس  الت

وعي ال ( ي وأبعاده في اختبار فهم بعض قضايا مستحدثات التقنية الحيوية الكل        ) بالطريقة المعتادة 
فاعليـة نمـوذج    إلـى جانـب     ،  وبوجهات النظر المختلفة حيالها      )بالمفاهيم المتضمنة بالقضية  

  . الحيويةبعض قضايا مستحدثات التقنية االستقصاء العادل في تنمية فهم
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   ):٢٠٠٤(دراسة اللولو  -٤
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم محتوى مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة العليا من التعليم             

، وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي       ، األساسي في ضوء المستحدثات العلمية المعاصرة     
افرها فـي محتـوى     فقرة من المستحدثات العلمية الواجب تو     ) ٣٥(واستخدمت استبانة تضمنت    

واختارت الباحثة عينة الدراسة بصورة عشوائية من معلمي ومعلمـات العلـوم            ، مناهج العلوم   
معلماً ومعلمـة   ) ٦٠(بلغ عددهم   ) التاسع  ، الثامن  ، السابع  ( بمرحلة التعليم األساسي للصفوف     

طاقة والهندسة  وتوصلت الدراسة على أن مستحدثات البيئة وال      ،معلمة  ) ٣٦(معلماً و ) ٢٤(منهم  
أما مـستحدثات   ،الوراثية والعلوم الزراعية لم تأخذ درجة االهتمام المناسبة في محتوى المناهج            

ومستحدثات االتصال وارتيـاد الفـضاء والتربيـة        ، العلوم الطبية فقد توافرت بدرجة متوسطة       
  .العلمية توافرت بدرجة جيدة

  

  ):٢٠٠٣ ( خليلدراسة  -٥
ثر تدريس وحدة في الجينيوم البشري على تنميـة فهـم           التعرف على أ  دفت هذه الدراسة على     ه

واستخدمت الباحثـة   ، بعض القضايا البيوأخالقية وبعض القيم البيولوجية لدي الطالب المعلمين        
 الدراسية واختبارا تحصيليا لقياس فهم بعـض        ةكما قامت بإعداد الوحد   ، المنهج البنائي التجريبي  
 جانب مقياسا للقيم البيولوجية وقامت بتطبيق أدوات الدراسة على عينه           القضايا البيوأخالقية إلى  

 بكلية التربية جامعة عين     ٢٠٠٣-٢٠٠٢من طالب الصف الثالث قسم بيولوجي بالعام الدراسي         
   ).٤٠(شمس وقد بلغ عددهم 

  

  ):٢٠٠٣(دراسة عبد الكريم  -٦
تعليم بعض موضـوعات  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج مقترح في      

وقضايا الهندسة الوراثية واالستنساخ المثير للجدل في تنمية التحصيل والتفكير الناقـد وبعـض              
القيم المرتبطة بأخالقيات علم األحياء لدى الطلبة الهواة بالمرحلة الثانوية العامة بسلطنة عمـان               

ج المقترح وتطبيقه على مجموعة     ،واستخدم الباحث لذلك المنهج التجريبي، كما قام ببناء البرنام        
تجريبية من الطلبة الهواة في المرحلة الثانوية العامة بسلطنة عمان،ثم قـام بتطبيـق اختبـاراً                
تحصيلياً لقياس التحصيل المعرفي لعينة المكونة من المجموعتين التجريبيـة والـضابطة فـي              

قدرة عينة البحث على اسـتخدام      المحتوى العلمي المقترح، وتطبيق اختبار التفكير الناقد لقياس         
  .مهارات التفكير الناقد، ومقياس ثالث للقيم المرتبطة بأخالقيات علم األحياء
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 بين التطبيق القبلي    ٠,٠١ولقد توصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            
بأخالقيـات علـم    واختبار القيم المرتبطة    ، والبعدي في كل من اختبار التحصيل والتفكير الناقد       

  .األحياء لصالح المجموعة التجريبية 
  

  ):٢٠٠٣( دراسة الوسيمي -٧
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح في الثقافة البيولوجية علـى              
تنمية مهارات التفكير الناقد واالتجاهات نحو مادة البيولوجيا لدى طالب الصف الثاني الثـانوي              

بع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والبنائي ولتحقيق ذلك قام الباحـث بإعـداد             وات، قسم األدبي 
وقام بإعداد وحدة دراسية في صورة موديوالت تعليمية قام       ، برنامجاً يتضمن العديد من الوحدات    

بتجريبها على عينة من طالب الصف الثاني الثانوي القسم األدبي بإحـدى مـدارس المرحلـة                
  ).٢٠٠٣-٢٠٠٢(لقاهرة خالل الفصل األول من العام الدراسي الثانوية بمحافظة ا

وأظهرت نتائج هذه الدراسة فاعلية البرنامج المقترح من خالل تجريب إحدى وحداته المعدة في              
صورة موديوالت تعليمية في إكساب طالب الصف الثاني الثانوي القسم األدبي بعض عناصـر              

  .الثقافة البيولوجية
  

  ):٢٠٠٢(دراسة الميهي  -٨
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية إستراتيجية مقترحة لتجهيز المعلومات فـي             

ذوي أسـاليب الـتعلم     " تخصص علوم "تدريس المستحدثات البيولوجية لدى طلبة كليات التربية        
ر واختبا، واتبع الباحث المنهج البنائي التجريبي حيث قام باستخدام مقياس أساليب التعلم، المختلفة

واختار الباحث لذلك عينة عشوائية تكونـت مـن         ، تشخيصي إلى جانب مقياس للقيم البيولوجية     
) ٢٠٠١/٢٠٠٢(طالبة من طالبات كلية التربية بالكويت تخصص علوم في العام الجامعي            ) ٢٤(

وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع تحصيل الطالبات واكتسابهم المعلومـات ومفـاهيم المـستحدثات             
  .تطبيقاتها واكتسابهم أيضاً للقيم البيولوجيةالبيولوجية و

  

  ):٢٠٠٢(دراسة على  -٩
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية وحدة مقترحة لتـضمين بعـض المفـاهيم               
البيوتكنولوجية الزراعية بمقرر البساتين في تنمية تحصيل طالب الصف األول الثانوي الزراعي 

ث بإعداد قائمة بالمفاهيم البيوتكنولوجية المراد تضمينها فـي         وقام الباح ، وقيمهم البيوتكنولوجية 
، الوحدة إلى جانب تحديد بعض القيم البيوتكنولوجية المتوقع أن يكتسبها الطلبة بعد دراسة الوحدة     

واختار الباحث لذلك عينة عشوائية تكونت من فصلين دراسيين مـن الـصف األول الثـانوي                
والثاني ، دهما المجموعة الضابطة التي تدرس المقرر التقليدي      بمدرسة قويسنا الزراعية يمثل أح    



 ٦١

وقام بتطبيـق أدوات الدراسـة والتـي        ، يمثل المجموعة التجريبية التي تدرس الوحدة المقترحة      
وتوصل الباحث إلى أنه هناك فـروق ذات داللـة          ، تكونت من اختباراً تحصيلياً واختباراً للقيم     

، عتين في االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبيةإحصائية بين متوسطي درجات المجمو
إلى جانب وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة       

  .والضابطة في اختبار القيم البيوتكنولوجية لصالح المجموعة التجريبية
  

  ):٢٠٠١( دراسة علي -١٠
طـالب  ( العلوم الزراعية قبل الخدمـة     هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى وعي معلمي       

ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحديد ، بقضايا مستحدثات التكنولوجيا الحيوية الزراعية  ) الفرقة الرابعة 
كما قام بإعداد اختبار الوعي بقضايا مستحدثات       ، قضايا مستحدثات التكنولوجيا الحيوية الزراعية    

طالباً من طلبة   ) ٩١(عينة الدراسة والتي تكونت من      وقام بتطبيق ذلك على     ، التكنولوجيا الحيوية 
 ٢٠٠١الفرقة الرابعة الشعبة الزراعية بكلية التربية جامعة المنوفية وذلك خالل شـهر أبريـل               

. الميكنة الزراعية واإلنتـاج النبـاتي     ، اإلنتاج الحيواني : موزعين على ثالثة تخصصات وهي    
طالب الفرقة (علمي العلوم الزراعية قبل الخدمة وأشارت نتائج الدراسة إلى تدني مستوى وعي م

بقضايا مستحدثات التكنولوجيا الحيوية وأنها لم تصل إلـى مـستوى           ) الرابعة الشعبة الزراعية  
  . %٦٠التمكن المحدد 

  

  ):٢٠٠٠(دراسة عبد الفتاح  -١١
دة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية طريقة التعلم الذاتي السمعي في دراسة وح     

) علـوم (في الثقافة البيولوجية وأثرها على التحصيل الدراسي لدى طالب شعبة التعليم االبتدائي             
بكليات التربية، واستخدمت الباحثة لذلك المنهج البنائي التجريبـي، وأعـدت الباحثـة الوحـدة               

 بطالب وطالبة مـن طـال     ) ٢٣(المقترحة واختباراً تحصيلياً وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة          
وقـد   )١٩٩٩/٢٠٠٠(شعبة التعليم االبتدائي بكلية التربية ببورسعيد المقيدين بالعام الجـامعي           

أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام التعلم الذاتي السمعي في دراسة وحدة مقترحة في الثقافات               
  .البيولوجية كان له فعالية على التحصيل الدراسي لدى الطالب المعلمين

  

  ):١٩٩٩(سعودي  دراسة -١٢
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على التعلم الذاتي في تنمية فهم بعض               

) شعبة بيولوجي(مستحدثات التكنولوجيا البيولوجية والقيم واالتجاهات نحوها لدى الطالبة المعلمة 
د اختبـاراً   واستخدمت الباحثة لذلك المنهج الوصـفي التجريبـي وقامـت بإعـدا           ، بكلية البنات 

لمستحدثات التكنولوجيا البيولوجية مقياس للقيم واالتجاهـات نحـو مـستحدثات التكنولوجيـا             
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طالبة من طالبات المستوى الرابع بكلية البنات شعبة        ) ٦٢(البيولوجية وتكونت عينة الدراسة من      
طالبات وأظهرت هذه الدراسة فاعلية الوحدة المقترحة في إكساب ال        . بيولوجي جامعة عين شمس   

. المعلمات المفاهيم المرتبطة بمستحدثات التكنولوجيا البيولوجية وتنمية اتجاهاتهن وقيمهن نحوها         
 موقد أثبتت هذه الدراسة إكساب مجموعة البحث التي درست الوحدة الدراسـية فـي الجينيـو               
 موتطبيقاته باستخدام األسلوب الذي اقترحه في هذا البحث لفهم بعـض موضـوعات الجينيـو              

  .لبشري والقضايا المرتبطة به والقيم البيولوجية ا
  

 :)١٩٩١، Armstrong& Weber(ووبر دراسة أرمسترونج - ١٣

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تدريس وحدة مقترحة في موضوعات الهندسة             
الوحدة واعتباراتها األخالقية لطالب المرحلة الثانوية وتوصلت هذه الدراسة إلى فاعلية   ، الوراثية

  .في تحقيق فهم الطالب لهذه الموضوعات والقضايا البيوأخالقية المرتبطة بها
  

   :التعقيب على دراسات المحور الثاني
 -:من العرض السابق لدراسات هذا المحور يتضح ما يلي

 تنوعت أهداف الدراسات في هذا المحور حيث تناول بعضها بناء وحدات دراسـية وإعـداد                -
وبـابطين  ، )٢٠٠٨عليان، (دراسة :  ومنهااة والمستحدثات البيولوجية وتطبيقاته  برامج في الثقاف  

) ٢٠٠٢علـي،   (و) ٢٠٠٣عبـد الكـريم،   (و) ٢٠٠٣ ،   خليل(و) ٢٠٠٣الوسيمي،  ( و )٢٠٠٦(
فقـد تناولـت فعاليـة    ) ٢٠٠٢الميهـي،  (أما دراسة ، )١٩٩١،  Armstrong& Weber(و

، فعالية طريقة التعلم الذاتي الـسمعي     ) ٢٠٠٠عبد الفتاح،   (إستراتيجية في تدريس المستحدثات و    
وبعـضها تنـاول بـرامج أو طـرق أو          ، برنامج قائم على التعليم الذاتي    ) ١٩٩٩سعودي،  (و

) ٢٠٠٢الميهـي،   (استراتيجيات تدريس في تدريس وتنمية المستحدثات البيولوجية مثل دراسة          
وى كتب األحيـاء فـي      وأخرى تناولت تقويم محت   ، )١٩٩٩سعودي،  (و) ٢٠٠٠عبد الفتاح،   (و

) ٢٠٠٩الـشهري، (ضوء مستحدثات علـم األحيـاء والمـستحدثات العلميـة مثـل دراسـة               
 ).٢٠٠٤اللولو(و

) ٢٠٠٨عليـان، : ( اتبعت معظم الدراسات المنهج البنائي التجريبي مثل دراسـة كـل مـن             -
الوسـيمي،  (و) ٢٠٠٣،خليـل (و) ٢٠٠٢علـي،   (، و )٢٠٠٣لكريم،عبد ا (و) ٢٠٠٦،بابطين(و

 &Armstrong(و) ١٩٩٩سـعودي،  ( و) ٢٠٠٠عبد الفتاح، (و) ٢٠٠٢الميهي، (و) ٢٠٠٣

Weber   ،٢٠٠٩الشهري،  ( كالً من    ةوهذا ما اتبعته الدراسة الحالية وقد اتبعت دراس       ) ١٩٩١ (
 . المنهج الوصفي التحليلي) ٢٠٠٤اللولو، (و
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( و) ٢٠٠٩ري،الشه( تنوعت عينات الدراسة حيث تمثلت بعضها بالكتب الدراسية مثل دراسة            -
أما باقي الدراسات فقد تكونت عينة الدراسة من ذكور وإناث سواء كانوا طلبة             ، )٢٠٠٤اللولو،  

 .أم معلمين

 أكدت معظم الدراسات على فعالية الوحدات والبرامج التـي تتنـاول الثقافـة والمـستحدثات           -
دثات المرتبطة بهـا إلـى      البيولوجية في إكساب الطلبة المفاهيم والمعلومات البيولوجية والمستح       

جانب تنميتها للعديد من المهارات مثل مهارة التفكير الناقد واتجاهـات الطـالب نحـو مـادة                 
ـ   ( و )٢٠٠٦،بابطين( و )٢٠٠٨عليان،(البيولوجيا مثل دراسة     علـي،  ( و) ٢٠٠٣ريم،  عبـد الك

 ).١٩٩٩سعودي، ( و) ٢٠٠٠عبد الفتاح،(و) ٢٠٠٣الوسيمي، (و) ٢٠٠٣، خليل( و) ٢٠٠٢

 اختلفت األساليب اإلحصائية والمعالجات اإلحصائية تبعاً لطبيعة الهدف من الدراسة واألدوات            -
 .المستخدمة

 اتفقت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية من حيث الهدف مـن الدراسـة وهـي تـضمين                  -
)  ٢٠٠٢علـي،   (و) ٢٠٠٣لكـريم، عبـد ا  (المستحدثات البيولوجية في المنهاج ومنها دراسـة        

 ).١٩٩١، Armstrong& Weber(و) ٢٠٠٣،خليل(و

 أكدت معظم الدراسات السابقة على أهمية تدريس المستحدثات البيولوجية وفعالية بعض طرق             -
 ).٢٠٠٢الميهي، ( و) ٢٠٠٠عبد الفتاح،(واستراتيجيات التدريس في تدريسها مثل دراسة 

ـ    ) ٢٠٠٤اللولو،  ( و) ٢٠٠٩الشهري،  ( توصلت دراسة كل من      - ة المنـاهج   إلى عـدم مواكب
  ).المستحدثات العلمية(للتطورات العلمية الحديثة 

 استفادت الباحثة من دراسات هذا المحور في إعداد قائمة المستحدثات البيولوجية وقد كانـت               -
 ).٢٠٠٩الشهري، (معظم مواضيع القائمة من دراسة 

  

  :دراسات تناولت التنور البيولوجي أو الثقافة البيولوجية: المحور الثالث 
   
  :)٢٠٠٧( دراسة علم الدين -١

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التنور البيولوجي وعالقتـه باالتجاهـات             
واسـتخدمت الباحثـة المـنهج      ، العلمية لدى طلبة كليات التربية في الجامعات الفلسطينية بغزة        

 يتبارا للتنور البيولوج  الوصفي التحليلي كما قامت بإعداد قائمة بمتطلبات التنور البيولوجي واخ         
طالباً وطالبة من طلبة ) ٢٨٧(ومقياساً لالتجاهات العلمية واختارت الباحثة عينه عشوائية لتشمل       

لتطبيق أدوات الدراسة وكـان ذلـك فـي    ) األقصى واألزهر  ،اإلسالمية  (الجامعات الفلسطينية   
 مستوى التنـور لـدى      وتوصلت الباحثة إلى أن   ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٦(الفصل الدراسي الثاني للعام     

من الدرجة الكلية للمقيـاس     % ٧٥طلبة كليات التربية اقل من حد الكفاية المطلوبة للمقياس وهو         
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وأن مستوى االتجاهات العلمية لدى طلبة كليات التربية أعلى من حد الكفايـة المطلوبـة وهـو         
 داللة إحصائية   من الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات          %٧٥

بين طلبة كليات التربية في مستوى التنور البيولـوجي لمتغيـر   α ≥ (0.05(عند مستوى داللة 
  .الجنس لصالح اإلناث ، ولمتغير الجامعة لصالح طلبة الجامعة اإلسالمية 

  

  ):٢٠٠٤( دراسة زيدان وآخرون -٢
وعالقتـه  ) يولوجيـة الب(حيائية  إلى التعرف على مستوى الثقافة األ     هدفت هذه الدراسة    

وطلبة السنة الرابعة في كليـة العلـوم جامعـة          ، باالتجاه نحو العلوم الحياتية لدى الطلبة الجدد      
وتكونت عينة الدراسة من جميع الطلبـة الجـدد         ، واتبع الباحثون لذلك المنهج الوصفي    ، القدس

وقام الباحثون بإعـداد    ، طالباً وطالبة ) ٢٧٣(وبلغ عددهم   ، وطلبة السنة الرابعة في كلية العلوم     
ومقياساً لالتجاه نحو   ، فقرة) ٤٠(أداة لقياس مستوى الثقافة اإلحيائية وتكون من        ، أداتين للدراسة 

فقرة وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك تدني في مستوى الثقافة     ) ٣٣(العلوم الحياتية تكون من     
ت النتائج إلى تفوق الطالبات الجدد      كما أشار ، اإلحيائية لدى الطالب الجدد وطالب السنة الرابعة      

إلـى  ، على الطلبة الجدد في كل من مستوى الثقافة اإلحيائية وفي االتجاه نحو العلوم الحياتيـة              
جانب تفوق طلبة السنة الرابعة في كلية العلوم على الطلبة الجدد في مستوى الثقافـة اإلحيائيـة             

  .في االتجاه نحو العلوم الحياتيةبينما تفوق الطلبة الجدد على طلبة السنة الرابعة 
  

  ): ١٩٩٢( دراسة شبارة -٣
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التنور البيولوجي لدى معلمـي المرحلـة              

واتبع الباحـث لـذلك المـنهج الوصـفي         ، بسلطنة عمان ) الشعب األدبية (االبتدائية قبل الخدمة    
فقـرة تناولـت أبعـاد التنـور        ) ٩٠(جي تكون من    كما استخدم مقياساً للتنور البيولو    ، التحليلي

طالبة من طالبات الشعب األدبية فـي       ) ١٣٨(البيولوجي واختار الباحث لذلك عينة تكونت من        
وتوصل الباحث إلى أن هناك تـدني فـي مـستوى التنـور      ، الكلية المتوسطة للمعلمات بمسقط   

ة المتوسطة بسلطنة عمان ولم يـصل  البيولوجي لدى الطالبات المعلمات بالشعب األدبية في الكلي   
  %.٨٥إلى حد الكفاية المحدد وهو 

  

  : )١٩٩٢، Demastes& Wandersse  (دراسة ديماستس وواندريس -٤

هدفت هذه الدراسة إلى تنمية التنور البيولـوجي لـدى الطـالب المعلمـين باسـتخدام        
حديد القضايا البيولوجية إستراتيجية تدريس قائمة على تحليل محتوى بجرائد والمجالت شهريا وت 

التي تناولتها ثم مناقشة تلك القضايا في غرفة الصف وتناقش كل قضية باستخدام عدد قليل مـن        
مع إعداد المعلم لمجموعة من األسئلة المثيرة لتفكير الطلبة والتـي تغطـي             ،المبادئ البيولوجية   
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، )ير البيئة على الكائنات الحيـة     تأث،إدارة الحياة البرية    ،الظروف البيئية   (جميع جوانب القضية    
وقد أظهرت هذه الدراسة تحسين في التنور البيولوجي اعتمادا على هذه الطريقة بالمقارنة مـع               

وأوصى الباحثان بضرورة تعديل مناهج البيولوجيـا بالمرحلـة الجامعيـة           ، طريقة المحاضرة 
  .لتتضمن تلك القضايا

  

 :)١٩٩٢، Gibbs& Lawson ( دراسة جيبس والوسون -٥

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة التفكير العلمي في مجال علم البيولوجيا كما يظهـر                
في عمل علماء البيولوجيا واستخدام عمليات العلم كما تظهر في كتب المدرسة الثانوية والمرحلة              

عني بالتنور  وتوصل الباحثان إلى أن معظم األمريكيين غير متنورين بيولوجياً عندما ن          ، الجامعية
  .البيولوجي كيف يفكر العلماء تفكيراً علمياً في مجال علم البيولوجيا

  

  ):١٩٨٧ ،Campbell   Brown& ( دراسة كيمبل وبراون -٦

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر قراءات الطالب عن القضايا األخالقية من مصادر أخـرى        
وتوصلت هذه الدراسة إلى أن مستوى      ، ديهمغير الكتب المدرسية على تنمية التنور البيولوجي ل       

  .التنور البيولوجي لديهم أصبح أفضل
  

  : )١٩٨٢،  Hendrix)&  Martens دراسة مارتن وهندركس -٦

هدفت هذه الدراسة إلى تنمية التنور البيولوجي لدى الطالب ودارسي البيولوجيا بجامعة            
 في القضايا األخالقيـة المرتبطـة بعلـم         واستخدم الباحثان لذلك إستراتيجية اتخاذ القرار     ، بوال

وتم اعتبار هذه اإلستراتيجية كأداة تنمية التنور البيولوجي واستخدم الباحثان ذلك في            ، البيولوجيا
وأثبتت هذه اإلستراتيجية فعاليتهـا فـي       ،  معاد التركيب  DNAقضيتي العيوب الوراثية و الدنا      

  .تنمية التنور البيولوجي لدى الطالب
  

  : على دراسات المحور الثالثالتعقيب
 -:من العرض السابق لدراسات هذا المحور يتضح ما يلي

 تنوعت أهداف الدراسات السابقة وإن تناولت التنور البيولوجي بوجه عام فقد هدفت بعض هذه -
زيدان (و) ٢٠٠٧علم الدين،(الدراسات إلى قياس مستوى التنور البيولوجي مثل دراسة 

وأخرى هدفت لتنمية ، )١٩٩٢شبارة،(و ) ١٩٩٢، Gibbs& Lawson(و) ٢٠٠٤وآخرون، 
 Hendrix(،و) ١٩٩٢،  Demastes& Wandersse(مستوى التنور البيولوجي مثل دراسة

& Martens ،(و) ١٩٨٢& Campbell  Brown،١٩٨٧.(  
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زيدان (و) ٢٠٠٧علم الدين،( اتبعت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلى مثل دراسة -
 Hendrix(في حين اتبعت دراسة كالً من ، )١٩٩٢شبارة،(و) ٢٠٠٤وآخرون، 

& Martens  ،(و) ١٩٨٢& Campbell  Brown ،(و )١٩٨٧Demastes& 
Wandersse  ،المنهج التجريبي) ١٩٩٢.  

علم الدين،  ( تنوعت عينات الدراسة فكانت العينة مكونة مثالً من ذكور وإناث كما في دراسة               -
 Gibbs( مثل دراسة كل مـن  أو متمثلة في كتب وجرائد) ٢٠٠٤وزيدان وآخرون،(و) ٢٠٠٧

& Lawson ،(و) ١٩٩٢Demastes& Wandersse ،١٩٩٢.( 

 تضمنت الدراسات السابقة استخدام أدوات مختلفة باختالف الهدف من الدراسة فكانت اختباراً             -
  ) .٢٠٠٤زيدان وآخرون، (و) ٢٠٠٧علم الدين، (أو مقياساً أو االثنين معاً كما في دراسة 

 كـل مـن المعلمـين       ىلسابقة تدني مستوى التنور البيولوجي لـد       أظهرت معظم الدراسات ا    -
 .والمتعلمين في كافة المراحل الدراسية

 استفادت الباحثة من دراسات هذا المحور في إعداد قائمة متطلبات التنور البيولوجي وتحديـد               -
  ).٢٠٠٧، علم الدين(مجاالته وإعداد اختبار التنور البيولوجي وذلك من خالل االستعانة بدراسة 

  

  :تعليق عام على الدراسات السابقة
  : استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية-

  .إعداد قائمة المستحدثات البيولوجية •
 ).مجاالت التنور البيولوجي(إعداد قائمة متطلبات التنور البيولوجي  •

 .بناء اختبار التنور البيولوجي •

 .يةإعداد المادة اإلثرائ •

 .كتابة اإلطار النظري الخاص باإلثراء والمستحدثات البيولوجية والتنور البيولوجي •

تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة للتحقق من فرضـيات الدراسـة واإلجابـة عـن               •
 .تساؤالتها

 .تحليل وتفسير نتائج هذه الدراسة •
 

 :تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التالي -
  )٢٠٠٧، النادي(و ) ٢٠٠٩، شعت(ء المحتوى مثل دراسة إثرا •

   Campbell &(و) ١٩٩٢، Demastes& Wandersse(تنمية التنور البيولوجي مثل دراسة 

Brown،(و) ١٩٨٧Hendrix& Martens  ،١٩٨٢.( 

 .أدوات الدراسة والعديد من األساليب اإلحصائية المستخدمة •
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التحليلي في تحليـل محتـوى      منهج الدراسة حيث اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي          •
 .الوحدتين والبنائي والتجريبي في إعداد المادة اإلثرائية وتطبيقها على عينة الدراسة

  

  :اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي -
إثراء محتوى العلوم العامة للصف الثامن لمستحدثات بيولوجية فلم يسبق ألي دراسة من         •

  . أن تناولته باإلثراءالدراسات السابقة
طبقت هذه الدراسة في فلسطين على عينة من طالبات مدرسة ديـر ياسـين األساسـية              •

 .ولم يسبق وجود دراسة مشابهة في المدرسة المذكورة، العليا

وعينـة    ، أي أن هذه الدراسة اختلفت عن الدراسات السابقة في الهدف مـن الدراسـة                
 .الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٨

  

  لفصل الرابــعا
 

  جراءاهتاوات الدراسة وإأد
  

  منهج الدراسة -

 جمتمع الدراسة -

  عينة الدراسة -

  متغريات الدراسة-

  أدوات الدراسة -

  خطوات الدراسة-

  األساليب اإلحصائية -
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

ت بيولوجيـة   تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر إثراء محتوى منهاج العلوم بمستحدثا          
في تنمية التنور البيولوجي لدى طالبات الصف  الثامن األساسي، وللتعرف إلى هذا األثر قامت               

  .الباحثة بإجراءات وصوالً إلى تحقيق هذا الهدف
وتتناول الباحثة في هذا الفصل توضيح مفصل لكل من منهج الدراسة، عينـة الدراسـة، أدوات                 

 اإلحصائية المستخدمة فيها وفيما يلـي وصـف للعناصـر           الدراسة، تطبيق الدراسة واألساليب   
  -: السابقة من إجراءات الدراسة

  

  :منهج الدراسة
 الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي التجريبـي            استخدمت

  .وذلك لمالئمتهما لطبيعة الهدف من الدراسة
 حدثاً أو قضية موجودة حالياً يمكن الحصول        والمنهج الوصفي هو المنهج الذي يدرس ظاهرة أو       

  .منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها
   )٨٣، ٢٠٠٣:األغا واألستاذ (                                                              

قامت بتحليل محتوى واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوب تحليل المحتوى و
   .منهاج العلوم العامة للصف الثامن وتحديد المستحدثات البيولوجية المتضمنة فيه

والمنهج التجريبي يتناول دراسة أحداث أو ظواهر قائمة مع إدخال بعض التغيير يقوم به 
رة فـو (. الباحث فيغير عامالً مستقالً أو أكثر عن قصد ليرى نتيجة ذلك على المتغيـر التـابع               

 المنهج التجريبي لدراسة أثر إثراء محتوى منهاج العلـوم          واتبعت الباحثة  )٩، ٢٠٠٦: وآخرون  
أما المنهج ، بمستحدثات بيولوجية في تنمية التنور البيولوجي لدى طالبات الصف الثامن األساسي

حيث تتعـرض   البنائي فقد استخدمته الباحثة في إعداد المادة اإلثرائية واختبار التنور البيولوجي            
المجموعة التجريبية للمادة اإلثرائية التي أعدتها الباحثة، أمـا الـضابطة فتتعـرض للمقـرر               

  .النتهاء من تدريس المادةم المقارنة بين المجموعتين بعد ااالعتيادي، ومن ثم يت
  

  :مجتمع الدراسة
 يتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثامن األساسـي المنتظمـين بالمـدارس             

وقد بلـغ عـدد   ) م٢٠١٠-٢٠٠٩(التابعة لمديرية التربية والتعليم الحكومية بغزة للعام الدراسي   
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ويتعلم جميعهم العلوم . طالبة) ١٨٧٣٥(طالباً و) ١٨٣٢٢(طالباً وطالبة، منهم   ) ٣٧٠٥٧(الطلبة  
  .حصص أسبوعياً لمبحث العلوم) ٤(بمعدل 

  

  :عينة الدراسة
 شعب دراسية من طالبات الصف الثامن األساسي في )٤( تكونت عينة الدراسة من عدد 

) ٢( بواقع   وهو عدد الشعب الكلية الموجودة بالمدرسة     ، مدرسة دير ياسين األساسية العليا للبنات     
شعبة في المجموعة الـضابطة     ) ٢( و ،طالبة) ٦٥(عدد طالباتها   شعبة في المجموعة التجريبية و    

  .طالبة) ٦٧(وعدد طالباتها 
كون الباحثة تعمل بالمدرسة المجـاورة لهـا        بطريقة قصدية   باحثة هذه المدرسة    وقد اختارت ال  

   .وذلك ليتسنى لها تطبيق دراستها بنفسها
  : والجدول التالي يوضح عدد أفراد عينة الدراسة

  
  .يبين توزيع عينة الدراسة) ١-٤(جدول 

  حجم العينة  المجموعة  الشعبة
 65  التجريبية  )3 ،1(الثامن 

  67  الضابطة  )4 ،2(الثامن 
  132  المجموع

  

  :متغيرات الدراسة* 
  

  : المتغيرات المستقلة-أ
  -:المادة اإلثرائية* 

 وهي المادة التي قامت الباحثة بإعدادها والتي احتـوت علـى بعـض المـستحدثات               
  .البيولوجية

  :المتغيرات التابعة -ب
  .اختبار التنور البيولوجييل في وهي التحص

   :بوطةالمتغيرات المض -ج
انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة والتي يتوجب 

  : وهذه المتغيرات هيضبطها والتي ترى الباحثة أنها قد تؤثر على النتائج
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  ):م٢٠٠٩-٢٠٠٨(للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  التحصيل في مادة العلوم*
ن من حيث التحصيل في مادة العلوم في الفصل الدراسي للتحقق من تكافؤ المجموعتي  

حيث خضعت جميع طالبات الصف الثامن في هذه المدرسة ) م٢٠٠٩-٢٠٠٨(الثاني من العام 
لنفس االختبار وقد قامت الباحثة برصد درجات طالبات العينة من واقع سجالت المدرسة 

  .يوضح تكافؤ المجموعة) ٢-٤( والجدول 
  

 :عي واالقتصاديالعامل االجتما*
  .   يعيش جميع أفراد العينة في مدينة رفح في بيئة متشابهة من حيث دخل األسرة وعدد أفرادها

 

  : العمر*
وقد تم رصد أعمار الطالبات من خالل       . عاماً) ١٤-١٣(حيث تراوحت أعمار الطالبات ما بين       

ات األعمار ابتداء من    سجل أحوال الطالبات المدرسي، قبل بدء التجريب، وتم استخراج متوسط         
  .سنة) ١٣,٥٢(وكان متوسط العمر لكل أفراد عينة الدراسة هو ) م٢٠١٠(أول يناير 

  

  :التطبيق القبلي لالختبار*
وتم استخدام اختبار   ، تم تطبيق االختبار على العينتين التجريبية والضابطة قبل البدء في التجربة          

طة والتجريبية قبل البدء في التجريب والجدول       للتعرف على الفروق بين المجموعتين الضاب     ) ت(
  .التالي يوضح تكافؤ المجموعتين في المتغيرات السابقة

  يوضح ضبط بعض المتغيرات المتوقع تأثيرها في التجربة) ٢-٤(جدول 
االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  المجال

  المعياري
 )ت(قيمة 

  المحسوبة
مستوى 
  الداللة

  رــالعم 0.50389  13.52077 65  تجريبية
  0.45593  13.48866 67  ضابطة

 
0.38413  

غير دالة  
  إحصائياً

  التحصيل العام   14.02647  68.89231 65  تجريبية
  14.0737  70.67164 67  ضابطة

  
0.72739  

غير دالة 
  إحصائياً

 التحصيل في  9.87965  32.95313 65  تجريبية
  9.7736  31.53731 67  ضابطة   العلوممادة

  
0.48380 

غير دالة 
  إحصائياً

درجات   5.6173  8.953846154  65  تجريبية
  5.6349  8.626866 67  ضابطة  االختبار القبلي

  
0.34079 

غير دالة 
  إحصائياً

  ١,٩٦) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ١٣٠(  الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
  ٢,٥٨) = ٠,٠١(توى داللة وعند مس) ١٣٠(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة **
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ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجمـوعتين التجريبيـة               
  .والضابطة وهذا يعني أن العوامل مضبوطة

  

  :أدوات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة والتي تمثلت في التعرف على أثر إثراء محتوى منهاج العلـوم              

تنمية التنور البيولوجي لدى طالبات الصف الثامن األساسـي، قامـت           بمستحدثات بيولوجية في    
  :الباحثة بالتالي 

لتحديـد   تحليل محتوى الوحدتين األولى والثانية من كتاب العلوم العامة للصف الثامن وذلك              - 
  .المستحدثات البيولوجية المتضمنة في الوحدتين

ة والتي أظهرت قصور تناول مناهج العلوم        بعد االطالع على نتائج التحليل والدراسات السابق       -
العامة في المرحلة األساسية العليا لبعض القضايا والمواضيع المستحدثة فـي مجـال الهندسـة               

 قامت الباحثة بإعداد قائمة ببعض المستحدثات البيولوجية لتحديد ما           )٧٤ :٢٠٠٤،اللولو(الوراثية  
  .يمكن تضمينه منها في مواضيع الكتاب المدرسي

  . إعداد المادة اإلثرائية- 
  . إعداد دليل المعلم-
   بناء قائمة بأبعاد التنور البيولوجي -
   بناء اختبار التنور البيولوجي -

  :ض لكيفية بناء هذه األدواتوفيما يلي عر
  

  :أداة تحليل المحتوى: أوالً
هج من  لتقويم المنا ، ويقصد بتحليل المحتوى األسلوب المستخدم إلى جانب أساليب أخرى        

وهو يعتمد على تحديد أهداف التحليل ووحدة التحليل للتوصل إلى مدى شـيوع             ، أجل تطويرها 
وبالتالي تكون نتائج هذه العملية إلى جانب مـا يـتم           ، أو فكرة أو أكثر   ، ظاهرة أو أحد المفاهيم   

. من خالل أساليب أخرى مؤشرات تحدد اتجاه التطـوير فيمـا بعـد            ، الحصول عليه من نتائج   
وتحليل المحتوى هو أحد المناهج المستخدمة في دراسة محتـوى          . )٨٦: ٢٠٠٣، لقاني والجمل ال(

المادة العلمية حيث يتم  اختيار عينة من المادة موضع التحليل وتقسيمها وتحليله كماً ونوعاً على                
  . أسس خطة منهجية منظمة

مقرر على الصف   التزمت الباحثة بمضمون محتوى كتاب العلوم العامة الجزء األول ال         
م، حيث قامت الباحثـة بتحليـل الوحـدتين    )٢٠١٠-٢٠٠٩(الثامن الجزء األول للعام الدراسي   
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األولى والثانية من كتاب العلوم العامة الجزء األول وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية التي تبين        
  .أهداف وعينة ووحدة وفئات عملية التحليل

  

  : خطوات التحليل -
المستحدثات البيولوجيـة  إعداد قائمة بالهدف من التحليل في هذه الدراسة هو  : ليلهدف التح * 

 .المتضمنة في وحدتي الخلية وتصنيف الكائنات الحية

المستحدث المفهوم العلمي وهو اعتبرت الباحثة فئة التحليل في هذه الدراسة هي        :فئة التحليل * 
 . المتضمن في دروس الوحدةالبيولوجي

هي الوحدتين األولى والثانية من كتاب العلوم العامة الجزء األول المقرر على            : ليلعينة التح *
والجدول التالي يوضح عينـة      .٢٠١٠-٢٠٠٩طلبة الصف الثامن األساسي في العام الدراسي        

  :التحليل

  يوضح عينة التحليل) ٣-٤(جدول 

  رقم الصفحة  عنوان الوحدة  الوحدة 

  28 -3  الخلية  األولى

 68 -32  تنوع الكائنات الحية وتصنيفها  الثانية

  .تم اتخاذ الفقرة كوحدة لتحليل المحتوى : وحدة التحليل* 

  -:ضوابط عملية التحليل* 

  -:وراعت الباحثة الضوابط التالية أثناء عملية التحليل

  .تم التحليل في إطار المحتوى العلمي والتعريف اإلجرائي للمستحدثات البيولوجية -

الوحدتين األولى والثانية من كتاب العلوم العامة الجـزء األول للـصف            على  حليل  اشتمل الت  -
  .   األساسيالثامن 

  . اشتمل التحليل على الرسومات واألشكال واألنشطة الموجودة في كل صفحة-

  .شتمل التحليل على أسئلة التقويم الواردة في نهاية كل صفحة وكل وحدة لم ي-
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  :صدق وثبات أداة التحليل* 

  :  صدق أداة التحليل -أ
 المختصين في العلوم    للتأكد من صدق أداة التحليل قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من          

حيث أكدوا ،  )١(ملحق رقم ، والمختصين في التربية من أساتذة الجامعات والمشرفين والمعلمين     
  .جميعاً على صالحية هذا التحليل 

  

   :  ثبات أداة التحليل-ب
قامت الباحثة وزميلة لها تعمل معلمة للعلوم بتحليل محتوى         حيث   ثبات التحليل    د من تم التأك 

: اآلتية" هوليستي"الوحدتين المختارتين للدراسة، وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة           
  ).١٧٨: ١٩٨٧طعيمة،(

   ق٢
  =معامل الثبات 

  ٢ن + ١ن
  :حيث أن

  .يهاتشير إلى الفئات التي تم االتفاق عل: ق
  .تشير على الفئات التي حللت من قبل المحلل األول: ١ن
  .تشير إلى الفئات التي حللت من قبل المحلل الثاني: ٢ن
  

  :والجدول التالي يوضح نتائج ثبات التحليل
  .يوضح كيفية حساب ثبات تحليل المحتوى من قبل الباحثة وزميلتها) ٤-٤(جدول 

  معامل ثبات التحليل  قاط االتفاقن  تحليل المعلمة  تحليل الباحثة  الوحدة

  0.916  11 13  11  األولى
  0.923  18  21  18  الثانية

 0.920  29 34  29  المجموع

وهـي قيمـة   ) ٠,٩٢٠(أن معامل ثبات التحليل للوحدتين الدراسيتين  )٤-٤(يتضح من الجدول  
در مناسب مـن    وتدل على أن أداة التحليل التي توصلت لها تتمتع بق          الباحثة   مرتفعة تطمئن لها  

  .الثبات
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  : قائمة المستحدثات البيولوجية: ثانياً-
بعد عملية تحليل المحتوى تم إعداد قائمة تتناول بعض المستحدثات البيولوجيـة التـي              
ينبغي أن تتوافر في الوحدتين األولى والثانية من كتاب العلوم العامة للصف الثامن وذلـك مـن    

هـ في دراسته وقد مر إعداد      ) ٢٠٠٩(بإعدادها حمد الشهري    خالل االستعانة بالقائمة التي قام      
  :القائمة بالخطوات التالية

 اإلطالع على العديد من المراجع والدراسات السابقة والكتب ذات العالقة بالموضـوع إلـى               -
جانب العديد من المؤتمرات العلمية المهتمة بالمستحدثات البيولوجية وتوصيات تلك الدراسـات            

 إضافة إلى العديد من الكتب المتخصصة في مجال الطب والصحة وتعلـيم العلـوم        والمؤتمرات
  .ومشاريع تعليم العلوم

 حيـث قـاموا     )١(ملحق رقـم     عرض القائمة التي تم إعدادها على مجموعة من المحكمين           -
وحذف بعض المواضيع األخرى وقد قامت الباحثة       ، بإضافة مواضيع لم تكن مدرجة في القائمة      

القائمة في ضوء المقترحات التي أبداها المحكمون وأصبحت األداة في صورتها النهائية            بتعديل  
  .موضوعاً من المستحدثات البيولوجية) ١١(تضم 

  

  :المادة اإلثرائية: ثالثاً
  -:ولقد مرت مرحلة بناء المادة اإلثرائية بالخطوات التالية

  

 -:تحديد األهداف  - أ
وبعد عمل النشاطات المطلوبـة     المقترحة  يتوقع بعد االنتهاء من تدريس المادة اإلثرائية        

  : أن تكون هناك قدرة على أن
علم األحياء ،المادة الوراثية، البصمة ( يتعرف على بعض المفاهيم العلمية الجديدة  -

لهندسة الوراثية، الوراثية، الطفرة ،االستنساخ، المشتل الزراعي، مرض أنفلونزا الخنازير،ا
  ).الحرب البيولوجية، مرض السرطان 

 .يستخدم المجهر التشريحي في فحص بعض العينات -

قضايا االستنساخ، ( يبين رأيه اتجاه بعض القضايا والمواضيع البيولوجية المستحدثة  -
 )الهندسة الوراثية، الحرب البيولوجية

 .ت بالهندسة الوراثيةيشرح آلية حدوث كل من الطفرة،االستنساخ، نسخ الجينا -

 ).أنفلونزا الخنازير(يقترح طرقاً للوقاية من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان  -

الطفرات الكروموسومية والجينية ، و االستنساخ والتكاثر الجنسي، (يميز بين كل من  -
 ).والورم الحميد والورم الخبيث
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 .يحدد مكونات المشتل الزراعي -

 .ز وجل وإبداع صنعهيقدر عظمة الخالق ع -
 

  :محتوى المادة اإلثرائية  تحديد-ب
والتي ، عبارة عن الدروس اإلثرائية التي قامت الباحثة بإعدادهاومحتوى المادة اإلثرائية 

  -:تتناول بعض المستحدثات البيولوجية وهي موضحة في الجدول التالي
  .يبين دروس المادة اإلثرائية) ٥-٤(جدول 

  الموضوع  الدرس
                                     Biologyعلم األحياء   ولاأل

     Dissecting microscope  المجهر التشريحي الثاني

   DNA                المادة الوراثية               الثالث

  Genetic fingerprinting       البصمة الوراثية  الرابع

  Genetic mutation               الطفرات الوراثية الخامس

 Cloning                                       االستنساخ السادس

  Swine flu                           أنفلونزا الخنازير السابع

        Genetic engineering      الھندسة الوراثیة الثامن

                                 Cancerمرض السرطان التاسع

 Nursery                             المشاتل الزراعية  العاشر

               Biological warfareالحرب البیولوجیة الحادي عشر

  

  : تدريس المادة اإلثرائيةطرق  -ج
إلثرائيـة المقترحـة    ستراتيجيات في تدريس المـادة ا     تم استخدام العديد من الطرق واإل     

ـ  و الحوار: ومنها ض العلمـي، المحاكـاة، التـدريس بالمتـشابهات، التـدريس           رالمناقشة، الع
بالمتناقضات والخرائط المفاهيمية إلى جانب إستراتيجية المتشابهات، واالستقـصاء التحكيمـي،           

  .والزيارات العلمية) التعليم المرتكز على حل المشكلة(إستراتيجية ويتلي 
طريقة يرجع الجتهادات شخصية من الباحثة وال يؤخذ  ومما الشك فيه أن استخدام المعلمين ألية        

على المدرس استخدام طريقة دون أخرى إلى جانب تغيير تنظيم جلوس الطالبات فـي غرفـة                
  .الصف والمختبر المدرسي

  

  :تقويم المادة اإلثرائية -د
  :تم تقويم المادة اإلثرائية في المراحل التالية
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  :التقويم التمهيدي 
  تنفيذه قبل البدء بعملية التعليم للتعرف على القدرات المختلفة للطـالب           التقويم الذي يتم  

  .الكشف عن استعداداتهم وأفي موضوعات محددة أو لمعرفة حاجات الطالب للتعلم الجديد 
  

   :التقويم التكويني
ـ           مل هـذا التقـويم التـدريبات       شويتم أثناء العملية التعليمية وأثناء تقديم كـل درس وي

 ويهدف هذا التقويم إلى الكشف عن مدى ما يحققه من أهـداف             لكل درس واألنشطة  والتطبيقات  
  .ودمج الطالبات في الموقف الصفي لضمان المشاركة الفعالة، بعد كل فعالية

  

  :التقويم النهائي
هذه المادة على   إثراء  ويتم بعد االنتهاء من تقويم المادة اإلثرائية وذلك بهدف معرفة أثر            

  .لي للطلبة في اختبار التنور البيولوجيالمستوى التحصي
  

  :إعداد دليل المعلم : رابعاً
من خالل مراجعة األدب التربوي واإلطالع على العديد من الدراسات السابقة التي تتعلق 
بالمستحدثات البيولوجية والتنور البيولوجي وكذلك دليل المعلم للدراسات السابقة القائمـة علـى             

قامت الباحثة بإعداد دليل المعلـم الخـاص        ، ) ٢٠٠٧(سة موسى جودة    إثراء المناهج مثل درا   
موضوعاً وحدد لكل موضوع حصة واحدة وقد صيغ        ) ١١(بالمستحدثات البيولوجية وبلغ عددها     

  :دليل المعلم بحيث يشتمل على 
  :عنوان الدرس -
درس حيث يمكن للمعلم أن يقيس مدى تحقق هذه األهـداف بعـد كـل               : األهداف السلوكية  -

  .ويمكن مالحظة الطالبات أثناء القيام بأي نشاط عملي
  :المتطلبات السابقة للدرس -
وقد أشارت الباحثة إلى العديـد       : طرق واستراتيجيات التدريس المقترحة لتنفيذ الدرس      -

  .من االستراتيجيات الخاصة بتدريس العلوم وذلك لتسهيل المهمة على المعلم في السير بالدرس
  :التعليمية واألدوات الالزمة لألنشطةالوسائل  -
  .وتختلف من درس آلخر تبعاً لالستراتيجيات المستخدمة في التدريس: خطوات تنفيذ الدرس -
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  :قائمة متطلبات التنور البيولوجي: خامساً
  :وتم بناء قائمة بمتطلبات التنور البيولوجي وذلك من خالل تلك الخطوات 

 التربوي والعديد من الكتب والمجالت العلمية الخاصـة بمجـال           اإلطالع على أدبيات البحث   * 
إلى جانب العديد من الدراسات السابقة      ، ن المواضيع الجديدة في علم األحياء     البيولوجيا والعديد م  

واالسـتفادة مـن    ) ٢٠٠٧(علم الـدين    لتنور البيولوجي وخاصة دراسة     واألبحاث التي تناولت ا   
وتحديد متطلبات التنور    خاللها تم تحديد عناصر التنور البيولوجي        القائمة التي أعدتها والتي من    

ة والعالمية في مجال علم األحياء      ي المشروعات العرب   العديد من  واإلطالع أيضاً على  ، البيولوجي
، مشروع المنظمة العربية للتربية   ١٩٨٨) BSCS(مثل مشروع دراسة مناهج العلوم البيولوجية       

  . من المشاريعوالثقافة والعلوم وغيرها
وفي ضوء ذلك قامت الباحثة بوضع معايير الختيار المواضيع الالزمة إلكـساب طالبـات              

  :الصف الثامن متطلبات التنور البيولوجي وهذه المعايير هي أن
تكسب الطالب المعرفة والمعلومات التي تجعله قادراً على مسايرة كل ما يعترضه مـن               -

  .مشكالت وقضايا
 . العقلي والعمري والعلمي لطلبة الصف الثامن األساسيتتالءم مع المستوى -
تتضمن القائمة المفاهيم والمستحدثات البيولوجية التي تجعل الطالب يتعامل بإيجابية مع            -

مشكالت حياته المختلفة وإبداء الرأي وإصدار األحكام واتخاذ القرارات في العديد مـن             
 .الموضوعات البيولوجية الحديثة

لعديد من المستحدثات البيولوجية والموضوعات البيولوجية والتي تمكـن         تشمل القائمة ا   -
  .الطالب من اإللمام بها على أسس علمية

ومن خالل ذلك تم إعداد قائمة بمتطلبات التنور البيولوجي الالزمة إلعداد متعلمين قـادرين              
 من متطلبـات    على العيش في عصر الثورة البيولوجية وحل مشكالتهم الحياتية وتتكون القائمة          

  :أساسية وهي
  . اكتساب قدر مناسب من المعرفة العلمية في مجال البيولوجيا-
  . البيولوجيا إدراك طبيعة علم-
  . التعرف على أثر البيولوجيا على المجتمع-
  .ازات التي يقوم بها علماء البيولوجيا تقدير األعمال واإلنج-
  .ندسة الوراثية اإللمام ببعض التقنيات الحيوية وتطبيقات اله-
 القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرارات بشأن ما يواجهه الفرد من مواقـف ومـشكالت            -

  .وقضايا في مجال البيولوجيا
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إعداد قائمة تتضمن متطلبات التنور البيولوجي بحيث يظهر كل متطلب من المتطلبات السابقة             * 
  .أمامه مجموعة من الموضوعات البيولوجية

 إلبداء رأيهم في مـدى انتمـاء         )١(ملحق رقم   ئمة على مجموعة من المحكمين      عرض القا * 
الموضوعات لكل متطلب وقد تم وضع مواضيع جديدة واسـتبعاد بعـض المواضـيع وهكـذا                

  .أصبحت قائمة متطلبات التنور البيولوجي في صورتها النهائية
  

  :اختبار التنور البيولوجي: سادساً
 التنور البيولوجي لقياس مدى اكتساب طلبة الصف الثـامن          رقامت الباحثة بإعداد اختبا   

 وقـد مـرت     ،األساسي للمستحدثات البيولوجية المتضمنة في كتاب العلوم العامة للصف الثامن         
  -:عملية بناء االختبار بالخطوات التالية

  

   : تحديد المادة العلمية *
  .ئيةوتتمثل في الوحدتين الدراسيتين المثراتين  والمادة اإلثرا

  

  :الغرض من االختبار* 
قامت الباحثة بإعداد اختبار التنور البيولوجي، بهدف التعرف على أثر المادة اإلثرائية المقترحة             
في تنمية التنور البيولوجي لدى طالبات الصف الثامن والحكم على مدى فاعليتهـا فـي حـال                 

  .ذا االختبارتجريبها، وذلك من خالل التعرف على مستوى تحصيل الطالبات في ه
  

  :تحديد نوع فقرات االختبار* 
تم إعداد فقرات االختبار جميعها من نوع االختيار من متعدد ذي البدائل األربعة وذلـك               
ألنها تعتبر األنسب واألكثر استخداماً ولهذا قامت الباحثة باختيارها وخاصة أن هذا النوع مـن               

 وسهولة تـصحيحه وخلـوه مـن ذاتيـة          األسئلة يغطي عينة كبيرة من مفردات محتوى المادة       
  :وقد راعت الباحثة عند صياغة بنود االختبار ما يلي. التصحيح

  .حيث أن الباحثة عملت كمعلمة لنفس المادة،  خبرة الباحثة-
  . اإلطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة في هذا المجال-

  :ختباروقد تم مراعاة النقاط التالية عند صياغة فقرات اال
  . أن تكون الفقرات سهلة وواضحة ودقيقة لغوياً وعلمياً-
  . أن تكون الفقرات محددة وواضحة وخالية من الغموض-
  .   أن يتكون كل بند من مقدمة تتبعها أربع بدائل وذلك لتقليل التخمين-
  . مناسبة الفقرة االختبارية للمستوى الزمني والعقلي للطالب-
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  .ضحة ومتجانسة مع المقدمة أن تكون البدائل وا-
  ).د، ج، ب، أ( تأخذ البدائل الرموز -
  

  :صياغة تعليمات االختبار* 
بلغة سهلة وواضحة تتناسب مع مستوى الطالبات وقـد         االختبار  تمت صياغة تعليمات    

أشارت الباحثة إلى الهدف من االختبار وعدد بنوده وطريقة اإلجابة وزمن اإلجابة إلى جانـب               
لذا تم التنويـه    ، بات إلى أن نتائج هذا االختبار سوف تستخدم في البحث العلمي فقط           طمأنة الطال 

  .على عدم ترك أي فقرة دون إجابة
 االختباريـة وفي ضوء ما سبق تم إعداد االختبار في صورته األولية من العديد من الفقـرات                

ة ومحاضري الجامعة موزعة حسب األوزان النسبية التي تم االتفاق عليها مع مجموعة من أساتذ    
  .اإلسالمية 

   
   :صدق االختبار* 

ويقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه بمعنى أن االختبار الصادق اختبـاراً               
 .يقيس الوظيفة التي يزعم أنه يقيسها وال يقيس شـيئاً أخـر بـدالً منهـا أو باإلضـافة إليهـا                 

  ).٢٨٧ : ٢٠٠٠،ملحم(
  : صدق االختبار عن طريق وقد تحققت الباحثة من

  

   :صدق المحكمين
بعد كتابة فقرات االختبار تم عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختـصاص مـن                

 ) ١(ملحق رقممعلمين ومشرفين وأساتذة جامعيين ومختصين في مجال المناهج وطرق التدريس 
  :وذلك الستطالع رأيهم حول مدى

  .بات التنور البيولوجي البنود االختبارية لمتطلمةمالئ -
 . البنود االختبارية والبدائل ومناسبتها لمستوى طالبات الصف الثامنمةمالئ -

 .سالمة بنود االختبار لغوياً -

 .مالئمة البدائل في كل بند من حيث الترتيب والتمويه في االنتماء للبند  -

 وحـذف   اًلتكون أكثر وضوح  قد أشار بعض المحكمين إلى إعادة صياغة بعض الفقرات          لو
، مما حذا بالباحثة إلى حذف بعض الفقرات ليصبح االختبار بعد التحكـيم             بعضها وتعديل أخرى  

والجدول التالي يوضح عدد  ، )٣( في صورته النهائية كما في ملحق رقم   سؤال) ٤٠(مكون من   
  .الفقرات لكل متطلب من متطلبات التنور البيولوجي والوزن النسبي لها
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  وزيع فقرات االختبار يبين ت )٦-٤(جدول 

  الوزن النسبي   عدد الفقرات  مجاالت التنور البيولوجي

  13  اكتساب قدر مناسب من المعرفة العلمية في مجال البيولوجيا:  األول جالالم
32 % 

 4 البيولوجياإدراك طبيعة علم :  الثانيجالالم
 

10% 

  5 التعرف على اثر البيولوجيا على المجتمع:  الثالثجالالم
12% 

  2  البيولوجياماءتقدير األعمال واإلنجازات التي يقوم بها عل: الرابع جالالم
5% 

  9  اإللمام ببعض التقنيات الحيوية وتطبيقات الهندسة الوراثية:  الخامسجالالم
23% 

 القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرار بشأن ما يواجهه :المجال السادس
  .وقضايا في مجال البيولوجياالفرد من مواقف ومشكالت 

7 
 

18% 
 

  

  :تجريب االختبار* 
قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة، والذين سـبق             

طالبة وذلك للتحقق من صالحية االختبار       ) ٣٠(وتكونت تلك العينة من     ، لهم دراسة الوحدتين    
ت تمييز وسهولة فقراته، إضافة لمعرفة الـزمن        لما وضع له، وتم حساب صدقه وثباته ومعامال       

  . المستغرق في اإلجابة عنه عند تطبيقه على عينة البحث
  

  :تحديد زمن االختبار *
، ) ٤٥ ( وآخر طالبة  )٣٥(وقد تم حسابه بإيجاد متوسط الوقت الذي استغرقته أول طالبة         

  :لمعادلة التالية باحثة لالوذلك من خالل إتباع . دقيقة) ٤٠(حيث كان زمن االختبار حوالي 
                                                   

  زمن إجابة الطالبة األخيرة +زمن إجابة الطالبة األولى    =زمن إجابة االختبار
  ٢  
  
  

  :تصحيح االختبار* 
تم تصحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة االستطالعية على فقراته حيـث تحـصل              

على درجة للسؤال الواحد في حال كانت اإلجابة صحيحة، وبذلك تكون الدرجـة التـي               الطالبة  
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درجة، وتكون االختبار في صورته النهائية مـن        ) ٤٠-٠(تحصل عليها الطالبة محصورة بين      
  .فقرة) ٤٠(
  
  

  :تحليل بنود االختبار 
  :لى قامت الباحثة بتحليل استجابات الطالبات على بنود االختبار بهدف الحصول ع

  

  :معامل التمييز و درجة الصعوبة ) أ ( 
   بعد أن تم تطبيق اختبار التنور البيولوجي على طلبة العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات

  :ذلك بهدف التعرف على الطالبات على أسئلة االختبار، و
 .معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار  -

  .لة االختبار  لكل سؤال من أسئزمعامل التميي -
 

  :معامل الصعوبة 
ن جميـع مـن حـاولوا       نسبة األفراد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من بي         " يقصد به   و

ن أجـابوا عـن الفقـرة إجابـة         أي أنها النسبة المئوية لعدد المفحوصين الذي      ، اإلجابة عنها 
  . "صحيحة

  

   : المعادلة التالية  معامل الصعوبة منحسبيو
  

   الفقرة إجابة صحيحة من المجموعتيننأجابوا ع الذين مجموع
  =عوبة   معامل الص

  المجموعتين حاولوا اإلجابة عنها من الذينمجموع       
 ×١٠٠  

  )١٧٠ : ١٩٩٨،الزيود وعليان (
  

 والجـدول بتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبـار،              و
  .الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختباريوضح معامل  التالي
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  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معاماليوضح ) ٧-٤(جدول

  الصعوبةمعامالت  م الصعوبةمعامالت  م

1 0.69 21 0.75 
2 0.69 22 0.63 
3 0.63 23 0.25 
4 0.44 24 0.63 
5 0.50 25 0.75 
6 0.44 26 0.31 
7 0.50 27 0.75 
8 0.56 28 0.75 
9 0.63 29 0.50 

10 0.63 30 0.69 
11 0.44 31 0.63 
12 0.50 32 0.63 
13 0.50 33 0.75 
14 0.75 34 0.63 
15 0.75 35 0.69 
16 0.50 36 0.50 
17 0.25 37 0.50 
18 0.63 38 0.75 
19 0.56 39 0.63 
20 0.25 40 0.75 

  
) ٠,٧٥-٠,٢٥(د تراوحـت بـين      يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة ق       و

حيث كانت في المستوى الذي أشار إليه أبو لبـدة مـن أن معامـل               ) ٠,٦٠(بمتوسط كلي بلغ    
فـإن جميـع    وعليـه    ،)٠,٥٠(ومعدل سهولة االختبار ككل     ) ٠,٩ -٠,١(السهولة يتراوح بين    

  ).٣٤٧: ١٩٨٢،أبو لبدة( .الفقرات مقبولة
  

  :معامل التمييز

". السؤال على التمييز بين مجموعات متباينة مـن المفحوصـين           قدرة  : " و يقصد به      
   ).٢٨٦ :١٩٩٩، عبده(

ولحساب معامل التمييز تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً بحسب عالماتهم فـي االختبـار                
ب كمجموعة عليا ، و     ال ط ٨ ) = ٣٠× % ٢٧. ( عدد الطلبة    من%) ٢٧(التحصيلي ، و أخذ     

 .لعلم بأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار كذلك للمجموعة الدنيا مع ا

   :تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية  
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       =معامل التمييز   عدد المجيبين بشكل صحصح من الفئة الدنيا-عدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح من الفئة العليا

  عدد الطالب في إحدى المجموعتين
  )٢٣٩: ٢٠٠٥، ملحم(

 التالي  والجدول وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار،           
  .يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

  
  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معاماليوضح ) ٨-٤(جدول

 م
  معامالت
  التمييز

 م
  معامالت
  التمييز

1 0.63 21 0.50 
2 0.63 22 0.25 
3 0.75 23 0.25 
4 0.38 24 0.75 
5 0.50 25 0.50 
6 0.38 26 0.38 
7 0.50 27 0.50 
8 0.38 28 0.25 
9 0.75 29 0.75 

10 0.75 30 0.38 
11 0.38 31 0.25 
12 0.50 32 0.25 
13 0.75 33 0.25 
14 0.50 34 0.50 
15 0.50 35 0.38 
16 0.75 36 0.25 
17 0.25 37 0.25 
18 0.25 38 0.50 
19 0.38 39 0.50 
20 0.25 40 0.50 

  
- ٠,٢٥(بـين   يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحـت             و

 وقد كانت في الحد المعقول      االختبار جميع فقرات    وعليه تم قبول   ،)٠,٤٦(بمتوسط بلغ    )٠,٧٥
  .)٢١١: ١٩٨٨، عبيدات(.قياس والتقويمالذي أشار إليه المختصون في ال
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 Internal Consistency Validity : صدق االتساق الداخلي: ثانياً

قوة االرتباط بين درجات كل سؤال من األسئلة ودرجة البعد الذي تنتمي " يقصد به         و
ة ودرجة إليه أو بين درجات األبعاد ودرجة االختبار الكلي بين درجات كل سؤال من األسئل

  . )١١٠ :٢٠٠٣، األغا واألستاذ(". االختبار الكلي 
 على عينة استطالعية االختبار بتطبيق ختبارجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالو

، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون طالبة )  ٣٠ (مكونة من 
وذلك   الذي تنتمي إليهلالختباررجة الكلية  والدختباربين درجات كل سؤال من أسئلة اال

  :وضح ذلك ي التاليولوالجد) SPSS ( باستخدام البرنامج اإلحصائي 
  

  .كل متطلب مع الدرجة الكلية لهايوضح معامالت ارتباط كل سؤال من أسئلة ) ٩-٤(الجدول 

 م مستوى الداللة معامل االرتباط م
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

 0.05دالة عند  0.422 21 0.01الة عند د 0.549 1
 0.05دالة عند  0.410 22 0.01دالة عند  0.630 2
 0.01دالة عند  0.634 23 0.01دالة عند  0.570 3
 0.01دالة عند  0.634 24 0.01دالة عند  0.691 4
 0.01دالة عند  0.677 25 0.01دالة عند  0.712 5
 0.05 عند دالة 0.399 26 0.01دالة عند  0.691 6
 0.01دالة عند  0.781 27 0.01دالة عند  0.584 7
 0.01دالة عند  0.730 28 0.05دالة عند  0.419 8
 0.05دالة عند  0.452 29 0.01دالة عند  0.601 9
 0.05دالة عند  0.443 30 0.01دالة عند  0.549 10
 0.01دالة عند  0.648 31 0.01دالة عند  0.723 11
 0.05دالة عند  0.412 32 0.01 عند دالة 0.648 12
 0.01دالة عند  0.489 33 0.01دالة عند  0.549 13
 0.01دالة عند  0.764 34 0.01دالة عند  0.631 14
 0.01دالة عند  0.664 35 0.01دالة عند  0.542 15
 0.01دالة عند  0.571 36 0.01دالة عند  0.563 16
 0.01لة عند دا 0.538 37 0.01دالة عند  0.470 17
 0.05دالة عند  0.397 38 0.01دالة عند  0.577 18
 0.01دالة عند  0.539 39 0.01دالة عند  0.689 19
 0.01دالة عند  0.539 40 0.01دالة عند  0.654 20

  ٠,٤٦٣ ) =٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٨(ر الجدولية عند درجة حرية 
  ٠,٣٦١) = ٠,٠٥( داللة وعند مستوى) ٢٨(ر الجدولية عند درجة حرية 
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، ) 0.01( دالة إحصائياً عند مستوى داللة الفقرات من الجدول السابق أن جميع ويالحظ
وهذا يؤكد  0.05فهي دالة عند مستوى داللة ) 38، 32، 30، 26، 22، 8,21(ما عدا الفقرات 

طبيقه على عينة  إلى تةمما يطمئن الباحث، تمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلياالختبار يأن 
  .الدراسة

    Reliability:االختبار ثبات* 
 والمقصود بثبات االختبار أن يعطي االختبار نتائج متقاربة إذا ما أعيد تطبيقه على نفس

وأجرت الباحثة خطوات التأكد من ،  )٢٨٨ : ١٩٩٩،عبده .(المفحوصين وتحت نفس الظروف 
بطريقتين وهما التجزئة النصفية لعينة االستطالعية أفراد اثبات االختبار وذلك بعد تطبيقها على 

   .٢١ ن ريتشارد سو-كودرطريقة و
  :ولقد قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقتين هما 

  

   )Split Half Method: ( طريقة التجزئة النصفية -  أ 
ة ذات األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسئل: حيث تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزئين
 بين النصف األول من االختبار Pearsonاألرقام الزوجية، ثم حساب معامل ارتباط بيرسون 

وبعد أن تم تصحيح معامل االرتباط ) ٠,٧٠٥(والنصف الثاني من االختبار فوجدت الباحثة أنه 
وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة ) ٠,٧٩٢(بمعادلة سبيرمان براون وجدت أنه يساوي 

  .ية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسةعال
  
  ) (Kuder and Richardson 21 Method : ٢١ ن ريتشارد سو-كودرطريقة  -ب

 من طرق حساب الثبات، وذلك إليجـاد معامـل ثبـات            ةثاني طريقة   ة الباحث تاستخدم
ختبار ككـل    لال لكليةللدرجة ا  ٢١كودر ريتشارد سون   على قيمة معامل     ت، حيث حصل  ختباراال

  :التالية طبقاً للمعادلة 
  

  ) م–ن ( م -٢ن ع
  =٢١ر 

)١ -ن ( ٢ع  
  عدد الفقرات       : ن           .الحسابي للدرجة الكليةالمتوسط :  م  :  حيث أن 

  التباين :  ٢        ع    
  )١٨٣: ١٩٨٨، داتعبي(                                                                  

  
وهي قيمة عاليـة تطمـئن       ) 0.801 (حسب هذه المعادلة   لالختبار ككل    معامل الثبات حيث بلغ   

  . إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسةةالباحث
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  :الصورة النهائية لالختبار 
وفـي ضـوء آراء     ، وبعد أن تأكدت الباحثة من صدق وثبات اختبار التنور البيولوجي           

موزعة على أبعاد التنـور     فقرة  ) ٤٠(ته النهائية يتكون من     ح االختبار في صور   المحكمين أصب 
  ).٣(ملحق رقم  ،البيولوجي الستة

  
  :خطوات الدراسة

  :اتبعت الباحثة الخطوات التالية في الدراسة
لمستحدثات المتعلقة بموضوع ا اإلطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة -

 .لمناهج والتنور البيولوجيالبيولوجية وإثراء محتوى ا

 .إعداد اإلطار النظري للدراسة -
 .تحليل محتوى الوحدتين -

 .إعداد قائمة المستحدثات البيولوجية المقترح تضمينها في محتوى الوحدتين -

 .عرض القائمة على مجموعة من المحكمين -
  .إعداد المادة اإلثرائية -

 .إعداد قائمة متطلبات التنور البيولوجي -

 . التنور البيولوجيراختباإعداد  -

 إعداد دليل المعلم -

 . عرض أدوات الدراسة على مجموعة من المحكمين-

 ).المجموعتين التجريبية والضابطة(تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة  -

  .تحليل النتائج -
  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
  :ليةاستخدام األساليب اإلحصائية التافي هذا البحث تم 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية -

 .  "Pearson   " إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون -

  .ثبات معامل ألفا كرونباخالإليجاد معامل  -

  .معادلة هوليستي لحساب ثبات التحليل -
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  الفصل اخلامس

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  السؤال األولنتائج 

  نتائج السؤال الثاني
  نتائج السؤال الثالث
  نتائج السؤال الرابع
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

وهي المـادة    اإلحصائية لنتائج تطبيق أدوات هذه الدراسة        يتناول هذا الفصل المعالجات   
هذه الدراسة وإلى مدى تحقق صحة      جابة على تساؤالت    واإلاإلثرائية واختبار التنور البيولوجي     

  . قد تم تفسير النتائج والتوصيات والمقترحات في ضوء هذه النتائجفروض  هذه الدراسة و 
  :األول السؤال نتائج -

ما المستحدثات البيولوجية الواجب إثراؤها بمحتـوى منهـاج         " :نص السؤال األول على     
 ؟العلوم للصف الثامن األساسي

تحليل محتوى الوحدتين األولى والثانيـة مـن         ب ة الباحث ت قام لسؤالاولإلجابة على هذا    
ببناء أداة التحليل في ضـوء      الباحثة  قامت  حيث  العلوم العامة للصف الثامن الجزء األول        كتاب

 الوحدتين  ضعف، األدب البيولوجي المتعلق بالمستحدثات البيولوجية، وقد أظهرت نتائج التحليل        
 وإن تناولت بعضهاً فقد جاء على سبيل الذكر ولم يصل للحـد             ولوجيةفي تناول المستحدثات البي   

  :والجدول التالي يوضح ذلك . المطلوب
  يوضح تحليل محتوى الوحدتين وما تحتوياه من مستحدثات بيولوجية) ١-٥(جدول 

  
  الوحدة

  
  عنوان
  الدرس

  
  الموضوع

  
  الفقرات

  
  الصور

  واألشكال

  
  األنشطة

  
  المستحدثات
  البیولوجیة

  -  -  ٤  ٣  المجھر والخلیة
  -  ١  ١  ٢  الخلیة ومراحل اكتشافھا

 -المجھر الضوئي  -  -  ١  نظریة الخلیة
  المجھر االلكتروني

یة
خل

وال
ر 

جھ
الم

  

المجاھر الحدیثة تفتح النافذة 
  ٣  ٤  ٣  على عالم الخلیة

المادة الوراثیة 
DNA وتركیب 

الفجوات في 
  الخالیا النباتیة

    -  ١  ١  مقدمة
    ١  ١  ٢  أشكال الخالیا وحجومھا

    ة
      

خلی
ال

ؤھ 
 زا

أج 
و   ا

    ٦  ١١  ١٣  تركیب الخلیة
االنقسام المتساوي 
    -  ١  ١  واالنقسام المنصف

  الكروموسومات  ٢  ١  ٢  االنقسام المتساوي
االنقسام المتساوي في 

    ١  ١  ١  الخلیة النباتیة

األ
/ ول

یة
خل

ال
  

یة
خل

 ال
سام

انق
  

    ١  ١  ٣  االنقسام المنصف
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عنوان   حدةوال

  عدد  الموضوع  الدرس
  الفقرات

  الصور
  المستحدثات  األنشطة  واألشكال

  البیولوجیة
  -  -  ١  ١  مقدمة

  -  ١  -  ١  وأھمیتھ مفھوم التصنیف
  -  ١  ١  ٣  تطور أنظمة التصنیف

  -  -  -  ١  االسم العلمي للكائنات الحیة
  -  -  -  ١  مستویات التصنیف

یة
لح

ت ا
ئنا

لكا
ف ا

صنی
ت

  -  -  ٢  ١  التصنیف الحدیث  
  -  ١  ١  ١  مقدمة

  -  ١  ١  ٣  الفیروسات
  مرض جنون البقر  ١  ١  ٤  مملكة البدائیات

  مادة الجین  ١  ٣  ٣  اتیعئمملكة الطال

قة
دقی

 ال
یة

لح
ت ا

ئنا
لكا

ا
مرض صدأ القمح   -  ٣  ٣  مملكة الفطریات  

  وأھمیة؟؟؟؟

  -  -  -  ١  مقدمة

  -  -  ١  ١  المملكة النباتیة

لي  -  ٢  ١  ١  النباتات الالوعائیة
وا

الت
كة 

ممل
یة

بات
الن

 
  -  -  ٤  ٥  النباتات الوعائیة  

  -  -  -  -  مقدمة

  ٦  ٨  ١٢  الالفقاریات

أضرار دودة 
اإلسكارس، تكوین 

اللؤلؤ، أعضاء 
  .الحشرات السمعیة

انی
الث

ة
 / 

ھا
نیف

ص
وت

یة 
لح

ت ا
ئنا

لكا
ع ا

نو
ت

  

لي
وا

الت
كة 

ممل
 

یة
وان

حی
ال

  ٣  ٨  ١١  الفقاریات  
وش بیاضة القر

ولودة، أنواع 
  .الضفادع

ويالحظ من الجدول السابق أن المستحدثات البيولوجية كان عددها قليل فـي محتـوى              
 وقد اتفقت   ،ن وإن كانت موجودة فإنها لم تكن متوافرة بدرجة كافية تصل للحد المطلوب            الوحدتي

ومـن  ) ٢٠٠٤، واللول(و) ٢٠٠٨، عليان(و )٢٠٠٩، الشهري (:هذه النتيجة مع دراسة كل من     
 ومن خالل   ، من مدرسي ومدرسات العلوم    مجموعةتحليل وباالستعانة ب  ال خالل ما أظهرته نتائج   

 إلى العديد   إضافةًبقة والكتب ذات العالقة بالموضوع      المراجع والدراسات السا  مراجعة العديد من    
العديد من و وم ومشاريع تعليم العل،من الكتب المتخصصة في مجال الطب والصحة وتعليم العلوم
  وما أشار إليه معلمـي العلـوم       ،هاالمؤتمرات العلمية المهتمة بالمستحدثات البيولوجية وتوصيات     

ملحق  بإعداد قائمة المستحدثات البيولوجية وعرضها على مجموعة من المحكمين           قامت الباحثة 
ضـيع  وحذف بعـض الموا   ، بإضافة مواضيع لم تكن مدرجة في القائمة      حيث أشاروا   ) ١(رقم  

األخرى وقد قامت الباحثة بتعديل القائمة في ضوء المقترحات التي أبداها المحكمون وأصـبحت         
  .وضوعاً من المستحدثات البيولوجيةم) ١١(األداة في صورتها النهائية تضم 
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  :الثاني السؤال  نتائج-
ما التصور المقترح إلثراء محتوى منهاج العلوم للصف        " :نص السؤال الثاني على     

  ".؟امن األساسي بالمستحدثات البيولوجيةالث
إعداد المادة اإلثرائية التي تم تـضمينها فـي         ة ب  الباحث ت قام السؤالولإلجابة على هذا    

  :مرت عملية إعداد المادة اإلثرائية بالخطوات التاليةمحتوى الوحدتين وقد 
 -: المادة اإلثرائيةأهدافتحديد   - أ

 : تحديد محتوى المادة اإلثرائية - ب

  :   تدريس المادة اإلثرائيةطرق -ج
  : تقويم المادة اإلثرائية-د 
  :على التاليدليل المعلم واشتمل :إعداد دليل المعلم  -   هـ
 .عنوان الدرس -١
 . الوسائل التعليمية واألدوات الالزمة لألنشطة -٢
 .طرق واستراتيجيات التدريس المقترحة لتنفيذ الدرس -٣
  المتطلبات السابقة للدرس -٤
 لدرسخطوات تنفيذ ا -٥
  . إعداد كراسة النشاط البيتي-و
  

 توزيع المادة اإلثرائيـة   مجموعة من معلمي ومعلمات العلوم ب     ثم قامت الباحثة وباالستعانة ب    
األولى والثانية من كتاب العلوم العامة للصف الثامن         على دروس الوحدتين     )الدروس اإلثرائية (

 الخطـة الفـصلية للـدروس ودون        كي ال تتعارض مع   وتحديد الزمن المطلوب لكل درس فيها       
تحديد مكان غرس المادة اإلثرائية في كل       من ثم   وضرر بالعملية التعليمية    ال  أي نوع من   إحداث

 قامـت   ثـم ،  درس من دروس الوحدتين األولى والثانية من كتاب العلوم العامة للصف الثـامن            
لمقرر أو التي لم تبلغ الحد      الباحثة ببناء التصور المقترح ليتضمن تلك المستحدثات الغائبة عن ا         

 )التصور المقترح  (وظهر توزيع المادة اإلثرائية على الدروس     ، بمحتوى منهاج العلوم   المطلوب
  :الجدول التاليفي كما هو موضح 
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  .يوضح المادة اإلثرائية ومكان غرسها في الوحدتين) ٢-٥(جدول 
  
  الرقم

  
  المادة اإلثرائيــــة

  
  مكان غــرس

  ثـرائيةالمادة اإل

  
  عدد الحصص

العنوان الذي 
تندرج تحته 
  المادة اإلثرائية

    Biology معنى علم األحياء وأهميته  -١
   

بداية (بدون عنوان   ١  ٣صفحة 
  )الفصل

أمثلة لبعض التقنيـات المـستخدمة فـي          -٢
 )المجهـر التـشريحي  (دراسـة األحيـاء  

Dissecting microscope         

  أنواع المجاهر  ١  ٩صفحة 

  مكونات النواة  ١  ٢٠صفحة                    DNAالمادة الوراثية   -٣
ــة   -٤ ــصمة الوراثيـ  Genetic البـ

fingerprinting 
ــسام   ١  ٢٤صفحة  االنقــــ

أسفل (المتساوي  
  )الجدول

ــسام   ١  ٢٦صفحة   Genetic mutation         الطفرات  -٥ االنقــــ
ــي  ــساوي ف المت

  الخلية النباتية
مراحل االنقـسام     ١  ٢٧صفحة   Cloning مفهوم االستنساخ  -٦

  المنصف
بعض األمراض المشتركة التي تصيب   -٧

    )أنفلونزا الخنازير(اإلنسان والحيوان 
Swine flu                                

عالقة الفيروسات    ١  ٤٢صفحة 
  بالكائنات الحية

 Genetic مفهوم الهندسـة الوراثيـة    -٨
engineering    

  مملكة البدائيات  ١  ٤٣صفحة 

الحــرب (إســاءة اســتخدام  الجينومــات  -٩
  Biological warfare  )البيولوجية

  مملكة الفطريات  ١  ٤٧صفحة 

  .النباتات البذرية   ١  ٥٠صفحة    Nursery             المشاتل الزراعية  -١٠
نباتــــات ذوات   ١  ٥٣ـفحة ص         Cancer             مرض السرطان  -١١

احـدة و   الفلقة الو 
  الفلقتين
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  :الثالثالسؤال  نتائج -
ما متطلبات التنور البيولوجي الواجب توافرهـا لـدى          " :نص السؤال الثالث على     

  "؟طلبة الصف الثامن
ـ  هذا السؤال في الفصل الرابع كما ذكرت الباحثة سابقاً حيـث  وتمت اإلجابة عن   تقام

الدراسات السابقة ومشاريع تـدريس العلـوم       باالطالع على أدبيات البحث التربوي والعديد من        
عامة والبيولوجية خاصة والعديد من الموضوعات البيولوجية المستحدثة ومن خاللهـا قامـت             
بتحديد متطلبات التنور البيولوجي لهذه الدراسة وهي ستة متطلبات يلزم توافرها لدى طالبـات              

  :الصف الثامن وهي 
  .ية في مجال البيولوجيا اكتساب قدر مناسب من المعرفة العلم-
  . البيولوجيا إدراك طبيعة علم-
  . التعرف على أثر البيولوجيا على المجتمع-
  . البيولوجيا تقدير األعمال واإلنجازات التي يقوم بها علماء-
  . اإللمام ببعض التقنيات الحيوية وتطبيقات الهندسة الوراثية-
شأن ما يواجهه الفرد من مواقـف ومـشكالت      القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرارات ب       -

 كمـا    وقد تم تناول هذه المتطلبات بالتفصيل في الفـصل الرابـع           .وقضايا في مجال البيولوجيا   
  .أشارت الباحثة سابقاً

 ومنها  وتتفق هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة في مجاالت التنور البيولوجي           
 إال أنها أضافت جانب تقـدير   )١٩٩٢ ،شبارة(و) ٢٠٠٧ ،علم الدين (و) ٢٠٠٨، عليان: (دراسة

 وقد تم اإلشارة فيـه إلـى جهـود علمـاء            يقوم بها علماء البيولوجيا   األعمال واالنجازات التي    
 ولم يـرد     وذلك ألن هذا البعد يكاد أن يكون مهمالً في المناهج التعليمية           المسلمين والغرب كافة  

    .تناوله في الدراسات السابقة
  

   :ائج السؤال الرابع نت-
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      ":نص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على ما يلي        

طالبات المجموعة التجريبيـة والمجموعـة      متوسطات درجات   بين  ) α ≥ 0.05(عند مستوى   
 "؟في اختبار التنور البيولوجي الضابطة

صحة الفرض التالي والذي يـنص      ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من         
 اتبين متوسـط  ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          " :على ما يلي  
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 في التطبيق البعـدي الختبـار التنـور         التجريبية والضابطة درجات الطالبات في المجموعتين     
 .البيولوجي

واالنحراف المعيـاري   تم حساب متوسط درجات الطالبات      وللتحقق من صحة هذا الفرض          
  مـستقلتين لعينتـين    "ت" اختبـار    لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة،  وتـم اسـتخدام         

T. test independent sample" " ـ لالى الفروق بين متوسط درجات الطع، للتعرف  اتب
نتـائج هـذا    يوضـح   التاليوالجدول  ،  اختبار التنور البيولوجي  في كل من المجموعتين في      

  :الفرض
ومستوى الداللة للتعرف " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة يوضح ) ٣-٥ (الجدول 

  .بية في اختبار التنور البيولوجيإلى الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجري

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة مجاالت التنور البيولوجي
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

 مستوى
 الداللة

 1.931 6.262 65 تجریبیة
اكتساب قدر مناسـب    : المتطلب األول   

مــن المعرفــة العلميــة فــي مجــال 
 2.001 5.418 67 ضابطة :البيولوجيا

2.464 
 

0.015 
 

دالة عند 
0.01 
 

إدراك طبيعـة علـم     :  الثاني المتطلب 0.883 2.569 65 تجریبیة
 0.808 1.343 67 ضابطة .بيولوجياال

8.324 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 
 

التعـرف علـى اثـر      : المتطلب الثالث  1.121 3.200 65 تجریبیة
 1.270 2.567 67 ضابطة البيولوجيا على المجتمع

3.032 
 

0.003 
 

دالة عند 
0.01 
 

 0.726 1.062 65 تجریبیة
تقــدير األعمــال : المتطلــب الرابــع

واإلنجازات التي يقـوم بهـا علمـاء        
 0.775 0.776 67 ضابطة لبيولوجياا

2.182 
 

0.031 
 

دالة عند 
0.05 
 

 1.613 5.846 65 تجریبیة
اإللمـام بـبعض    : المتطلب الخـامس  

التقنيات الحيوية وتطبيقات الهندسـة     
 1.375 3.522 67 ضابطة الوراثية

8.919 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 
 

 تجریبیة
65 3.600 1.367 

القــدرة علــى : المتطلــب الــسادس 
التصرف الـسليم واتخـاذ القـرارات       
بشأن ما يواجهه الفرد مـن مواقـف        

ــ ــال  وم ــي مج ــضايا ف شكالت وق
 البيولوجيا

 ضابطة
67 2.910 1.583 

2.675 
 

0.008 
 

دالة عند 
0.01 
 

 المجموع 4.627 22.538 65 تجریبیة
 4.711 16.537 67 ضابطة

7.382 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 
 

  ١,٩٦) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ١٣٠(  درجة حرية الجدولية عند " ت"قيمة *
  ٢,٥٨) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ١٣٠(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة **
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الجدولية، وهذا يدل   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
طي درجات الطالبـات فـي   بين متوس) ٠,٠١(على وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة        

بمستحدثات بيولوجية   منهاج العلوم المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد إثراء محتوى        
 لصالح المجموعة التجريبية وبذلك يرفض الفرض الصفري ويقبـل          في تنمية التنور البيولوجي   

 ينها في محتـوى   التي تم تضم  اإلضافات والزيادات    إحداثفاعلية  الفرض البديل وهذا يدل على      
الوحدتين الدراسيتين األولى والثانية من كتاب العلوم العامة للصف الثـامن األساسـي نتيجـة               

 أثبتت العديـد مـن الدراسـات        ولقد .لقصور المحتوى في تناول بعض المستحدثات البيولوجية      
عملية اإلثراء  السابقة فاعلية المناهج المثراة والبرامج اإلثرائية في تحقيق األهداف المرجوة من            

   .)١٩٩٦، دياب(و) ١٩٩٦، اللولو(و) ١٩٩٨، حجي(و) ٢٠٠١، شلدان: (ومنها دراسة كل من
η 2"مربع إيتا حساب من خالل   بحساب حجم التأثيرة الباحثتولقد قام

باسـتخدام المعادلـة   "   
   )٨٠ : ٢٠٠٧، جودة (: التالية

  
   

  . هي درجة الحريةdfلفروق في االختبار و هي القيمة المحددة ل) T(حيث 
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس يبين ) ٤-٥(جدول 

 من مقاييس حجم التأثير

  األداة المستخدمة  حجم التأثير
  كبير  متوسط  صغير

η 2 ٠,١٤  ٠,٠٦  ٠,٠١  
  

  التأثيروحجم " η 2 " قيمةو ”ت“قيمة  يبين )٥-٥(جدول
 حجم التأثير T η 2  مجاالت التنور البيولوجي

 صغیر 0.045 2.464 .اكتساب قدر مناسب من المعرفة العلمیة في مجال البیولوجیا: المتطلب األول 

 كبیر 0.348 8.324 .بیولوجیاإدراك طبیعة علم ال:  الثانيالمتطلب

 متوسط 0.066 3.032 .ثر البیولوجیا على المجتمعأالتعرف على : المتطلب الثالث

 صغیر 0.035 2.182  .بیولوجیاتقدیر األعمال واإلنجازات التي یقوم بھا علماء ال: المتطلب الرابع

 كبیر 0.380 8.919 .اإللمام ببعض التقنیات الحیویة وتطبیقات الھندسة الوراثیة: المتطلب الخامس

ارات ب  شأن م  ا یواجھ  ھ الق  درة عل  ى الت  صرف ال  سلیم واتخ  اذ الق  ر: المتطل  ب ال  سادس 
 صغیر 0.052 2.675 .الفرد من مواقف ومشكالت وقضایا في مجال البیولوجیا

 كبیر 0.295 7.382 المجموع

T2 
t2 + df = η2 
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إحداث اإلضافات والزيادات على الوحدتين الدراسيتين أن حجم تأثير  السابق جدولال من يالحظو

ختبـار  السي كبير في المجموع العام      األولى والثانية من كتاب العلوم العامة للصف الثامن األسا        
 وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المستحدثات البيولوجية التي تم إثراؤها في محتوى    ،التنور البيولوجي 

خاصة وأن العديد من هذه واستفساراتهم الوحدتين تتناول مواضيع تثير اهتمام الطلبة وتساؤالتهم 
ل بشكل كبير فهي مثار للجدل في العصر الحالي         المواضيع يتم تناولها في أجهزة اإلعالم وتتناق      

  .عصر الثورة البيولوجية مما جعل الكثير من الطلبة يهتمون بها
إلى جانب استخدام العديد من استراتيجيات التدريس الحديثة والتي تؤكد علـى الـدور النـشط                

ل بأكمله على كما ساعدتهم المناقشة في مجموعات صغيرة ومن خالل الفص. للطالب أثناء التعلم  
  .التعرف على اآلراء المختلفة وتقييمها وتحديد أوجه الصواب والخطأ فيها

 واألنشطة المتعلقة   وكذلك ساعدتهم األسئلة التي كانت تطرح عليهم أثناء عرض المادة اإلثرائية          
  .بها في التعرف على بعض المواقف والمشكالت والتمكن من حلها

، عبد الكـريم  ( و )٢٠٠٦، بابطين(و )٢٠٠٨، عليان (تفقت هذه النتيجة مع دراسة    وقد ا 
) ٢٠٠٠، عبـد الفتـاح   (و) ٢٠٠٢،الميهـي ( و )٢٠٠٣، الوسيمي(و )٢٠٠٢، على( و) ٢٠٠٣

  .)١٩٩١، Armstrong& Weber( و)١٩٩٩، سعودي(و
اإللمـام  : ، والمتطلب الخامس  البيولوجياإدراك طبيعة علم    "  وكذلك في كٍل من المتطلب الثاني       

 التعرف  "ات الحيوية وتطبيقات الهندسة الوراثية، وكان متوسطاً في المتطلب الثالث         ببعض التقني 
" ولاألالمتطلـب   : التاليـة  المتطلب ات  كل من    ، وصغير في  " ثر البيولوجيا على المجتمع   أعلى  

تق دیر األعم ال     "الراب ع المتطل ب   و "اكتساب قدر مناسب من المعرفة العلمية في مجال البيولوجيا        
 القدرة على التـصرف الـسليم        "السادسالمتطلب   و "البیولوجی ا ت التي یقوم بھا علماء      واإلنجازا

   ."واتخاذ القرارات بشأن ما يواجهه الفرد من مواقف ومشكالت وقضايا في مجال البيولوجيا
اكتساب  "صغر حجم التأثير في المتطلب األول      الباحثة   تعزوإلى هذه النتائج    وبالرجوع  

للجوانـب   إلـى ضـعف إدراك الطلبـة     "رفة العلمية في مجال البيولوجيا    قدر مناسب من المع   
إلى جانب انتشار العديـد     ، تعاملهم معها بدرجة عالية من التجريد     تطبيقية للمفاهيم البيولوجية و   ال

من التقنيات الحديثة التي قد تكون سبباً في ضياع الوقت وانصراف الطلبة عن المطالعـة فـي                 
  )٢٠٠٧، علم الدين(وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة .المية العالموضوعات العلمية

فربمـا  " بيولوجياواإلنجازات التي يقوم بها علماء ال      تقدير األعمال "المتطلب الرابع   أما  
يرجع صغر حجم التأثير فيه إلى قلة تناول المناهج للمواضيع التي تعرض جهود العلماء والتي               

 رغـم أن تـاريخ      ، ال تصل للحد المطلـوب     أنها وة كافية أ  عرضت فإنها ال تعرض بدرج    وإن  
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 إلى جانب إهمال الجانب القيمـي واالتجـاهي فـي           اإلسالم عامر بالعديد من النماذج المشرفة     
  .المناهج التعليمية

على التصرف السليم واتخاذ القرارات بشأن مـا يواجهـه           القدرة" والمتطلب السادس 
 ويعود الضعف في هذا المجال أيضاً       " مجال البيولوجيا  الفرد من مواقف ومشكالت وقضايا في     

العديد من اعتماد إلى جانب إلى ضعف تناول المناهج الدراسية لعمليات ومهارات التفكير العلمي      
 أن الفصول الدراسية المكدسة بالعديد من الطلبة ال     كما،  العلوم تدريس في   على التلقين المدرسين  

أن هذا المجال يرتبط ارتباطاً مباشراً بالعديـد  من رغم وعلى ال، مهاراتمثل هذه التسمح بتنمية   
 التي تواجه   طرح كثيراً في وسائل اإلعالم والمشكالت الحياتية      والتي تُ من القضايا المثارة عالمياً     

أكثـر مـن الجانـب      معظم الطلبة يهتمون بالجانـب المعرفـي         إال أن    الفرد في حياته العملية   
  .)٢٠٠٧، علم الدين( النتيجة مع نتائج دراسة وقد اتفقت هذه.التطبيقي

  

  :التعقيب العام على نتائج الدراسة
ترى الباحثة أن النتائج أثبتت فاعلية المادة اإلثرائية في تنمية التنور البيولوجي لـدى طالبـات                
الصف الثامن حيث دلت النتائج على تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة رغـم              

ونظراً ، اإلثرائية قد ساهمت في تنمية التنور البيولوجي      إال أن المادة    ، وعتين متكافئتين أن المجم 
ألن المتعلمين بحاجة لمثل هذه الموضوعات في عصر الثورة البيولوجية وإلى جانـب قـصور            

 فإن هذه الموضوعات القت اهتماماً كبيراً من الطلبـة  ،تناول محتوى المناهج لتلك الموضوعات  
 وربما كان ذلك نتيجة لقيام    لك على الطلبة حيث ارتفع مستوى التنور البيولوجي لديهم          وانعكس ذ 

ـ المتعلمين بالعديد من األنشطة الصفية والمشاركة في العديد من المن          شات الـصفية الفرديـة     اق
  .المثارة حالياً والحكم عليهاظهرت العديد من المواقف تجاه القضايا  والجماعية كما
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  :يات الدراسة توص

  :في ضوء نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بما يلي 
ضرورة تضمين كتب العلوم العامة في المرحلة األساسية العليـا بعـض المـستحدثات               -

الطفـرات الوراثيـة    ،االستنـساخ   ، البيولوجية مثل الهندسـة الوراثيـة وتطبيقاتهـا         
 ....... .وغيرها

لمراحـل  التنور البيولوجي في منـاهج العلـوم با       ضرورة التأكيد على متطلبات وأبعاد       -
 . المختلفةالتعليمية

إعادة النظر في مناهج العلوم في المرحلة األساسية العليا بما يضمن اهتمامهـا بـدور                -
 .البيولوجيا في خدمة المجتمع وتطويره وتطبيقات البيولوجيا في الحياة اليومية

الباحثة وإعداد مواد إثرائيـة أخـرى يمكـن         االستفادة من المادة اإلثرائية التي أعدتها        -
  . لدى الطلبةالتنور البيولوجي في رفع مستوى االستعانة بها

يراعى في تخطيط برامج إعداد معلمي العلوم العمل على إكـسابهم متطلبـات التنـور                -
  .البيولوجي

عامـة  مناهج العلوم الحالية وتقويمها وتطويرها في ضوء المستحدثات العلميـة            تحليل -
 .عمر الطلبة وواقع الشعب الفلسطينيمع ناسب توبما يالبيولوجية خاصة و

 .استخدام المعلمين ألساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم في المراحل التعليمية -
توفير مجموعة من الكتب والمراجع التي تتناول بعض المواضيع البيولوجية الحديثة في             -

 .لطلبة في رفع مستوى التنور البيولوجي وتثقيفهمالمكتبات المدرسية ليستعين بها ا
عقد دورات تثقيفية وتدريبية لمعلمي ومعلمات العلوم حتى يستطيع المعلم مواكبة كل ما              -

 .هو جديد وحديث في مجال البيولوجيا ويستطيع اإلجابة على استفسارات الطلبة
  

  :مقترحات الدراسة 
  :تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية

 .المستحدثات العلمية والتربويةبراء كتب العلوم العامة في المرحلة األساسية إث -
 .مستوى التنور البيولوجي لدى معلمي العلوم في المراحل التعليمية المختلفة -
 .فاعلية إثراء محتوى مناهج العلوم في فلسطين بمستحدثات بيولوجية -
 . المستحدثات البيولوجيةتقويم مناهج العلوم العامة للمراحل التعليمية في ضوء -
 .تطوير مناهج العلوم العامة ومناهج البيولوجيا في ضوء التطورات العلمية الحديثة -
 .استراتيجيات مقترحة لتنمية التنور البيولوجي لدى طالب المراحل التعليمية -

، يكما وتقترح الباحثة إجراء دراسات أخرى مشابهة تتناول التنور الفيزيائي والتنور الكيميائ    
إلى جانب إجراء دراسات أخرى تتناول إثراء المحتوى بمواضيع أخرى ومستحدثات علمية            

 .متنوعة
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  عـــــــــــــــــــــــاملراج
  
  
  ة ــــــــــــــــع العربيـــــــــاملراج -
  ةــــــــــــع األجنبيـــــــــاملراج -
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  المراجــع العربية
١-  
 

، ١ط، منطلقات المنهج التربوي في مجتمع المعرفـة      ) : ٢٠٠٢(ي عزيز   إبراهيم، مجد 
 .عالم الكتب، مطبعة النيل، مصر

تصور مقترح لمناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في       ) : ٢٠٠٠(إسماعيل، مجدي رجب     -٢
المـؤتمر  ،  ضوء مستحدثات التربية العلمية وتدريس العلوم للقرن الحـادي والعـشرين          

، الجمعية المصرية للتربية العلميـة    ، المجلد الثاني،     للتربية العلمية للجميع   العلمي الرابع 
 .جامعة عين شمس

المناهج التربوية المعاصرة األساسيات مشكالت المناهج      ) : ٢٠٠٠(أبو حويج، مروان     -٣
 .، الدار العلمية الدولية، عمان، األردن١، طتطوير وتحديث

الجامعـة  ، ٣ط، لقياس النفـسي والتقـويم التربـوي      مبادئ ا ): ١٩٨٢(سبع  ، لبدةأبو    -٤
  . عمان، األردنية

أثر برنامج بالوسائط المتعددة يوظف األحداث المتناقضة في        ): ٢٠٠٨(جهاد، أبو حليمة   -٥
رسـالة  ، تنمية التنور الغذائي لدى طالب الصف الخامس األساسي فـي مـادة العلـوم       

  .اإلسالمية بغزةالجامعة ، كلية التربية، ماجستير غير منشورة
أساسيات المناهج المفهوم والبنية، التنظيمات،     ): ٢٠٠١(األستاذ، محمود ومطر، ماجد      -٦

 .، غزة، فلسطين١، طاألسس، المتابعة
 .، غزة٣، طمقدمة في تقييم البحث التربوي) : ٢٠٠٣(األغا، إحسان واألستاذ، محمود -٧
، كليـة   ٢، ط يس العلوم في التعليم العـام     تدر) : ٢٠٠٨(األغا، إحسان واللولو، فتحية      -٨

 .التربية، الجامعة اإلسالمية
مستويات التنور على ضوء أشكال الوعي الحياتي لدى ) : ١٩٩٥(البغدادي، محمد رضا  -٩

المؤتمر العلمي السابع، التعلـيم     ،  خريجي المدرسة الثانوية في محافظات شمال الصعيد      
، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس    ،  رينالثانوي وتحديات القرن الحادي والعش    

 .المجلد األول
  .سلسلة كتب عالم المعرفة، الهندسة الوراثية واألخالق): ١٩٩٣(البقصمي، ناهدة  -١٠
مدى تضمين محتوى مقررات األحياء لطالبـات       ) : ٢٠٠٧(الجاسر، عبير محمد محمد      -١١

غيـر  (رسالة ماجـستير  ،  ب البيولوجي المرحلة الثانوية بعض المواضيع العلمية لإلرها     
 .، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية)منشورة

، دار الفكـر العربـي    ، ١ط، الجينوم والهندسة الوراثية  ): ٢٠٠١(عبد الباسط   ، الجمل -١٢
 .القاهرة
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، المجلـد   مجلة رؤى تربوية  ،  الثقافة العلمية ومناهج العلوم   ) : ٢٠٠٤(الخالدي، موسى    -١٣
مكتبة مركـز القطـان للبحـث والتطـوير         ثالث، العددان الحادي عشر والثاني عشر،     ال

 .التربوي
، دار  ٢، ط مبادئ القياس والتقويم في التربيـة     ) : ١٩٩٨(الزيود، نادر وعليان، هشام      -١٤

 .الفكر األردن
تقويم محتوى كتب األحياء بالمرحلة الثانوية في       : ) هـ١٤٣٠/م٢٠٠٩(الشهري، محمد    -١٥

جامعـة أم   ، )غير منشورة (رسالة دكتوراة    ،وء مستحدثات علم األحياء وأخالقياتها    ض
 .السعودية، القرى

 .، دار الشروق، عمان١، طالهندسة الوراثية) : ١٩٩٩(الفيصل، عبد الحسين  -١٦
معايير محتوى مناهج العلوم مدخل لتطوير منـاهج        ): ٢٠٠٥(عفت مصطفى   ، الطناوي  -١٧

العلمي التاسع معوقات التربية العلمية في الوطن العربـي التـشخيص           المؤتمر  ، العلوم
  .يوليو، الجمعية المصرية للتربية العلمية، والحلول

مستوى فهم طلبة العلوم العامة واألحياء بكليات التربية        ) : ٢٠٠٨(الكحلوت، عال شحدة     -١٨
غيـر  (جـستير رسـالة ما  ،  في جامعات غزة للقضايا البيوأخالقية واتجاهاتهم نحوهـا       

 .، الجامعة اإلسالمية، غزة)منشورة

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج ) : ١٩٩٧(علي ، أحمد والجمل، اللقاني  -١٩
  .القاهرة، عالم الكتاب، وطرق التدريس

أثر إثراء منهج العلوم بمهارات التفكير العلمي على تحـصيل          : ) ١٩٩٧(اللولو، فتحية    -٢٠
 .، الجامعة اإلسالمية، غزة)غير منشورة(رسالة ماجستير ، لصف السابعالطلبة في ا

األساسي  تقويم مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة العليا من التعليم): ٢٠٠٤(فتحية ، اللولو   -٢١
فلسطين  التربية في "المؤتمر التربوي األول ،في ضوء المستحدثات العلمية المعاصرة

  .غزة ، الجامعة اإلسالمية،١جـ  ،) نوفمبر ٢٤-٢٣( ، "ومتغيرات العصر
، اإلصدار الثاني،   ٢، ط )جزءان في مجلد  (العلوم الحياتية   ) : ١٩٩٧(المحاسنة، حسان    -٢٢

 .دار الشروق، عمان
 –فاعلية تعليم العلوم القائم علـى توجـه العلـوم           ) : ٢٠٠٤(المحتسب، سمية عزمي     -٢٣

ب طالبات الصف التاسع األساسـي متطلبـات        في اكتسا ) STS( المجتمع   –التكنولوجيا  
، المجلد الخامس، العـدد الثالـث، كليـة          مجلة العلوم التربوية والنفسية    التنور العلمي، 

  .التربية، جامعة البحرين
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فعالية إستراتيجية مقترحة لتجهيز المعلومات فـي تـدريس         ) : ٢٠٠٢(الميهي، رجب    -٢٤
 التربية تخصص علوم، ذوي أسـاليب الـتعلم         المستحدثات البيولوجية لدى طلبة كليات    

، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد الخامس، العدد        مجلة التربية العلمية  ،  المختلفة
 .الثاني، يونيه

إثراء محتوى قرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي       : ) ٢٠٠٧(النادي، عائدة خضر     -٢٥
 .، الجامعة اإلسالمية، غزة)غير منشورة(ر رسالة ماجستي، في ضوء المعاير العالمية

تدريس العلوم في العالم المعاصـر المـدخل فـي          ) : ١٩٩٩(النجدي، أحمد وآخرون     -٢٦
 .، دار الفكر العربي، القاهرةتدريس العلوم

تدريس العلوم في العالم المعاصر طرق وأسـاليب        ) : ٢٠٠٣(النجدي، أحمد وآخرون     -٢٧
 .، دار الفكر العربي، القاهرة١، طدريس العلومواستراتيجيات حديثة في ت

نزع وزرع األعضاء البـشرية والتـصرف فيهـا،         ) : ٢٠٠٤(الوحيدي، شاكر مهاجر     -٢٨
 .، دار المنارة، غزة١، طدراسة مقارنة

فاعلية برنامج مقترح في الثقافـة البيولوجيـة علـى          : ) ٢٠٠٣(الوسيمي، عماد الدين     -٢٩
لتفكير الناقد واالتجاهات العلمية نحو مادة البيولوجيـا لـدى          التحصيل وتنمية مهارات ا   

، ٩١، العدد مجلة دراسات المناهج وطرق التدريس    ،  طالب الصف الثاني الثانوي األدبي    
 .ديسمبر

فاعلية نموذج االستقصاء العادل في تنميـة فهـم         ): ٢٠٠٦(هدى محمد حسين    ، بابطين   -٣٠
والـقيم لـدى طالــبات      والتفكير الناقد    ةبعض قضـايا مستـحدثات التـقنية الحيوي    

غيـر  (رسالة دكتـوراة    ،  بمكة المكرمة  ة التربية بكلي) تخصص أحياء   ( قـة الثالثة   الفر
   .المملكة العربية السعودية، كليات البنات، )منشورة

مستوى التنور العلمي لدى عينة من طالب التعليم قبل ): ٢٠٠٤(بخش، هالة طه عبد اهللا  -٣١
مجلـة  ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة،       ي بالمملكة العربية السعودية كلية التربية     الجامع

 .، كلية التربية جامعة البحرين١، العد٥، المجلدالعلوم التربوية والنفسية

، الرئاسة العامة   القائد التربوي وإغناء المناهج   ) : ١٩٨٩(بلقيس، أحمد وشطى، دونالد      -٣٢
 .لوكالة الغوث، عمان

أثر إثراء بعض المفاهيم الرياضية بالفكر اإلسالمي على : ) ٢٠٠٧(جودة، موسى محمد     -٣٣
 تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاهـاتهم نحوهـا،            

 .، الجامعة اإلسالمية، غزة)غير منشورة(رسالة ماجستير 
ـ       : ) ٢٠٠٩(جودة، وجدي شكري     -٣٤ ة عبـر الويـب     أثـر توظيـف الـرحالت المعرفي

)Webquestl (             في تدريس العلوم على تنمية التنور العلمي لطـالب الـصف التاسـع
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 .، الجامعة اإلسالمية، غزة)غير منشورة(رسالة ماجستير  األساسي بمحافظات غزة،

أثر إثراء منهج العلوم بمهارات التفكيـر اإلبـداعي علـى           ) : ١٩٩٨(حجي، انتصار    -٣٥
 ،)غيـر منـشورة   (رسالة ماجستير   ، عي لطلبة الصف العاشر   التحصيل والتفكير اإلبدا  
 .الجامعة اإلسالمية، غزة

 دار المـسيرة للنـشر      ١، ط تعليم العلـوم للجميـع    ) : ٢٠٠٥(خطايبة، عبد اهللا محمد      -٣٦
 .والتوزيع، عمان، األردن

فاعلية برنامج مقترح لتطوير مـنهج األحيـاء فـي    : ) ٢٠٠١(خليل، محمد أبو الفتوح     -٣٧
الجمعية المـصرية    ، المؤتمر العلمي الخامس للتربية العلمية للمواطنة،      لمرحلة الثانوية ا

 . أغسطس-المجلد األول، يوليو، للتربية العلمية
أثر إثراء منهاج الرياضيات للصف الخامس االبتـدائي بمـادة          ): ١٩٩٦(دياب، سهيل    -٣٨

ة الرياضيات واتجاهـاتهم    تعليمية تتضمن مهارات التفكير على تحصيل الطالب في ماد        
 .، الجامعة اإلسالمية، غزة)غير منشورة(رسالة ماجستير ، نحوها

 .، دار الكاتب، القدسعلم الوراثة األسس والمبادئ) : ١٩٨٥(رشماوي، خليل أنطوان  -٣٩
 .، دار الشروقأساليب تدريس العلوم) : ١٩٩٩(زيتون، عايش محمود  -٤٠

، عـالم   ٢، ط تدريس العلوم للفهم رؤيـة بنائيـة      ) : ٢٠٠٤(زيتون، كمال عبد الحميد      -٤١
 .الكتب، القاهرة

وعالقته ) البيولوجية(مستوى الثقافة األحيائية    ) : ٢٠٠٤(زيدان، عفيف حافظ وآخرون      -٤٢
باتجاه نحو العلوم الحياتية لدى الطلبة الجدد وطلبة السنة الرابعة في كلية العلوم مجامعة              

 .، العدد الثالث واألربعونامعات العربيةمجلة اتحاد الج، القدس
مستوى الثقافة العلميـة لـدى      ) : ٢٠٠٧(زيدان، عفيف حافظ والجالد، حسناء واصف        -٤٣

مجلـة العلـوم النفـسية     ،  معلمي العلوم في المرحلة األساسية في محافظـة طـولكرم         
 .، كلية التربية، جامعة البحرين٣، والعدد)٨(، المجلد والتربوية

وزارة التربية  ، الثقافة العلمية للصف األول الثانوي    ): ٢٠٠٥(غسان وآخرون   ، انسرح -٤٤
 .دولة فلسطين، والتعليم العالي

فعالية برنامج قائم على التعلم الذاتي في تنمية فهم         ) : ١٩٩٩(سعودي، منى عبد الهادي      -٤٥
 لـدى الطالبـة     بعض مستحدثات التكنولوجيا والقيم البيولوجية والقيم واالتجاهات نحوها       

، المجلد الثاني، العـدد األول،      مجلة التربية العلمية  ،  المعلمة شعبة بيولوجي بكلية البنات    
 .جامعة عين شمس، العباسية

الثقافة العلميـة لـدى الطـالب       ) : ٢٠٠٠(،عادل أبو العز وربيع، إيمان صادق       ةسالم -٤٦
، المؤتمر العلمـي الرابـع،      المتفوقين وعالقتها باتجاهاتهم نحو مجال الرحالت العلمية      
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 – يوليـو  ٣ المجلد الثاني، من    ،الجمعية المصرية للتربية العلمية   التربية العلمية للجميع،  
 . أغسطس٣

، المؤتمر الرابـع  تطوير تدريس العلوم في البالد العربية) : ١٩٧٢(سليم، محمد صابر   -٤٧
 .دول العربيةلوزراء التربية والتعليم العرب، األمانة العامة لجامعة ال

، التنوير العلمي حقيقة تفرض نفسها على خبراء المناهج       ) : ١٩٨٩(سليم، محمد صابر     -٤٨
 .٥، العددمجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس

 قبل االبتدائيةالتنور العلمي البيولوجي لدى معلمي المرحلة ): ١٩٩٢(أحمد مختار، شبارة  -٤٩
الجمعيـة  ، المؤتمر العلمي الرابع  ، دراسة تقويمية _ انالخدمة الشعب األدبية بسلطنة عم    
  . أغسطس٦-٣، القاهرة، المصرية للمناهج وطرق التدريس

 هل نحن في حاجـة      –مع ثورة العلوم البيولوجية     ) : ١٩٩٨(شاهين، محمد عبد الحميد      -٥٠
 للقـرن   ، المؤتمر العلمي الثاني للجمعية المصرية، إعداد معلم العلوم        إلى تربية بيولوجية  
 . أغسطس٥-٢ المجلد الثاني، ،الجمعية المصرية للتربية العلميةالواحد والعشرين،

تقويم محتوى منهاج العلوم العامـة للمرحلـة        ) : ٢٠٠٩(شحادة، إيمان محمود ومحمد      -٥١
، )غيـر منـشورة   (رسالة ماجستير   ،  األساسية الدنيا في ضوء متطلبات التنور الصحي      

 .الجامعة اإلسالمية، غزة
مفاهيم طبيعة العلم وعملياته المتضمنة في كتاب العلوم        ) : ٢٠٠٨(شحادة، سلمان قديح     -٥٢

، الجامعـة   )غيـر منـشورة   (رسالة ماجستير ،  للصف التاسع ومدى اكتساب الطلبة لها     
 .اإلسالمية، غزة

إثراء محتوى الهندسة الفراغية في منهاج الصف العاشر        ) : ٢٠٠٩( شعت، ناهل أحمد     -٥٣
 الجامعـة   ،)غيـر منـشورة   (رسـالة ماجـستير     ،  ساسي بمهارات التفكير البصري   األ

 .اإلسالمية، غزة
إثراء منهاج العلوم بعمليات العلم وأثره على مـستوى النمـو           ) : ٢٠٠١(شلدان، أنور    -٥٤

رسـالة ماجـستير    ، العقلي لتالميذ الصف الخامس وميولهم نحو العلم في محافظة غزة         
 .األزهر، غزة، جامعة )غير منشورة(

رؤية نقدية لمناهج العلوم البيولوجية في المرحلة       ):  ١٩٩٣(شمسان، أحمد عبد الرحمن      -٥٥
 .٢٢، العددمجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الثانوية في الجمهورية اليمنية

 وزارة التربية والتعليم  ، العلوم العامة للصف العاشر   ): ٢٠٠٥(عزيز وآخرون   ، شوابكة -٥٦
 .دولة فلسطين، العالي

تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية مفهومه أسـسه        ) : ١٩٨٧(طعيمة، رشدي أحمد     -٥٧
 .، دار الفكر العربي، القاهرة١، طاستخداماته
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فعالية التعلم الذاتي في دراسة وحدة في الثقافة        : ) ٢٠٠٠(عبد الفتاح، هدى عبد الحميد       -٥٨
  اسي لدى شعبة التعليم االبتدائي علوم بكليـات التربيـة،         البيولوجية على التحصيل الدر   

 .، المجلد الثالث، العدد الثالث، سبتمبرمجلة التربية العلمية

فعالية برنامج مقترح في تعليم بعض موضـوعات        ) : ٢٠٠٣(عبد الكريم، سعيد خليفة      -٥٩
التفكيـر الناقـد    وقضايا الهندسة الوراثية واالستنساخ المثيرة لجدل في تنمية التحصيل و         

وبعض القيم المرتبطة بأخالقيات علم األحياء لدى الطلبة الهواة بالمرحلة الثانوية بسلطنة         
 .مجلة التربية العلمية، ، المؤتمر العلمي السابع، نحو تربية علمية أفضلعمان

ة الهيئة المصرية العام  ، اإلنسان والهندسة الوراثية  ): ٢٠٠٣(علي محمد علي    ، عبد اهللا  -٦٠
 .للكتاب

مستوى التنور الكيميائي لـدى طـالب المرحلـة         ) : ١٩٩٩(عبد المجيد، ممدوح محمد    -٦١
، الثانوية، المؤتمر العلمي الثالث مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرون رؤية مـستقبلية           

 .جامعة عين شمس، ، المجلد الثانيالجمعية المصرية للتربية العلمية

، دار الـشروق،    ١، ط مقدمة في علـم الوراثـة     ) : ١٩٩٨(في  عبد الهادي، عائدة وص    -٦٢
 .عمان

أساسيات البحـث العلمـي فـي العلـوم التربويـة           ) : ١٩٩٩(عبده، شحادة مصطفى     -٦٣
 .، دار الفاروق للثقافة والنشر، فلسطين١، طواالجتماعية

لجامعـة  ا، كلية التربيـة  ، "القياس والتقويم التربوي   "):١٩٨٨(سليمان أحمد   ، عبيدات  -٦٤
  .األردنية

إثراء مقرري الرياضيات والعلـوم للـصف       ) : ٢٠٠١(عفانة، عزو والزعانين، جمال      -٦٥
مجلة البحوث والدراسـات    ،  السادس األساسي في فلسطين في ضوء االتجاه المنظومي       

 .، العدد السادسالتربوية الفلسطينية
ي وعالقته باالتجاهات العلمية    مستوى التنور البيولوج  ) : ٢٠٠٧(علم الدين، أمل مروان      -٦٦

 )غير منشورة (رسالة ماجستير   ،  لدى طلبة كليات التربية في الجامعات الفلسطينية بغزة       
 .الجامعة اإلسالمية، غزة

 .، دار الشروق، رام اهللا١، طعالم الجينات) : ١٩٩٩(علي، بهجت عباس  -٦٧
اعية قبل الخدمة بقـضايا     وعي معلمي العلوم الزر   ) : ٢٠٠١(علي، عزت عبد الرءوف      -٦٨

المؤتمر العلمي الثالث عشر،    ،  )دراسة تقويمية (مستحدثات التكنولوجيا الحيوية الزراعية     
مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة، دار الـضيافة، جامعـة عـين             

  ).٢(، المجلد التدريسوطرق مناهج لالجمعية المصرية لشمس، 
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فاعلية وحدة مقترحة لتـضمين بعـض المفـاهيم       : ) ٢٠٠٢(الرءوف  علي، عزت عبد     -٦٩
البيوتكنولوجية الزراعية بمقرر البساتين في تنمية تحصيل طالب الصف األول الثانوي           

، مجلة الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس     ،  الزراعي ونمو قيمهم البيوتكنولوجية   
 ).٨١(كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد 

فاعلية برنامج محوسب في تنمية التنور البيولوجي لدى الطلبة ) : ٢٠٠٨(عليان، حكمت   -٧٠
غير (، رسالة ماجستير المعلمين بجامعة األقصى واتجاهاتهم نحو المستحدثات البيولوجية

 .، كلية التربية، جامعة األقصى)منشورة
، المكتبـة  ١، طولوجيـا مستقبلنا الوراثي علم التكن) : ١٩٩٥(فهمي، مصطفى إبراهيم     -٧١

 .األكاديمية، القاهرة
جامعـة  ، محاضرات في منـاهج البحـث العلمـي       ) : ٢٠٠٦(فورة، ناهض وآخرون     -٧٢

 .اإلسالمية
سلسلة الكتب  ، التقنية الحيوية في حياتنا المعاصرة    ): ٢٠٠٧(صالح عبد الحميد    ، قنديل -٧٣

 .ك سعودجامعة المل، مركز بحوث كلية العلوم، العلمية الثقافية
تدريس العلوم في المدارس الثانوية استراتيجيات تطـوير        ) : ٢٠٠٤(ليسيل، وآخرون    -٧٤

 .دار الكتاب الجامعي: العين). محمد عبد الحميد وآخرون: ترجمة(الثقافة العلمية 

الحاجة إلى مناهج عصرية لمواجهـة التغيـرات        ) : ١٩٩٩( مازن، حسام الدين محمد      -٧٥
، المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر، العولمة ومنـاهج          قرن جديد  العالمية في مطلع  

 .التعليم
أثر تدريس وحدة في الجينوم على تنمية فهـم         ) : ٢٠٠٣(محمد أبو الفتوح حامد      ،خليل -٧٦

، المـؤتمر   بعض القضايا البيوأخالقية وبعض القيم البيولوجية لدى الطـالب المعلمـين          
 .الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،  أفضلالعلمي السابع، نحو تربية علمية

، دار المسيرة،   ١، ط المناهج التربوية الحديثة  ) : ٢٠٠٠(محمد  ، مرعي، توفيق والحيلة   -٧٧
 .عمان

أبعاد التنور الغذائي المتضمنة بمحتوى كتـب العلـوم         : ) ٢٠٠٩(مسمح، حابس حسن     -٧٨
غيـر  (رسالة ماجـستير ،  التاسع لهاللمرحلة األساسية العليا ومدى اكتساب طلبة الصف    

 .، الجامعة اإلسالمية، غزة)منشورة

، دار المسيرة ١، طمناهج البحث في التربية وعلم النفس) : ٢٠٠٠(ملحم، سامي محمد  -٧٩
 .للنشر، عمان

، دار اإلسراء، عمان،    االستنساخ حقائق علمية وفتاوى شرعية    ) : ٢٠٠١(نادر، جمال    -٨٠
 األردن
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، دار الفرقـان للنـشر      ١، ط الجديد في تعليم العلـوم    ) : ٢٠٠١( يعقوب حسين    نشوان، -٨١
 .والتوزيع، إربد

،  التطـوير  – التنظيمات   - المكونات -المناهج األسس ): ٢٠٠٤(آخرون  فتحي و ، يونس  -٨٢
  .األردن، عمان، دار الفكر
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  قـــــــــــــــــاملالح
 )١(ملحق رقم  -

 )٢( ملحق رقم  -

 )٣(ملحق رقم  -

 )٤(ملحق رقم  -

 )٥(ملحق رقم  -

  )٦(ملحق رقم  -
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  )١(ملحق رقم 
  أدوات الدراسةأسماء السادة محكمي 

  جهة العمل  المهنة  الدرجة العلمية  االسم  م
  الميةالجامعة اإلس  محاضرة  أستاذ مشارك  فتحية صبحي اللولو. د  -١
  الجامعة اإلسالمية  محاضر  أستاذ مساعد  عبد الفتاح عبد ربه. د  -٢
  الجامعة اإلسالمية  محاضر  أستاذ مساعد  طارق عبد القادر البشيتي. د  -٣
  جامعة األقصى  محاضر  أستاذ مساعد  عبد الناصر إسماعيل ريان. د  -٤
  وكالة الغوث  مشرف علوم  ماجستير   كالبإسماعيل  -٥
  وكالة الغوث  مشرف علوم  ماجستير   الهاديمحمد عبد  -٦
وزارة التربية والتعليم     مشرف تربوي  ماجستير  بسام زهدي أبو عيطة  -٧

  العالي
  جامعة القدس المفتوحة  محاضر  ماجستير  محمد أبو فودة  -٨
ــة   مشرف تربوي  ماجستير  نزيه حسن يونس  -٩ وزارة التربيــــ

  مديرية رفح/والتعليم
  وكالة الغوث  معلم  رماجستي  هايل الكرد  -١٠
  جامعة القدس المفتوحة  محاضر  ماجستير  حسن رصرص  -١١
بكالوريوس   إبراهيم أبو رمضان  -١٢

  علوم
  وزارة التربية والتعليم  مشرف تربوي

بكالوريوس   نبيلة المسارعي  -١٣
  علوم

  وكالة الغوث  معلمة

بكالوريوس   شفا موسى   -١٤
  أحياء/ تربية

  وكالة الغوث  معلمة

بكالوريوس   دة أبو غاليغا  -١٥
  أحياء/ تربية

  وزارة التربية والتعليم   معلمة

بكالوريوس   رانيا جودة  -١٦
  أحياء/تربية

  وزارة التربية والتعليم  معلمة
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   )٢(ملحق رقم 
   سم اهللا ا ر ن ا رحيم

  ا امعة اإلسالمية غزة
  ا راســات العليــا

  .عليم ية ال  ية قسم ا ناهج وت نو وجيا ا 
  استطالع رأي  حديد درجة أهمية بعض ا وضو ت والقضايا  لتنور ا يو و /ا وضوع 

  
  ـا اهللا،،،،/حفظه: ........................................................................  ة /ت الفاضل/األخ

  
  :ا سالم علي م ور ة اهللا و ر ته و عد

  
أثر إثراء  توى منهاج العلوم  بمستحدثات بيو وجية   تنمية :" راسة بعنوانتقوم ا احثة بإجراء د

كمتطلب جز   لحصول   درجة ا اجس   " ا نور ا يو و   ى طا ات ا صف ا امن األسا 
  . من قسم ا ناهج وطرق ا در س 

ن تتضمن بعض ا وضو ت وتهدف ا راسة إ  إعداد قائمة بمتطلبات ا نور ا يو و   لصف ا ام
  .والقضايا ا رتبطة با نور ا يو و  

  
وقد قامت ا احثة بإعداد القائمة ا رفقة وتأ ل من سعادت م ا كرم بإبداء رأي م حو ا من حيث 

مهم  (مدى أهمية تلك القضايا وا وضو ت  لتنور ا يو و   وذ ك بوضع إشارة  ت أحد ا دائل
  ).األهمية قليل – مهم ً-جدا

  
  .شاكرة ل م حسن تعاون م معنا وداعية ل م با صحة والعافية
                                                                                                                      ا احثة

  هبة  مد أبو فودة
  

  :ا يانات ا شخصية  لمح م
  :........................................ا وظيفة ...........................               : ...............االسم

  
 ...........................:..........جهة العمل:..............................                ا رجة العلمية
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  درجة األهمية  القضايا والموضوعات المقترحة لكل متطلب
  قليل األهمية  مهم  مهم جداً

  

      
      
      

  :متطلب األول ال
اكتساب قدر مناسب من المعرفة العلمية  -

 ويشمل الموضوعات في مجال البيولوجيا
 :التالية

 مفهوم الخلية  •

 الخلية ووظيفتهاتركيب  •

 التصنيفعلم  •

  الممالك التصنيفية •
      
  

      
      
      

  :المتطلب الثاني
          ويشمل .إدراك طبيعة علم األحياء

  : الموضوعات التالية
  مفهوم علم الحياة •
 أهمية علم األحياء •

 فروع علم البيولوجيا •

        خصائص علم األحياء •
  

      

      
      
      

      

      

  :المتطلب الثالث
. التعرف على اثر البيولوجيا على المجتمع

  :ويشمل الموضوعات التالية
  الصحة الشخصية •
 أعراض األمراض ومضاعفاتها •

 اثيةاألمراض الور •

األمراض المشتركة التي تصيب اإلنسان  •
 والحيوانات

 حفظ األغذية •

 المجموعات الغذائية األساسية •

        العادات الغذائية السليمة •



 ١١٣

      

      

  :المتطلب الرابع
تقدير األعمال واإلنجازات التي يقوم بها 

  :وتشمل الموضوعات التالية.العلماء
 اف  الخليةمراحل تطور اكتش •

إسهامات بعض علماء العرب والمسلمين  •
        في مجال علم البيولوجيا

      

      
      
      
      
      
      
      
      

  :المتطلب الخامس
اإللمام ببعض التقنيات الحيوية وتطبيقات 

  :شمل الموضوعات التاليةوي.الهندسة الوراثية
  أنواع المجاهر •
 دور التقنية الحيوية في تطور علم األحياء •

  DNAالمادة الوراثية  •

 تنساخ الجينات بالبكتيريااس •

الكائنات المعدلة وراثياً المستخدمة في  •
 الحروب البيولوجية

 الجينوم البشري •

 الطفرات الوراثية •

 طرق تحسين المحاصيل الزراعية •

         الحديثةالمنشآت الزراعية •
  

      
      
      
      

  :المتطلب السادس 
 واتخاذ القرارات القدرة على التصرف السليم

بشأن ما يواجهه الفرد من مواقف ومشكالت 
شمل الموضوعات  ويوقضايا في مجال البيولوجيا

 :التالية

 االستنساخ •

 األغذية المعدلة وراثياً •

 الطب الوقائي •

نبذ الخرافات والمعتقدات واألساليب غير  •
 العلمية

      



 ١١٤

      

      
      
      
      
      

 التصحر •

 اإلرهاب البيولوجي •

 تلوثالزراعة المنزلية كغذاء ومكافح لل •

 والمتكاملةالمكافحة الحيوية  •

 التلوث البيئي •

 نقص الغذاء •

  الرعي الجائر •
      

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٥

  )٣(ملحق رقم 
  اختبار التنور البيولوجي

  ا امعة اإلسالمية غـــزة
   ية ا راســات العليــا

  ا در سقسم ا ناهج وطرق 
  

  . كيم اختبار ا نور ا يو و  لطا ات ا صف ا امن األسا / ا وضوع 
  
  ـا اهللا،،،،/حفظه..................................................  ة  /ت الفاضل/األخ

  :ا سالم علي م ور ة اهللا و ر ته و عد
العلوم العامة بمستحدثات بيو وجية وأثره   إثراء  توى منهاج : "تقوم ا احثة بإجراء دراسة بعنوان

كمتطلب جز   لحصول   درجة  "تنمية ا نور ا يو و   ى طا ات ا صف ا امن األسا 
  .ا اجس   من قسم ا ناهج وطرق ا در س 

  .وتهدف هذه ا راسة إ  إعداد اختبار ا نور ا يو و   ى طا ات ا صف ا امن األسا  
مت ا احثة بإعداد ا ادة قائمة بموضو ت ا نور ا يو و  ثم إعداد االختبار ا رفق  ي م وقد قا

  : وتأ ل من سعادت م ا كرم بإبداء رأي م حو  من حيث 
  .مدى  الئمة ا نود االختبار ة  تطلبات ا نور ا يو و  -
 .ت ا صف ا امنمدى  الئمة ا نود االختبار ة وا دائل ومناس تها  ستوى طا ا -

 ً.سالمة بنود االختبار لغو ا -

 .مدى  الئمة ا دائل     بند من حيث ال تيب وا مو ه   االنتماء  لبند  -

  .كما أنه يمكن م تعديل أو إضافة أي مق حات أخرى ترونها مناسبة 
ًشاكرة ل م حسن تعاون م معنا وداعية ل م با صحة والعافية ً.  

  ا احثة                                                                                                                                     
  هبة  مد أبو فودة

  :ا يانات ا شخصية  لمح م

  :............................... فة ــوظيــ  ال                                                    .....: .............................االسم

  : ...............................ة العملـجه                                             :....................          ا رجة العلمية

  



 ١١٦

  اختبار ا نور ا يو و 
  

  :همية عز ز  الطا ة ا رجاء تعبئة ا يانات ا واردة  أل
  :......................................اسم الطالـبة 

  : .....................................ا شعبـــة  

ب  يديك اختبار ا دف منه ا عرف    ستوي ا نور ا يو و   ى طلبة ا صف 
  :يحةا امن األسا   ا طلوب منك قراءة   فقرة بعناية ثم اختيار اإلجابة ا صح

  
  :تعليمات االختبار

  .اقر    فقرة بعناية ثم أجي  بدقة -
 .أجي  عن  يع العبارات -

 يع العبارات من نوع االختيار من متعدد و   عبارة أر ع بدائل ض  دائرة  -
 .حول ر ز اإلجابة ا صحيحة

 .ال  ستغر  وقتا طو ال   اإلجابة عن عبارة واحدة -

 . دقيقة٤٠زمن االختبار  -

 .ي أن نتائج االختبار  ستخدم بهدف ا حث العل  فقطتأ د -

   
  

  
  

  شكرا  سن تعاون م معنا
  هبة  مد أبو فودة: ا احثة 

  
  



 ١١٧

  : وحدة البناء والوظيفة في جسم الكائن الحي- ١
   النسيج-ب   الذرة-أ
   الخلية-د   العضو-ج

  : في الخاليا الحيوانيةد احدي العضيات اآلتية ال توج-٢
   أجسام جولجي-ب  يدات البالست-أ
   المايتوكندريا-د   المريكزات-ج

  كروموسوم فإن عدد )١٤( إذا كان عدد الكروموسومات في خلية خضرية لنبات البازالء-٣
  الكروموسومات في حبة اللقاح 

  كروموسوم١٤ -ب   كروموسوم٢٨ -أ
   كروموسومات٧ -د   كروموسوم٥ -ج

   تلعب دور مهم في بناء الرايبوسومات -٤
   النواة-ب   أجسام جولجي-أ
   الكروماتين-د   النوية-ج

  : تتحرك البكتيريا عن طريق -٥
   األقدام الكاذبة-ب   األهداب-أ
   األرجل-د   األسواط-ج

  دقيقة كم يصبح٤٠ لمدة ر خليتين بكتيريتين توفرت لهما الظروف المالئمة للنمو والتكاث-٦
 : عددها

   خاليا٨ -ب   خاليا٤ -أ
   خلية١٦   -د  لية خ١٢ -ج

  : توجد الجينات التي تحمل الصفات الوراثية في -٧
   النواة–ب    الليسوسوم–أ 

   جهاز جولجي-د   الميتوكندريا–ج 

  : المسئول عن تعديل تركيب البروتينات في الخلية الحيوانية -٨
   النوية-ب   الريبوسومات-أ

   الكروموسومات–د    أجسام جولجي–ج 



 ١١٨

  :يات النافعة من الالفقار-٩
   دودة اإلسكارس-ب   الدودة الشريطية-أ

   دودة األرض–د    دودة البلهارسيا    –ج 

 :  استخدم إبراهيم المجهر ليشاهد خاليا نباتية و حيوانية فالحظ وجود جدار خلوي في -١٠
  . الخليتين النباتية و الحيوانية -أ 

  . الخلية الحيوانية –ب 
  . الخلية النباتية –ج 
  . محيط النواة –د 

  : من أمثلة الثدييات الكيسية -١١

   الكنغر  -ب   األرنب-أ
   اإلنسان-د   آكل النمل-ج

  : يعتبر األرز من النباتات -١٢
   ذوات الفلقة الواحدة-ب    الزهرية–أ 
   معراة البذور-د   الالبذرية-ج

 (Amnita) واسم الجنس  (Verna) اسم النوع لفطر عيش الغراب -١٣
  :إن االسم العلمي له هوف
      Verna amnita -                           ب Verna Amnita    -أ
  Amnita Verna -                             د Amnita verna -ج

  : يهتم علم األحياء بدراسة -١٤
  . طبيعة المواد وخصائصها وحركة األجسام-أ 

 .القاتها مع بعضها البعض خصائص الكائنات الحية وصفاتها وع-ب 
  . التفاعالت التي تحدث بين المواد-ج 
  . الذرات وتركيب المواد الكيميائية–د 

  : يقسم علم البيولوجي إلى فروع عديدة منها -١٥
  . الكهربية الساكنة-ب   .الكيمياء العضوية -أ 

  . التشريح ووظائف األعضاء-د   . الفضاء والفلك-ج 



 ١١٩

عن أي صفات علم " ء البحث من حيث انتهى العلماء الذين سبقوه يبدأ عالم األحيا "-١٦
   :األحياء تعبر هذه العبارة

   الموضوعية–ب    التراكمية–أ 
   النسبية–د    العالمية–ج 

  :أن علم األحياءهذا يعني " رية دارون نفت الحفريات التي تم اكتشافها حديثاً نظ "-١٧
   موضوعي–ب    تراكمي–أ 

   نسبي–د    عالمي–ج 

 :  طفل مصاب بلين العظام أنصحه بتناول األطعمة الغنية بعنصر-١٨
   الكالسيوم–ب    الحديد–أ 

   الصوديوم-د    البوتاسيوم–ج 

  : يؤدي الزواج من األقارب إلى احتمال ظهور األمراض الوراثية منها- ١٩
   األنفلونزا      -ب  )الثالسيميا(  أنيميا البحر المتوسط -أ
   اإلسقربوط-د  يفوئيد الت-ج

  : من األغذية التي تمد الجسم بالطاقة-٢٠
   البقوليات الجافة       -ب    البطاطا -أ
   األسماك-د  الفواكه                                   -ج

  : من األمراض المشتركة التي تصيب اإلنسان والحيوان -٢١
   الكوليرا–ب    أنفلونزا الخنازير–أ 

   الكبد الوبائي–د   صبة الح–ج 

 : المناعة الصناعية التي يكتسبها جسم اإلنسان ناتجة عن -٢٢

   التطعيم-ب   التطهير-أ
   التنظيف-د    التعقيم-ج 

  : العالم الذي شاهد خاليا الفلين ألول مرة هو - ٢٣
   براون–ب    نيوتن–أ 

   لوفن هوك-د    روبرت هوك-ج 
  



 ١٢٠

   :شتغلوا بعلم التصنيف العالمين االذ من العلماء العرب - ٢٤
   زرياب-ب   ابن مسكويه -أ 

   الخوارزمي  -د    أبو الريحان البيروني–ج 

  : توجد في الجزء العلوي من المجهر عدسة ننظر من خاللها تسمى بالعدسة-٢٥ 
   العينية-ب   الشيئية-أ
   المفرقة-د   المقعرة-ج

  : يستخدم المجهر التشريحي في رؤية  -٢٦
   الحشرات–ب   لفيروسات ا–أ 

  DNA المادة الوراثية -د   أجزاء الخلية–ج 

  :  من الهرمونات التي تم إنتاجها بهدف العالج باستخدام الكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا-٢٧
   الجاسترين–ب    األنسولين–أ 

   األدرينالين–د    السكرتين–ج 

  :اثية ما عدا  جميع العبارات التالية تتحدث عن البصمة الور-٢٨
  . يمكن الحصول على البصمة الوراثية من الدم والشعر-أ 

  . يوجد ألكثر من فرد نفس البصمة الوراثية–ب 
  . حاالت تحديد النسبإثبات ونفي قاطع في  البصمة الوراثية  دليل–ج 
  . تفيد البصمة الوراثية في عمليات زراعة األعضاء–د 

  : يصيب المادة الوراثية تعريف  نطلق على التغيير المفاجئ الذي-٢٩
   الطفرة–ب  DNA –أ 

   الهندسة الوراثية–د    الكروموسومات–ج 

  : يشترط لنجاح المشتل الزراعي–٣٠
  . بعيد عن مصادر المياه–ب   . أن يكون بعيدا عن الرياح–أ 

  . ندرة التقاوي واألشتال–د   . قلة األيدي العاملة–ج 

  : حديثاُ ن المحاصيل الزراعية من الطرق المتبعة لتحسي–٣١
   االنتخاب–ب    التهجين    –أ 

  . التلقيح الصناعي–د    معالجة النباتات وراثيا–ج 



 ١٢١

  :                    إنتاج كائن حي له نفس المادة الوراثية لكائن حي أخر دون تزاوج يعرف بـ -٣٢
   االستنساخ-ب   اإلخصاب–أ 

  يح التلق–د    البصمة الوراثية–ج 

   من العوامل البيولوجية التي تنقل العدوى واألمراض وتستخدم في الحروب البيولوجية -٣٣
    األشجار-ب   الفيروسات–أ 

   أ و ج معاً–د    البكتيريا–ج 

 اعتقد  احد الفالحين أنه أصيب بمرض فيروسي انتقل إليه من النباتات أثناء قيامه -٣٤ 
  :ة  وطلب تعويضات بسبب ذلكبزراعة شتالت وزعتها وزارة الزراع

  .   اعتقاد الفالح صادق و يجب تعويضه ألن األمراض الناتجة عن الفيروسات معدية-أ
  .  اعتقاد  الفالح غير صحيح  ألن الفيروسات كائنات متخصصة-ب
  .   الفالح أصيب بالمرض ألنه أكل نبات مصاب بالفيروس-ج
  .تعتبر كائنات حية حقيقية الفالح لم يصب بالمرض ألن  الفيروسات ال -د

  -: أنا أرى أن التصحر يسبب -٣٥
  . نقص اإلنتاج الحيواني فقط -ب.                          نقص اإلنتاج النباتي فقط-أ

  . ال يسبب أي نقص في اإلنتاج النباتي والحيواني-د.                 نقص اإلنتاج النباتي و الحيواني -ج 

  -:لى استخدام المكافحة الحيوية للقضاء على اآلفات وأنت ترين أن يشجع البعض ع-٣٦
  . المقاومة الحيوية طريقة صعبة ومكلفة-أ

  . استخدام المبيدات الكيميائية أفضل وأحسن-ب
  . إتباع الطرق التقليدية أفضل وأنجح من الطرق الحديثة–ج 
  .  تتوسع وزارة الزراعة في استخدام المقاومة الحيوية-د 

 مرض احد زمالئك  وتناول الدواء الذي وصفه له الطبيب ولم يشف بسرعة ونصحه -٣٧
  :البعض باللجوء إلى األحجبة وأنت تري أن

  . يستخدم األدوية فهي تعطي نتائج سريعة–ب    يلجأ إلى طبيب أخر أكثر مهارة–أ 
 يتناول جرعات الدواء كما وصفها –ج 

  الطبيب
  . ة يتناول بعض األعشاب الطبي–  د 

  



 ١٢٢

  : يرى البعض أن األغذية المعدلة وراثياً خطيرة وأنت ترين أنها -٣٨
  .  ال تشكل خطراً على صحة اإلنسان–أ 

  . تحتاج للتجريب قبل طرحها في األسواق-ب 
  . تحل مشكلة نقص الغذاء–ج 
  . قد تسبب أمراض خطيرة كالسرطان والتسمم الغذائي–د 

  :الهواء في المدن هي  أرى أن المصادر المباشرة لتلوث -٣٩
   كثرة عدد السكان – استخدام الغاز الطبيعي في الطهي   ب –أ 

   وجود مساحات كبيرة من الحدائق– أدخنة المصانع وعوادم السيارات    د –ج 

  : استطاع بعض العلماء  تطبيق االستنساخ على البشر وأنت ترين أن االستنساخ – ٤٠
  . حرمته جميع األديان السماوية–أ 

  . يؤدي إلى والدة أفراد صحيحة وسليمة–ب 
  .  يساعد األفراد الغير قادرين على اإلنجاب–ج 
  . أجازه علماء المسلمين–د 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٣

  )٤(ملحق رقم 
  مفتاح تصحيح اإلجابة

  د  ج  ب  أ  الرقم
١-        √  
٢-  √        
٣-        √  
٤-      √    
٥-    √      
٦-    √      
٧-    √      
٨-      √    
٩-        √  

١٠-      √    
١١-    √      
١٢-    √      
١٣-      √    
١٤-    √      
١٥-        √  
١٦-  √        
١٧-    √      
١٨-    √      
١٩-  √        
٢٠-  √        
٢١-  √        
٢٢-    √      
٢٣-      √    
٢٤-  √        
٢٥-    √      
٢٦-    √      
٢٧-  √        
٢٨-  √        
٢٩-    √      
٣٠-  √        
٣١-      √    
٣٢-    √      
٣٣-        √  
٣٤-    √      
٣٥-      √    
٣٦-        √  
٣٧-      √    
٣٨-    √      
٣٩-      √    
٤٠-  √        



 ١٢٤

  )٥(ملحق رقم 
  غـــزة/الجامعة اإلسالمية 

  كلـية الدراسات العلــــيا
  قسم المناهج وطرق التدريـس

  
  

  مادة إثرائية للصف الثامن
  يف مادة العلـــوم العـــــــامة

  
  هبة أبو فودة: إعداد 

  
  

  



 ١٢٥

  لم األحياءع/الدرس األول 

  
كيف ال وهو العلم    . يعتبر علم األحياء من أقدم العلوم التي عرفها اإلنسان وبحث فيها            

 بحياة اإلنسان أوالً وبما حوله من كائنات حيوانية أو نباتيـة      الذي كان ومازال له صلة وثيقة     
 .أو دقيقة ثانياً

لبحث عن أسباب المعرفـة  وبالرغم من محدودية علمنا في علم الخلق كان البد لنا من ا   
وجمع المعلومات وتقديمها لألجيال كجزء من حماسنا وانتمائنا الحضاري للعلـم والمعرفـة،             
األمر الذي يبين روعة هذا الفرع من العلوم بما فيها من تنوع في الكائنات وتطور وعالقات                

  .بيئية وتشابه واختالف في النظم الحيوية
عند العرب ما زالت آثاره في ربوع الهند والمجـر          " ومكل العل "ولما كان تاريخ العلوم     

واسبانيا، حيث كان دور العرب ومازال أساسيا في شتى ميـادين العلـوم فـي الحـضارات               
اإلنسانية، فالبد من تهيئة الظروف ألجيالنا القادمة لتعيد الحيوية للمجد العلمـي والحـضاري            

  .الذي يحتضر في هذا العصر المتردي
هو العلم الذي يدرس مختلف مظاهر الحياة في        :  بأنه  Biology  حياءويعرف علم األ  

  .المخلوقات الحية 
  لماذا ندرس علوم الحياة؟

حتى نعرف المزيد عن أنفسنا وعن العالم الذي نعـيش        : هناك سبب يفوق كل األسباب      
حيوانات إال  في كثير من النواحي ال يختلف اإلنسان عن بقية ال         " .ربنا ما خلقت هذا باطالً     "فيه

وفي قليل من النواحي يختلف اإلنسان عن الحيوان بدرجة كبيرة تجعلنا نحتـل موقعـا               . قليال
وعلى الرغم من أنه ال يمكن القطع بأن لنا ميزات خاصة ال تتوفر بـأي      . فريدا في هذا العالم   

 . ه المزايـا قدر للحيوانات األخرى إال أنه من الواضح تماما أننا نتمتع بقدر أكبر بكثير من هذ             
والرغبة في  ". اإلنسان الذي يعلم  "ويمكن تعريف البشر بأنه     . ومن هذه المزايا حب االستطالع    

وعلى ذلك فإننا ندرس علـوم الحيـاة لـنفس          . المعرفة هي العالمة المميزة للوجود البشري     



 ١٢٦

الكتـساب  : األسباب التي من اجلها ندرس الفيزياء والرياضيات والتـاريخ واألدب والفـن             
  .لمعرفة حول المزيد من مظاهر حياتنا وعالمناا

. كما يجب أن نالحظ كذلك انه يمكن أن نبني حياة علمية نافعة على اإللمام بعلوم الحياة               
 كما أن هناك حاجـة   .فمعامل الجامعات في حاجة إلى من يضطلع بمهمة االكتشافات الجديدة     

. ت العلمية كالطب والبحوث الزراعية    إلى من يطبق معرفته بعلوم الحياة في مثل تلك المجاال         
والحاجة مستمرة دائما إلى مدرسي علوم الحياة لنقل معارفهم التي اكتسبوها ممن سبقهم مـن               

  .األجيال إلى األجيال القادمة
وسوف يكون كل مواطن قادر على اإلدالء بصوته بذكاء فيما يتعلق بمسائل مرتبطـة              

ومن تلك المسائل مثل العقاقير والمبيـدات الحـشرية         . بمبادئ علوم الحياة وبرفاهية اإلنسان    
واإلشعاع ووسائل الهندسة الوراثية ومعايير تحديد النسل وهي ليست إال قليل مـن المـسائل               

والذي يمكن أن يقرر مـا إذا       . العديدة التي يمكن للمعرفة بعلوم الحياة أن تغير من حياتنا فيها          
و تسلب كل قيمة لها هو استيعاب المواطنين لعلـوم          كانت هذه المعرفة تزيد من قيمة الحياة أ       

  .الحياة
ولكي نتخذ قرارات فعالة في هذا الصدد البد لنا ليس فقط أن نفهم القـيم التـي يجـب             

  :  فـي التـالي      أسباب دراسـة علـم األحيـاء      حمايتها والعمل على انتشارها ويمكن إجمال       
  ) .وفي أنفـسكم أفـال تبـصرون         ( خلق اهللا سبحانه قال تعالى    و التفكر في عظمة اهللا      -١
   . المعرفة وحب االستطالع-٢
   : في مجال الطب والصيدلة ساهم هذا العلم في -٣

  ) .مرض الجدري ( أ ـ مكافحة األمراض 
  . دراسة مسببات هذه األمراض-ب  

  .ج ـ اكتشاف المضادات الحيوية و التطعيمات
  )زاإليد(  اكتشاف طرق انتقال األمراض  -د 
  :ي المجال االقتصادي ساهم هذا العلم في  ف-٤
  . تحقيق األمن الغذائي -أ 
  . تحسن و زيادة اإلنتاج -ب
  .  مكافحة اآلفات الزراعية  - ج

  د ـ توفير نباتات مقاومة لألمراض
  : في المجال البيئي ساهم هذا العلم في -٥
  . إعطاء الحلول لكثير من المشاكل البيئية-أ



 ١٢٧

   
  .)التصحر وثقب األوزون ( الحيوية  تفسير الظواهر  -ب
  .ـ حماية المخلوقات من االنقراض ج 

  

  :خصائص علم األحياء
  :علم األحياء مثل باقي العلوم له خصائصه التي تميزه عن غيره ومن هذه الخصائص

الحقائق العلمية نسبية غير مطلقة، تتسم بالتعديل المـستمر         : قابلة للتعديل األحياء  حقائق علم    -
 لتطور وسائل البحث وأدواته، وما تكشفه الدراسات والبحوث العلمية في ظل تقدم المعرفة              وفقاً

  .واألجهزة العلمية
المعرفة العلمية هي نتاج البحث العلمي والتفكير اإلنـساني، إال أنهـا ال             : العلم منشط عالمي   -

  .للجميعتخص اإلنسان وحده وليست ملكاً ألحد، وبمجرد ظهورها تصبح مشاعاً وملكاً 
إذا أراد الباحث دراسة مشكلة علمية فإنه ال يبدأ من الصفر بل يبدأ مـن               : العلم تراكمي البناء   -

  .حيث انتهى من سبقه من الباحثين بالرجوع إلى الدراسات السابقة لالستفادة من بحوث العلماء
وقعها في بناء   المعرفة العلمية مدققة وممحصة ومجربة عدة مرات قبل أن تأخذ م          : العلم مدقق  -

العلم فالباحث يتبع سلسلة منظمة من اإلجراءات البحثية في بحوثه ودراساته حتى إذا اطمأن إلى               
  .النتائج نشرها، ويمكن إعادة التجربة تحت الظروف نفسها للتأكد من صحة النتائج

  
  :أسئلة الدرس 

 :أكملي الناقص فيما يلي -

  ............................................................يعرف علم األحياء بأنه  -
 .......................................................ترجع أهمية علم األحياء ألنه  -

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٨

  المجهر التشريحي/الدرس الثاني
  

يكبـر األجـسام   هو جهاز  المجهر
المجاهر ما   ومن،الصغيرة لتسهل دراستها

البسيط فهـو   أما  .  مركب هو بسيط وما هو   
 عبارة عن عدسة مكبرة وبفضلها نحـصل 

أمـا المركبـة    . على صورة مكبرة للجسم   
فتتكون من عدد كبير من العدسات وهـي        

مجموعتين األولـى الموجهـة    عبارة عن
للجسم وتبـين صـورة حقيقيـة للجـسم         

الجـسم   ومجموعة علوية تكبـر صـورة  
الحقيقية التي بينتها المجموعة األولى وفي      

على  من الميكروسكوبات نحصلهذا النوع 
يحتاج علماء األحيـاء    . صورة مكبرة جداً  

إن تطوير أدوات وتقنيـات جديـدة   . الكائنات الحية إلى مالحظة الخاليا وأجزائها خالل دراسة
  .أسرار الحياة يمكّن علماء األحياء من كشف أعمق

   لقد درست العديد من أنواع المجاهر أذكرها ؟
 لفحص الحيوانات والنباتات المجهر هذا ويستعمل جهر التشريحيومن تلك المجاهر الم

  عمـل إلـى  والتي ال نستطيع مشاهدتها بوضوح بالعين المجردة وال حاجه وأجزائها الصغيرة
 لهـذا أبعـاد    ثالثة مجسمه أي في األشياء المجهر مقاطع رقيقه في المخلوق الحي ونرى بهذا

 ويتراوح مدى عددها ؟،  ومكونات أخرىالعدد ختلفةمعدستان عينيتان وعدسات شيئيه  المجهر
  .ة مر٥٠ – ٦تكبيره من 

  

  )١(نشاط 
  . فحص عينات من الحشرات بالمجهر التشريحي /:الهدف 

  . شرائح– عينات لحشرات مختلفة – مجهر تشريحي /:األدوات 
  -:الخطوات 

  قم بتنظيف المجهر بالورق الخاص بذلك -١
 .تفحص أجزاء المجهر -٢

 



 ١٢٩

  المجهر؟مم يتركب  
  . ضع حشرة من العينات الموجودة لديك على الشريحة-٣
   تفحص أجزاء الحشرة-٤
 . أرسم ما ترى في كراستك-٥

  .ضع حشرات أخرى وتفحصها
  ما أهمية المجهر التشريحي ؟؟؟؟

  
  أسئلة الدرس

  .عدد مكونات المجهر التشريحي -
  .أذكر بعض التقنيات الحديثة في مجال البيولوجيا التي تعرفها -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٠

 DNAالمادة الوراثية /الدرس الثالث 
اإلنسان من باليين الخاليا المتراصة فـوق       جسم  يتكون  
 ٤٦ولكل خلية نـواه مملـوءة بــ    . إلى جنب  بعض أو جنب
 ( DNA )  قد تكون  سمعت عن الحمض النـووي  كروموسوم،

، وهي "حية المادة الوراثية الموجودة في خاليا جميع الكائنات الإنه
  . ومميزاً عن اآلخرين مختلفًا التي تجعلك

اللؤلـؤ طولـه    مثل عقد من DNA المادة الوراثيةتخيل 
بآالف األمتار ولكنك ال تراه بالعين المجردة ،انه أرق من خـيط            

  .بـماليين المرات المالبس
يجدل ويطوى طيـاً محكمـا   ( DNA ) هذا العقد الطويل
لـذلك   .وموسـوماً بـديع ليـصبح كر   ويرص ويصف بـشكل 

 الكروموسوم في الواقع عبارة عن خيط طويل ملتف من الحمض
وكما أن عقد اللؤلؤ الطبيعي يحتـوي علـى    . (DNA) النووي

     الحمض النـووي ، فأيضاً حبات لؤلؤ مرصوصة على طوله
(DNA)  يحتوي على حبات مصفوفة على طوله تسمى مورثات

ـ ٣٠٠٠٠يوجد ). مفرد مورث أو جين( جينات أو (  كروموسـوم  ٤٦  مورثه موزعه على الـ
 مكمقادير إعداد الطعا( تحتوي هذه المورثات على وصفات ). لؤلؤ في كل العقود   حبه٣٠٠٠٠

   .لتحضير جميع البروتينات بأنواعها )
  
هي تراكيب معتمة اللون توجد على شكل خيوط داخل         : الكروموسومات   -

  .نواة الخلية
 : تركيب الكروموسوم-

  )السنترومير ( م من اتصال كروماتيدتين عند نقطةركب الكروموسويت
  .التي يمكن أن تكون وسطية أو شبه وسطية أو طرفيه

  :أعداد الكروموسومات
يختلف عددها في المخلوقات الحية من كائن آلخر ،ويبقى ثابـت فـي             

 كروموسوم،يعني أن كل إنسان على     ٤٦اإلنسان له   :لنوع الواحد، فمثالً    أفراد ا 
 ولكنه يختلـف عـن بـاقي الكائنـات     ٤٦وجه األرض له نفس النوع  والعدد        

  .وهكذا..الحية
  



 ١٣١

  :الكروموسوم في الخاليا الحقيقية

 . الحقيقية تحتوي على كروموسومات خطية كبيرة متعددة محتواة داخـل نـواة الخليـة    الخاليا
 

  :الكروموسوم في الخاليا بدائية النواة
عـدة   البكتيريا، لها كروموسوم واحد دائري نموذجي، لكن بوجودالخاليا بدائية النواة، ك

الكروموسـومات   الحامض النووي للبكتيريا يتواجد أيضا على شكل بالزميد، خاصـة . فوارق
 .  بـين البكتيريـا    تنتقـل الصغيرة جدا، و هي تلك القطع الصغيرة من الحامض النووي و التي             

النواة ال تمتلك هستون     الخاليـا بدائيـة  
ليس لها كرومـاتين،    ، و لهذا   أنويهال  و  

ــا    .النواة حقيقيةبعكــس الخالي
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  نشاط
  ت تصميم نماذج للكر وموسوما-:فاألهدا

 باستخدام مواد من البيئة كاألسالك ،واألسفنج الملون ، أو القطع الخشبية ،الملونـة        - :الخطوات
  ...،الصلصال ،وغيرها 

  .مصمم نموذجاً للكروموسو
  

  :لدرسأسئلة ا
  .عرف المادة الوراثية -
تحتوى خاليا بعض الكائنات الحية على نفس عدد الكروموسومات لكنها تختلـف فـي               -

  .بماذا تفسر ذلك.... الصفات عن بعضها  
  



 ١٣٢

  البصمة الوراثية/الدرس الرابع
  .)٥٣:فصلت( "س  هم آياتنا   اآلفاق و  أنفسهم ح  ي ب   م أنه ا ق"

أن تجد اثنين متماثلين تماما فـي    في هذا العالم فإنه من النادرالباليينفيه في الوقت الذي يعيش 
لذا نستطيع القـول  .  التوأم المتشابه  وبالتالي الشكل الخارجي إال في حالةDNAالمادة الوراثية 

  .أن المادة الوراثية بصمة مميزة وفريدة تظهر لنا التنوع البشري وتطوره 
 بأنها المادة الوراثية الموجودة في خاليا جميـع   "(DNA)" البصمة الوراثية وتعرف 

 .الحية، وهي التي تجعلك مختلفًا عن اآلخرين، وهو مـا يعـرف بـالحمض النـووي     الكائنات

 عالم الوراثـة " أليك جيفريز. " حينما نشر د١٩٨٤تُعرف البصمة الوراثية إال في عام  هذا ولم

 المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات وتعيد نفسها فـي           بلندن بحثًا أوضح فيه أن    " ليستر"بجامعة  
إلى أن هذه التتابعات  وواصل أبحاثه حتى توصل بعد عام واحد. تتابعات عشوائية غير مفهومة

  .مميزة لكل فرد، وال يمكن أن تتشابه بين اثنين
  

  استخدامات البصمة الوراثية
خاصة في دراسـة األمـراض      استخدمت اختبارات البصمة الوراثية في مجال الطب، و       

باإلمكان من خالل هذه  وعمليات زرع األنسجة، وغيرها، كما أصبح الوراثية المتعلقة بالجينات 
المفقودين وتحديد أصول األطفـال   البصمة التعرف على جرائم القتل واالغتصاب وتتبع األطفال

  .المختلف فيهم
ويمكنها كذلك النفي بنسبة  ،واألخالبصمة الوراثية تستطيع أن تحدد األم واألب واألخت 

  .، ففي حالة تنازع اثنين في ولد يمكن إثباته ألحدهما%١٠٠
  

  ؟؟البصمة الوراثيةمن أين نحصل على المادة الوراثية لنتعرف على 
إذا أخذنا قطعة بحجم الدبوس فإنها تكفي للحصول على المادة الوراثية والتعرف علـى              

  : من األجزاء التاليةونحصل عليها ، البصمة الوراثية 
  الـسائل األمينوسـي للجنـين   ، البـول  ،اللعـاب  ، العظـم ،جـذر الـشعر       ،المني،الدم  

  . خلية من الجسمو) ٨ – ٤بعد انقسامها (خلية البيضة المخصبة ،



 ١٣٣

  
  شكل كروموسومات اإلنسان

  
  :أسئلة الدرس 

  : أكمل الفراغ-
  ________ تُعرف البصمة الوراثية بأنها-
  ____و____ م تطبيقات استخدام البصمة الوراثية من أه-
  ____و____  يمكننا الحصول على البصمة الوراثية من الدم و-
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٤

  الطفرة الوراثية/الدرس الخامس
من حكمة الخالق عز وجل ولطفه بعبادة أن جعل من أهم خصائص المخلوقـات مـن                

إال أن هناك تغيرات كيميائية . نتاج صفات جديدة الناحية الوراثية قابليتها للتغير الذي يؤدي إلى إ
تطرأ على المواد الكيميائية المكونة للمادة الوراثية  مما يؤدي إلى إنتاج وتغير فـي الـصفات                 

  .الوراثية وهذا ما يسمى بالطفرة الوراثية
 الطفرة الوراثية بأنها تغير فـي المـادة         وتعرف

غة أخرى تغيـر    الوراثية أثناء نسخ الخلية لنفسها أو بصي      
وتعد الطفـرة حقيقـة إذا      . مفاجئ يصيب المادة الوراثية   

  .ظلت متوارثة على مدى األجيال المختلفة 
ويجب التمييز بين الطفرة التي تحدث نتيجة لتغير        
، في تركيب المادة الوراثية والتغير الناجم عن تأثير البيئة        

وتؤدي أغلب الطفرات إلى ظهور صفات غير مرغـوب         
وقد تؤدي  ،  بعض التشوهات الخلقية في اإلنسان       فيها مثل 

الطفرة في النباتات إلى العقم مما ينتج عنه نقـص فـي            
وما ندر من الطفرات يؤدي إلى تغيرات        .محصول النبات 

مرغوبة فيها لدرجة أن اإلنسان يحاول بالطرق العلميـة         
فقد الحـظ   ، ح أمريكي   ومن أمثلة ذلك طفرة حدثت في قطيع أغنام كان يمتلكه فال          ، استحداثها  

واعتبرها الفالح صفة نافعة حيث إن هـذا  . ظهور خروف في قطيعه ذي أرجل قصيرة مقوسة  
الخروف لم يستطع تسلق سور الحظيرة وإتالف النباتات المزروعة واهتم بتربية هذا الخـروف              

تلك التي ومن أمثلة الطفرات المرغوب فيها  .على ما به من طفرة حتى نشأت عنه ساللة كاملة           
وجدير بالذكر أن الطفـرة إذا       .استحدثها اإلنسان في نباتات المحاصيل الزراعية لزيادة إنتاجها         

  .حدثت في الخاليا الجنسية فإنها تورث أما إذا حدثت في الخاليا الجسمية فإنها ال تورث
  :أنواع الطفرات الوراثية

  :يمكن تقسيم الطفرات على أساس حدوثها إلى 
   :يةطفرات تلقائ -

  وتحدث في البيئة بشكل تلقائي بفضل المؤثرات البيئية المختلفة كاألشعة فوق البنفسجية مثالً
 وهي تلك التي يحدثها اإلنسان باستخدام األشعة المختلفة : طفرات مستحدثة -

، أو الكيماويات المختلفة أو درجات الحرارة المختلفة        ) الخ  .... فوق البنفسجية     ، السينية  ( 
نتاج سالالت محسنة من النباتات أو لعالج بعض األمـراض أو إجـراء بعـض               بغرض إ 

  .الدراسات 

 



 ١٣٥

  .كذلك يمكن تصنيف الطفرات تبعا لمصدرها إلى طفرات كروموسومية وطفرات جينية    
  :الطفرات الكروموسومية -

  .تنتج عن تغير في عدد الكروموسومات وتركيبها
  :الطفرات الجينية -

  .تركيب الكيميائي للجينوتحدث نتيجة لتغير في ال
  

  :أسئلة الدرس
   عرف الطفرة-
  . من حيث أسباب الحدوث قارن بين الطفرات الكروموسومية والطفرات الجينية-
   فلماذا تعتقدين ذلك؟؟؟؟؟؟X تنصح الحامل بعدم الدخول إلى غرفة التصوير بأشعة -

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



 ١٣٦

  االستنساخ/الدرس السادس

ات التكنولوجية التي نشاهدها اليـوم إال بالمثـابرة و البحـوث            لم يصل العلم و التطور    
جميع ما نشاهده اليوم من أجهزة متطورة و علوم متقدمـة           العلمية و   

ابتدأت بفكرة لمعت في ذهن احدهم ثم طورها آخرون و آخرون إلى            
أن وصلت لما نشاهده اليوم من واقع كان يوما من األيام من محـض         

ن تصبح فكرة االستنساخ البشري يوما ما واقعا        الخيال و من المؤمل أ    
يحل الكثير من المشكالت العالقة التي لم يتوصل الطب إلى حلها فما            

   ؟أنواعه واستخداماته وأهدافههو االستنساخ و

 الجسم   هو عملية تكوين كائن حي باستخدام خاليا غير جينية من خاليا            -:االستنساخ
و هذا الكائن المتكون يكون مطابقا من       ، حيوان المنوي و البويضة   و نقصد هنا بالخاليا الجينية ال     

  -: منه الخلية الجسمية و تتم هذه العمليـة بـالخطوات التاليـة            ةخوذأحيث الجينات للحيوان الم   
تؤخذ خلية جسمية من الكائن الحي األول من أي محل من الجسم و يتم تفريغ هذه الخليـة و                   * 

ــا    ــى الم ــة عل ــواة المحتوي ــصل الن ــة أي  ف ــة الكامل ــوم٤٦دة الجيني   .ا كروموس
و بعد تعريضها   ) ب(داخل البويضة المفرغة من النواة للكائن       ) أ (يتم إدخال النواة من الكائن    * 

لشحنات كهربائية يحدث انقسام في نواة الخلية ليتكون جنين جديد يكون نسخة طبق األصل عن               
إذ أن % ١٠٠أ االعتقاد بان هذا التشابه هـو  لكن من الخط،  من ناحية التكوين الجيني)أ(الكائن  

التي قد تغير من    و )ب(ندريا الموجودة في بويضة الحيوان      ك مادة جينية موجودة في المايتوك     هنا
  .تركيبة الكائن الجديد و تحدث اختالفا بسيطا فيه

  



 ١٣٧

   -:كيف بدأت عمليات االستنساخ 

اخ أول كائن   يعود تاريخ بدء هذه العمليات إلى خمسينيات القرن الماضي حيث تم استنس           
أما أول حيوان لبون تم استنساخه فهي النعجة الشهيرة دولي و التي            . عحي وهي صغار الضفاد   

 تم ذلك بأخذ خلية من ثدي نعجة و جمعها ببويضة منزوعـة  أحدثت ثورة في عالم االستنساخ و    
 ،خة طبق األصل عن النعجة األولى     النواة من نعجة أخرى و كان الناتج هي دولي التي هي نس           

توالت التجارب و األبحاث في هذا المجال الستنساخ عدة أنواع من الحيوانات حيث نجحت هذه و
 الفئران و بعض أنواع الخنازير و كذلك الخرفان و التجارب في استنساخ حيوانات مثل القطط و    

األرانب لكن لم يثبت نجاح االستنساخ مع حيوانات أخرى مثل الكالب و القـرود و الخيـول و                
هذه التجارب لم تنتقل بعد إلى اإلنسان و ذلك بسبب القيود التي فرضتها الحكومـات               و .الدجاج

على نجاح هذه األبحاث على الجنس البشري حتى  على هذه األبحاث و لم يثبت لحد اآلن ما يدل           
ما تم نشره بخصوص نجاح إحدى المؤسسات في إنتاج جنين بشري لم تثبت صحته و لم تعطى                 

  .كل تفاصيل األمر حيث يعتبر من ناحية علمية مشكوكا في صحته

  هل هناك تطبيقات لالستنساخ في مجاالت أخرى ؟؟؟
لم النبات و التي تقدمت أبحاثه و أنتجت العديد من األنواع           نعم فهناك االستنساخ المستخدم في عا     

  .النباتية النادرة بهذه الطريقة
وهناك طرق محورة لالستنساخ هو ما يسمى باالستنساخ العالجي أو النسيجي و يتم ذلك بأخـذ                
خلية جذعيه من النسيج المراد استنساخه و دمجها مع بويضة منزوعة النواة ليتكون منها الجنين               

التي تكون مسئولة عن تكوين نسيج معين من الجـسم  ) stem cells(ثم تؤخذ الخاليا الجذعية 
و تتم زراعة هـذه     ) خاليا الخصيتين أو المبيض   ( مثل الجلد أو البنكرياس أو الخاليا التناسلية        

ه الخاليا في كائن حي آخر لتبدأ بالتكاثر و تكوين النسيج المراد استخراجه بهذه الطريقة و هـذ                
العمليات في طور البحث و لم يثبت نجاحها على اإلنسان بينما نجحت هذه التجارب مع الفئران                
حيث تمت زراعة خاليا جذعيه داخل خصيتي الفئران و نتجت عنها حيوانات منويـة و مـن                 
الممكن في حالة نجاح هذه األبحاث أن يتم عالج العديد من الحاالت المستعصية مثـل األورام                 

 و أمراض القلب و األمراض العصبية و كذلك المرضى الـذين تعرضـوا للعـالج                السرطانية
ــة     ــصورة طبيعيــ ــاب بــ ــل باإلنجــ ــدوا األمــ ــائي و فقــ   .الكيميــ

 حيـث يـتم     DNAهناك استخدامات أخرى لالستنساخ و هو ما يسمى االستنساخ الجيني لمادة            
لالنقسام السريع و دمجه    فصل الجزء المراد استخدامه و زرعه في بعض أنواع البكتيريا القابلة            

  .DNAمع 



 ١٣٨

  -:ما هو الفرق بين االستنساخ و التلقيح الطبيعي.
 مـع    كروموسـوماً  ٢٣يحدث التلقيح الطبيعي باتحاد الحيوان المنوي المحتوي علـى          

 و بهذا العدد ينـتج      كروموسوماً ٢٣الكر وموسومات أي     البويضة المحتوية على نفس العدد من     
الـذي تكـون    )الكروموسومات الجنسية   (  XX أو   XY + موسوماً كرو ٤٦الجنين المكون من    

  .مادته الجينية تختلف عن كال األبوين
أما في االستنساخ فقد تم شرحه مسبقا أي تكون نواة الخلية من الحيوان األول محتويـة                

 هي المسئولة بالكامل عن المادة الجينية للكائن الجديد و لهذا فهي تـسمى               كروموسوماً ٤٦على  
تنساخا للخلية األب إذ أن دور البويضة هنا ال يؤثر على التكوين الجيني ألنها منزوعة النواة                اس

  .و ال تحتوي على الكروموسومات الوراثية
  حكم االستنساخ

أي نص مـن نـصوص     من النّاحية العلمية  ال نجد له معارضا شرعيا فياالستنساخ
بمصلحة غيره ، و بمـا يحقّـق    حة اإلنسان ذاته أوالشريعة اإلسالمية ما دام ذلك يتعلّق بمصل

من خلق اهللا سبحانه و تعالى في مـنهج   المصلحة العامة و الخاصة لكّل البشر ، و بما ال يغير
و ما دام  أرادها اهللا سبحانه لتحقيق الخير للبشرية جمعاء سير الحياة طبقا للنواميس الطبيعية التي

فيما ملك فيه في  يه في حدود هذا االستخالف الشرعي ، و يتصرفاإلنسان يعمل فيما استُخلف ف
﴾    األرض  يعـا منـه هـو ا ي خلـق ل ـم مـا﴿  : حدود هذا اإلذن الذي ورد في قوله تعالى

بشرط أن يحافظ على األمانة التـي كُلّـف    فإن عمله مشروع و تصرفه صحيح، )٢٩:البقرة (
  .بحملها

حرية العلماء و الباحثين فـي مجـال الهندسـة الوراثيـة و      وعلى ذلك ، فال قيد على 
الحيوان بما فيه مصلحة البشرية ، و بما ال يؤثر بالسلب على التـوازن   االستنساخ في النبات و

 أراد للحياة به أن تستقيم بمنهج سليم ليحيا عليها ، و يعيش كّلخلقه اهللا تعالى ، و المنشود الذي

قواعد الرأفـة و   في جميع األحوال ال بد أن تُراعىو، عطفه آمنين وأجمعين و برحمته خلق اهللا
  .الرحمة بالحيوان

  :أسئلة الدرس 
  . عرف االستنساخ-
  . ما الفرق بين التكاثر الجنسي واالستنساخ-
 .هل تؤيد هذا الرأي؟ وضح رأيك مع التعليل إلجابتك... يعتبر االستنساخ حرام شرعاً-

  



 ١٣٩

  لخنازيرأنفلونزا ا/الدرس السابع

بعـد االنتـشار     ،وباء جديد بدأ ظهوره في المكـسيك        يعتبر مرض أنفلونزا الخنازير     
على معظـم أنحـاء الكـرة       )  فيروس أنفلونزا الخنازير     ( هذا الفيروس    المستمر الذي يواصله  

األرضية، والتي ال أحد يعلم متى سوف تنتهي هذه األزمة، األمر الذي يجعله قد يتحول إلى وباء 
  . ليصبح مصدر قلق يهدد العالم بأسرهعالمي

  كيف تحدث اإلصابة ؟
تصيب فيروسات أنفلونزا الخنازير البشر حين يحدث اتصال بـين النـاس وخنـازير              

  .أيضا حين تنتقل أشياء ملوثة من الناس إلى الخنازيرمصابة، وتحدث العدوى 
ويمكن أن تصاب الخنازير بأنفلونزا البشر      

نـدما تـصيب فيروسـات      أو أنفلونزا الطيور، وع   
أنفلونزا من أنواع مختلفة الخنازير يمكن أن تختلط        

وعن . جديدة خليطهداخل الخنزير وتظهر فيروسات     
أسباب اإلصابة بالمرض، فقد أعلنت منظمة الصحة   
العالمية أن األسباب الرئيـسية إلصـابة اإلنـسان         
بالعدوى تكمن في االختالط المباشر بين الخنازير،       

وثة التي تستخدم بين الخنازير المصابة      األدوات المل 
 القطعان التي تم تحصينها ضد أنفلونزا الخنـازير قلـيالً مـا     وغير المصابة، وأشارت إلى أن   

  .تصاب بالمرض أو يظهر عليها عالمات المرض

 أنه ليس هناك دليالً النتقال المرض عن طريق لحم الخنزير المطهـي،      ومما ال شك فيه   
 درجة مئوية خـالل     ٧١لخنازير، وتكون اللحوم آمنة عند وصولها بدرجة      وكذلك منتجات لحم ا   

  . وذلك لقتل الفيروسالطهي

  أعراض المرض
أعراض هذا المرض شبيهة بأعراض األنفلونزا الموسمية وهي ارتفاع فـي درجـة الحـرارة               

ء  وسعال وضعف العضالت واإلجهاد لكن أنفلونزا الخنازير يرافقها  زيادة في اإلسهال والقـي             
  .عن األنفلونزا العادية 

وقد ظهرت هذه األنفلونزا نتيجة إصابة الخنازير بأنفلونزا عادية التقطها من البـشر أو              
مما جعل هذا الفيروس يختلط بـين الخنـازير وينـتج           ،الطيور عن طريق السعال أو العطس       
  .سالالت جديدة من فيروس األنفلونزا 



 ١٤٠

  
  كيـــف تحمـــي نفـــسك مـــن المـــرض؟

دي بالماء والصابون عدة مرات فـي       غسل األي * 
  .اليـوم خاصـة بعـد التعامـل مـع الحيوانـات      

  .تجنب االقتراب من الشخص المصاب بالمرض*  
ضرورة تغطية األنف والفم بمناديل ورق عنـد        * 

  .السعال
أهمية استخدام كمامات على األنف والفم لمنـع        * 

  .انتشار الفيروس
  .وث اليدين منعا النتشار الجراثيم تجنب لمس العين أو األنف في حالة تل *
إذا كنت تعانى أنت أو أحد أفراد أسرتك من أعراض تشبه أعراض األنفلونزا أبلـغ الطبيـب                 *

  .المعالج بأنك مخالط لخنازير، فقد تكون مريضة باألنفلونزا
 كنـت مـصاباً      يجب تشخيص اإلصابة سريعاً بأخذ عينة من األنف أو الحلق لتحديد ما إذا            * 

  .س أنفلونزا الخنازيربفيرو
  

  :أسئلة الدرس
فـسر  " يعتبر مرض أنفلونزا الخنازير من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان         "  -

  .ذلك
 .ما الفرق بين مرض أنفلونزا الخنازير واألنفلونزا الموسمية -

  .اقترح طرقا تنصح بها المكسيكيون لمنع تفشي هذا الوباء في المكسيك -

  

  
  
  
  
  
  
  



 ١٤١

  الهندسة الوراثية/نالدرس الثام
مصطلح علمي حديث، يستعمل للتعبير عن مدى تقدم التقنية العلمية المعاصرة، وتعتبر            
الهندسة الوراثية أداة قوية تحمل في طياتها آماالً كبيرة للطب والزراعـة والـصناعة واألمـن                

الحديث عـن   فقد تقدمت األبحاث بدرجة كبيرة منذ أواسط السبعينيات حتى انتشر           ..... الغذائي  
  .ثورة الهندسة الوراثية

وتعرف الهندسة الوراثية بأنها هي التعديل والتحسين التقني للكائنات الحيـة، أو أنهـا              
تطبيق المبادئ العلمية والهندسية على صناعة المواد بوسائط حيوية كالكائنات الحية الدقيقـة أو              

 على عزل جين من كائن حي ونقله إلى كائن الخ، أو أنها القدرة.... الخاليا الحيوانية أو النباتية 
  .حي آخر، وبذلك يتم تخليق نباتات وحيوانات مهجنة جينياً تمتلك المميزات المرغوبة

  
وباختصار نستطيع القول أن الهندسة الوراثية هي حذف أو إضافة بعض الجينات المـسئولة              

  عن الصفات الوراثية في خاليا الشخص محل التطبيق

  :تقنية الهندسة الوراثيةنسخ الجينات ب

ويتم نسخ الجينات كأحد التطبيقات على الهندسة الوراثية وتهدف تلك العملية لإلكثـار مـن               
  :بعض الجينات أو تعديلها وتحسينها وتتضمن هذه العملية تلك الخطوات 

 )DNA( المحتوية على الجين المراد استنساخه في قطعـة         ) DNA( يتم إدخال قطعة الـ     
  .رة تسمى البالزميد وهذه الناقلة تساعد على إدخال الجين داخل خلية بكتيريةدائرة كبي

داخل الخلية البكتيرية، يبدأ البالزميد في التضاعف، منتجاً أعداد كبيـرة مـن النـسخ                 )٢
  .المحتوية على الجين الذي نقله ) DNA(المطابقة له ومتضمنة قطعة الـ 

قل نسخ من البالزميد المحتوي على الجين إلى الخاليـا          عندما تنقسم الخلية البكتيرية، تنت    ) ٣
  .البكتيرية الجديدة ويتضاعف الجين من جديد

  .بعد أن تتكاثر البكتيرية عدة مرات، يتم اختيار الجين المطلوب   )٤

  .قد يكون هذا الجين هو المسئول عن إنتاج هرمون معين أو مادة معينة في الخاليا الحية

  



 ١٤٢

  

  

  
  
  
  

  :بعض التطبيقات على الهندسة الوراثية
والتي تعطى لألطفال منذ الوالدة وحتـى  ) التطعيمات اإلجبارية  ( ل والطعومإنتاج األمصاأ ـ  

  والتيتـانوس وكـذلك   DPTدخول المدرسة ـ مثل التطعيمات ضد الدفتيريا والسعال الديكى  
 .فيروسات شلل األطفال  وغيرها 

 للكشـف عـن األمـراض مبكرا في الدم مثـل الدرن  … إنتـاج المـواد التشخيصيةب ـ  
: واألجسام المضادة لها وكذلك الطفيليـات مثـل           وكذلك فيروسات الكبد مثل    .وقرحـة المعدة 
  . .وديدان البلهارسيا– الديدان الكبدية 

 DNA قطعة 
  المحتویة على الجین

 یقطع الجین  بإنزیمات 

یتم ربط الجین بالبالزمید 
 البكتیري

 یوضع البالزمید داخل البكتیریا 

یتم إكثار البكتیریا للحصول على نسخات 
 جدیدة من الجین المطلوب

 
خالیا بكتیریة بھا العدید من 

 الجینات المرغوب بھا

یتم استخالص الجینات من 
 الخالیا البكتیریة

 شكل توضیحي لعملیة إكثار ونسخ بعض الجینات المرغوب فیھا



 ١٤٣

 بدراسة تحاليل كروموسومات الخلية وذلك بأخـذ عينـة من تشخيص األمراض الوراثيةج ـ  
  .مريضا أم ال موسوماً الـدم بالنسـبة لألم أو األب لمعرفـة ما إذا كان يحمـل كرو

مثـل  ) والكبار أيضا   ( مثل بعض أمراض العيوب الوراثية في التمثيل الغذائي لحديثي الوالدة           
  .ونقص اإلنزيم الهاضم للبن وغيرها     أنيميا الفول

وكـذلك  ..وقد تم إجراء تحاليل لألمراض الوراثية و أنيميا البحر المتوسـط الوراثيـة              
  .ي المسمى ومرض نزف الدم وغيرها مرض ضعف العضالت الوراث

.. بهدف التعريف الكامل بجينـات اإلنـسان       ) البصمة الوراثية     (  البشرى مالجينومشروع   -د
وهو مشروع بحثي ضخم تُعـد  .. ورسم خريطة كاملة لها ، ومعرفة الوظيفة الحقيقية لكل جين        

  .له الدول الكبرى ميزانيات ضخمة 
مثل ..  نجحت األبحاث على مستوى الخلية       ر لألنسجة البشرية  في مجال إنتاج قطع غيا      -هـ  

  . وإكثارها عن طريق الخاليا البكتيرية.. إنتاج األنسولين البشرى من خاليا بشرية 
حيث ثم إكثار خاليا الجلد .. كما نجحت األبحاث العلمية في إنتاج نسيج كامل مثل الجلد     

وبذلك يمكن ترقيع الجلد وخاصة في      .. لد األصلي   مثل الج .. لتعطى ماليين الخاليا المتالصقة     
ونجحـت بعـض   . الحروق الكبيرة ـ والحوادث التي يصاحبها تهتك في كمية كبيرة من الجلد  

  .األبحاث في بعض أنسجة الحيوان وذلك لنقلها إلى جسد اإلنسان مثل الكبد أو الكلية أو القلب
 

  -:أسئلة الدرس
  ؟ ما المقصود بالهندسة الوراثية-
  . تتبع بمخطط سهمي آلية نسخ جينات جديدة-
  ما أهمية الهندسة الوراثية في مجال الطب؟-
 
 
  
  
  
  



 ١٤٤

  الحرب البيولوجية/الدرس التاسع
  

 أو غيرها مـن  الفيروساتتعرف الحرب البيولوجية بأنها االستخدام المتعمد للجراثيم أو  
الكائنات الحية و سمومها التي تؤدي إلى نشر األوبئة بين البشر و الحيوانات و النباتات، و سبل                 

الحـرب  و يطلق البعض على هذا النوع من الحـروب اسـم            . مقاومة هذه األوبئة و مسبباتها    
  . ، غير أن تعبير الحرب البيولوجية أكثر دقة لشموليتهالحرب الجرثومية ، أو البكتيرية

حروب قـديم جـدا، إذ كثيـرا مـا لجـأ            واالستخدام المتعمد للعوامل البيولوجية في ال     
 و المأكوالت، و إلقاء جثث المصابين باألوبئة        النبيذ و   مياه الشرب المحاربون القدماء إلى تسميم     

 ، حيـث    القـرن العـشرين   و لقد استمر اللجوء إلى هذه العوامل حتى         . في معسكرات أعدائهم  
لتـي   لتدمير المحاصيل و الغابـات ا      جنوب شرقي آسيا  استخدمها البريطانيون و األمريكان في      

 .توفر ملجأ لقوات العصابات
  

  :العوامل البيولوجية التي يمكن استخدامها في الحرب البيولوجية
 . الخالفطريات و الفيروسات و البكتيريا الكائنات الدقيقة مثل -١

  . السموم الجرثومية الحيوانية و النباتية-٢
  . ناقالت العدوى مثل  القمل و البراغيث-٣
  . الحشرات و النباتات المؤذية-٤
الحـرب  و تندرج هذه أيضا ضـمن عوامـل         ( لمضادة للمزروعات،    المركبات الكيماوية ا   -٥

  ).الكيماوية
  :مة أبرزها و تتسم عوامل الحرب البيولوجية بخصائص عا

 .أن يكون شديد العدوى والتأثير •

 .فاعليته أن يكون فعاالً لفترة محددة ثم يفقد •

 .قليلة جداً يجب أن تكون الكمية الالزمة إلحداث الوفاة •

 .وأسعار معقولة أن يتم إنتاج المادة الفعالة بكميات كبيرة •

 .مختلفة أن يتم استخدامه في ظروف ميدانية •

 .التخزين افي أثناء فترةأن يتمتع بالثبات الك •

  .للعامل السام أن ال يكون للمستهدف أو العدو لقاح مضاد •



 ١٤٥

 طرق إيصال العدوى

هناك ثالث طرق أساسية إليصال العدوى بالعوامل البيولوجية، و هي العـدوى مـن              و
و . خالل الجلد، و العدوى بواسطة المأكوالت و المشروبات الملوثة، و العدوى بواسطة الهـواء        

 و  القنابـل  و   الـسفن  و   الطائراتو يمكن استخدام    . ر الطريقة األخيرة أكثر الطرق فاعلية     تعتب
  . كوسائط لنشر هذه العواملالصواريخ و المدافع

  طرق الدفاع ضد العدوى

 من أبـرز حلـول هـذه    التطعيمو يعتبر   . ويشكل الدفاع ضد الحرب البيولوجية مشكلة     
و يضاف إل ذلك مجموعـة      . المشكلة ، كما تؤمن المالبس و األقنعة الواقية إجراءا دفاعيا جيدا          

 الـصحية و    ت الوقائية مثل حفظ الماء و األطعمة، و رفع مـستوى اإلجـراءا            تاإلجراءامن  
 للمناطق المعرضة، و تطهير األشخاص و التجهيـزات و المنـاطق            الحجر الصحي النظافة، و   

  .الملوثة

 االتفاقيات و البروتوكوالت بخصوص الحروب البيولوجية

تؤدي الحرب البيولوجية إلى صعوبات بالغة ليس على صعيد الدفاع فحسب، بل و على              
و لذا  . مناطق تأثيرها عند اللجوء إليها    صعيد الهجوم كذلك، إذ إن من الصعب ضبطها و تحديد           
و لقد كانت هذه    . أسلحة الدمار الشامل  فإنها تعتبر أكثر خطورة من األسلحة الكيماوية من ضمن          

 و تطـوير     للحد من إمكانات اسـتخدامها     القرن العشرين الحقيقة وراء الجهود التي بذلت طيلة       
التـي تمنـع   " اتفاقية جنيـف  "١٩٢٥و لقد وقعت الدول الكبرى في العام . األسلحة الخاصة بها  

 الـسامة و    الغـازات و ذلك باإلضافة إلى منع      . اللجوء إلى األسلحة البكتريولوجية في الحروب     
 أبـرز الممتنعـين عـن       دةالواليات المتح و كانت   .  هذه االتفاقية  دولة ٢٩و لقد أقرت    . غيرها

  .االنضمام إليها

  

  :أسئلة الدرس

  عرف الحرب البيولوجية -
 .عدد بعض الكائنات الحية التي تستخدم كأسلحة في الحرب البيولوجية -

  .كيف يمكن نشر األوبئة واألمراض بالعوامل البيولوجية -



 ١٤٦

  المشاتل الزراعية/الدرس العاشر
إلكثار المختلفة وتربية النباتات التي تحتاج      المشتل هو المكان الذي تجرى فيه عمليات ا       

إلى عناية خاصة مثل شتالت الفاكهة أو نباتات الخضر أو نباتات الزينة أو النباتات الطبيـة و                 
  .العطرية أو أشجار الغابات 

  :أهمية المشاتل 
تلعب المشاتل دورا هاما في اإلنتاج الزراعي حيث يعتمد عليه كمصدر لنباتات التزيين             

ت الخضر وغرس الفاكهة واألشجار الخشبية حيث تزرع فيه بـذور هـذه النباتـات أو                وشتال
أصولها وأجزائها النباتية المستخدمة للتكاثر ويجرى لها الرعاية الالزمة وعمليـات التربيـة أو              

وقد ارتفعـت أهميـة     . التطعيم حتى يشتد عودها وتصبح صالحه لزراعتها في المكان المستديم         
لنجاح الذي تحقق في تصدير مثل هذه النباتات للدول األخرى وتحولت إلى تجارة   المشاتل نظرا ل  

  .خارجية تحقق عائد أو أرباحا مجزية
  

  :شروط نجاح المشاتل الزراعية
أن يكون المشتل في منطقة مناسبة بعيدة عن الريح والطرق وأن يكون قريبا من مصدر العقل  -

  .والطعم
   توفر األيدي العاملة-

 مانة والدقة  األ-

   رأس المال-

    عدم المغاالة في الكسب-
  

  :منشآت المشاتل ومستلزماتها 
 وتـستخدم فـي     .لزراعة البذور وأغراض البحث على النباتـات       : الصوب الزجاجية  -

 : األغراض التالية

  .حماية النباتات الرهيفة من حرارة الصيف وبرودة الشتاء •
 النباتـات ذات    احتياجـات توفر بها   كما ت ، ةلباردطق الحارة وا  تربية وإكثار نباتات المنا    •

 .التربية الخاصة التي تحتاج لحرارة ورطوبة وضوء وتهوية بدرجات معينة

  .زراعة النباتات في غير المواعيد المتداولة •



 ١٤٧

  
  

  : وتـستخدم فـي األغـراض التاليـة     .وتصنع من مادة البـولي ايثيلـين  : الصوب البالستيك

زراعة البذور واألجـزاء النباتيـة     و للظروف البيئية غير المالئمةحماية النباتات من التعرض
  والتي يحتاج إنباتها توفر درجات حرارة محددة ومستوى معين من الرطوبة

  
  

 .تستعمل في حماية النباتات من برودة الشتاء وزراعة البذور العقل في الربيع            : المراقد الباردة 
ن الصوب الزجاجية وقبل زراعتها فى األرض المـستديمة         وتستعمل ألقلمه النباتات عند نقلها م     

  .وتستعمل أيضا في حماية النباتات من الرياح واألمطار الغزيرة 

  



 ١٤٨

تستخدم الصوب الخشبية في زراعة البذور والعقل وتربى بهـا الـشتالت             : الصوب الخشبية . 
ل زراعتها في األرض    الصغيرة وتستعمل في أقلمة النباتات عند نقلها من الصوب الزجاجية وقب          

 المستديمة ويمكن تفريد الشتالت الصغيرة

من أشعة الشمس المباشرة أثناء الصيف وتستعمل كذلك في حماية النباتات من البـرودة أثنـاء                
  .وكذلك نقل الشتالت النامية بها وحمايتها. الشتاء 

  
  

 .يةوتستعمل لنفس الغرض الذي تستعمل من أجله الصوب الخشب : المظــــالت
 
  

  :أسئلة الدرس 
  -: أكمل الناقص فيما يلي-
  ._________________________ يعرف المشتل الزراعي بأنه-
  .____________و________  ترجع أهمية المشاتل الزراعية ألنها-
  .__________و__________ و____________  من شروط نجاح المشاتل الزراعية-
  
 
  
  
  
  

  
  
  
  



 ١٤٩

   السرطانضمر/الدرس الحادي عشر
السرطان هو داء ارتبط اسمه مع اسـم        

صار يضاهيه رهبـة و فزعـاً و    الموت حتى
صار كل من يسمع بِاسمه يـشعر بـالخوف و          

أكان هو المصاب أم أحد  الحزن و األسى سواء
أقاربه أو معارفه و الحقيقة أن السرطان هو داء   

 إلى الموت لكن ليس بالضرورة      خطير قد يؤدي  
.  

  :السرطان تعريف  بمرض 
يتكون جسم اإلنسان عادة من مجموعة      

واألعضاء التي تتكون بدورها من      من األنسجة 
 التي تختلف من ناحية الشكل والوظيفة لكنها تنقسم وتتكاثر بـنفس            ،العديد من الخاليا المتشابهة   

ل أو  يمكن ألجسامنا النمو واالسـتبدا     وعادة ما تنقسم تلك الخاليا بشكل منتظم بحيث         .الطريقة
لكـن إذا   ، هذا التكاثر يكون في وقت محدد والى حد معـين           . إصالح الخاليا واألنسجة التالفة   

خرجت هذه العملية عن السيطرة فإن الخاليا تبدأ بالتكاثر بسرعة وينتج عن هـذا مـا يـسمى                  
  .بالورم

  
  :أقسام المرض 

  :يقسم مرض السرطان على نوعين
تأثيرهـا  . ك األورام مغلفة بغشاء وغير قابلة لالنتـشار         وعادة تكون تل   : األورام الحميدة  – ١

وإذا كان حجمها كبير يمكن أن      ، المحدود على المريض يكون بالضغط على األعضاء الطبيعية         
  .تستأصل بالجراحة

وهي التي تهاجم وتدمر الخاليا واألنسجة المحيطـة بهـا     : )السرطانية  ( األورام الخبيثة    – ٢
نتشار بعيدا وذلك بان تنفصل خلية من الورم األولى وتنتقل خالل الدم مـثالً       ولها القدرة على اال   

  .إلى عضو أخر وتكون أوراما سرطانية ثانوية أخرى
والسرطان بأشكاله المختلفة يأتي في المرتبة الثانية بعد أمراض القلب كمسبب ألعلـى             

 نزال نرى في الـسرطان      حتى ونحن ننعم بالصحة الكاملة ال     ، نسبة وفيات في األمم الصناعية      
لكن هذا ظلم فمع وجود العزيمة واألمل والعالج الجيد والحـديث أصـبح             ، أفظع حكم باإلعدام    

  .الطب يتحدث عن شفاء من هذا الداء الشرس أو على األقل يحقق العالج
  

 
 خلیة سرطانیة



 ١٥٠

  :كيف يبدأ المرض 
تغيير بسيط فـي   هذه الخطوة األولى نحو تكوين المرض حيث يبدأ على مستوى خليه ب         :البداية  

  .عملها وطريقة التحكم في هذا العمل والمواد التي تسبب هذه البداية تسمى بالمواد المسرطنة
يتكون الورم عن طريق خلية واحدة و نجاحها في النمو واالنقالب على حساب             : تطور المرض   

  .الخاليا األخرى 
  :الورم اإلكلينيكي 

لما يعالج فيستمر بالنمو وتدمير األنـسجة المجـاورة         ويكون الورم في هذه المرحلة كبيراً وإذا        
  .وربما االنتشار إلى أعضاء أخرى بعيدة 

من المالحظ أن هذا المرض غير معدي وقد سميت بعض أنواع الـسرطانات حـسب               
، سرطان المثانة   ،سرطان عنق الرحم    ، سرطان الثدي   ، سرطان الدم   : العضو المصاب ومنها    

  .غيرهو ...... سرطان القولون 
وربما يعود ذلك إلى سـوء      ، وقد تفشى هذا المرض بكثرة في مناطق شمال قطاع غزة           

استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية بل وإضافة بعض المواد التي تسرع من النمو وتلك التـي               
تقتل الجرذ والفئران بهدف المحافظة على المزروعات دون وجود رقابـة أو محاسـبة علـى                

  .األفراد
  

    :ة الدرسأسئل
  : أكملي الناقص فيما يلي-١

  عرف مرض السرطاني -
 ......................و..................  إلى قسمين هما  مرض السرطانيقسم -

 .تتبع مراحل تكون الورم السرطاني -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥١

  
  :المراجع

لكتب سلسلة ا ، التقنية الحيوية في حياتنا المعاصرة    ): ٢٠٠٧(صالح عبد الحميد    ، قنديل -١
  .جامعة الملك سعود، مركز بحوث كلية العلوم، العلمية الثقافية

، دار الـشروق   ، ١ط  ، مقدمة في علم الوراثـة    ): ١٩٩٨(عائدة وصفي   ، عبد الهادي  -٢
 .عمان

الهيئة المصرية العامة   ، اإلنسان والهندسة الوراثية  ): ٢٠٠٣(علي محمد علي    ، عبد اهللا  -٣
 .للكتاب

وزارة التربية والتعليم   ، العلوم العامة للصف العاشر    ):٢٠٠٥(عزيز وآخرون   ، شوابكة -٤
 .دولة فلسطين، العالي

مدى تضمين محتوى مقررات األحيـاء لطالبـات        ): ٢٠٠٧(عبير عمر محمد    ،الجاسر -٥
رسالة ماجـستير غيـر     ، المرحلة الثانوية بعض المواضيع العلمية لإلرهاب البيولوجي      

 .لسعوديةالمملكة العربية ا، جامعة أم القرى، منشورة

، دار الفكر العربـي   ، ١ط  ، الجينوم والهندسة الوراثية  ): ٢٠٠١(عبد الباسط   ، الجمل -٦
 .القاهرة

 .دار الشروق رام اهللا، ١ط، عالم الجينات): ١٩٩٩(بهجت عباس ، علي -٧

 .عمان، دار الشروق، علم الوراثة األسس والمبادئ): ١٩٨٥(خليل أنطوان ، رشماوي -٨
 .عمان، دار اإلسراء، اخ حقائق علمية وفتاوى شرعيةاالستنس): ٢٠٠١(جمال ، نادر -٩

وزارة ، الثقافة العلمية للـصف األول الثـانوي      ): ٢٠٠٥(غسان وآخرون   ، سرحان -١٠
 .دولة فلسطين، التربية والتعليم العالي
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  )٦(ملحق رقم 
   سم اهللا ا ر ن ا رحيم

  ا امعة اإلسالمية غـــزة
   ية ا راســات العليــا

  قسم ا ناهج وطرق ا در س
  .إلثرائية كيم د ل ا علم   ا ادة ا/ ا وضوع 

  
  ـا اهللا،،،،/حفظه..................................................  ة  /ت الفاضل/األخ

  :ا سالم علي م ور ة اهللا و ر ته و عد
إثراء  توى منهاج العلوم العامة بمستحدثات بيو وجية وأثره    ":تقوم ا احثة بإجراء دراسة بعنوان

كمتطلب جز   لحصول   درجة  " طا ات ا صف ا امن األسا تنمية ا نور ا يو و   ى
  .ا اجس   من قسم ا ناهج وطرق ا در س 

  .وتهدف ا راسة إ  إعداد د ل ا علم   ا ادة اإلثرائية 
 وقد قامت ا احثة بإعداد ا  ل ا رفق  ي م وتأ ل من سعادت م ا كرم بإبداء رأي م حو   

  : من حيث 
  .  قيق ا  ل ألهداف ا ادة اإلثرائيةمدى

 .سالمة صياغة  توى ا  ل

 .مدى صحة ا ادة اإلثرائية ومناس تها  ستوى الطلبة

 .مدى  الئمة ال سلسل ا نط   لمادة اإلثرائية 

 .مدى  الئمة ال سلسل ا نط   أل شطة

 .مدى  الئمة أسئلة ا قو م ا اصة ب ل درس

  . الءمتها  لطلبةكفاية عدد ا روس و
  .كما أنه يمكن م تعديل أو إضافة أي مق حات أخرى ترونها مناسبة 

ًشاكرة ل م حسن تعاون م معنا وداعية ل م با صحة والعافية ً.  
  ا احثة                                                                                                                           

  هبة  مد أبو فودة
  :ا يانات ا شخصية  لمح م

  :............................... ا وظيفة          : .............................         االسم
  : ...............................جهة العمل:....................            ا رجة العلمية
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  غـــزة/ة الجامعة اإلسالمي
  كلـية الدراسات العلــــيا 

  قسم المناهج وطرق التدريـس 
  
  

  
  

   حممد أبو فودةهبة/إعداد 
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  المقدمة
ونحن نعيش في عصر التقدم العلمي ومع تقدم وسائل االتصال وسهولة تدفق المعلومات             

لمعلومات لذا وقع علـى عـاتق مـصممي         أصبح العالم وكأنه يعيش في بقعة صغيرة مملؤه با        
المناهج الجزء األكبر من تطوير المناهج بل وإعادة صياغة بعضها كي تتالءم مع هذا التطـور              
وتلك المستحدثات العلمية وكي تعد فرداً متنوراً علمياً قادر على مواجهـة مـشكالته اليوميـة                

  .والتكيف مع بيئة المحلية 
ج العلوم العامة للصف الثـامن األساسـي بـبعض           وقد اقتضت الضرورة إثراء منها    

المستحدثات البيولوجية خاصة بعد التأكد من افتقار مناهج العلوم العامة للمرحلة األساسية العليا             
للعديد من الموضوعات والقضايا الحديثة في مجال علم البيولوجيا ونقص فـي الموضـوعات              

 إضافة بعض الموضوعات الحديثة في مجـال        الهامة واألساسية في أحيان أخرى لذا كان لزاماً       
علم البيولوجيا إلى العديد من دروس الوحدتين األولى والثانية من كتاب العلوم العامـة للـصف         

  .الثامن 
  ماذا نقصد بالمستحدثات البيولوجية؟

ويقصد بالمستحدثات البيولوجية كل ما هو جديد وحديث في مجال العلوم البيولوجية وما             
وث الحياة المهتمة بدراسة اإلنسان والحيوان والنبات من الناحية الوراثية والبيئيـة            تسفر عنه بح  
  .والفسيولوجية

  : األهداف العامة للدليل
إن تحديد األهداف منذ بداية أي عمل يعتبر عنصراً أساسياً وضرورياً في عملية اإلعداد              

إلثرائية ودليل المعلم بل وتحديد     حيث تعتبر األهداف بمثابة معيار يتحدد بموجبه محتوى المادة ا         
  .طبيعة النشاطات ووسائل وأساليب التقويم وطرق التدريس التي تتالءم مع تحقيق هذه األهداف 

وبناء على ذلك يهدف الدليل المقترح إلى تحقيق أهداف المادة اإلثرائية ومساعدة المعلم             
 البيولوجي لدى طلبة الصف الثامن      في تطبيق المادة اإلثرائية أي بوجه عام تنمية مستوى التنور         

  .األساسي
  :ويمكن تحقيق الهدف العام من خالل تحقيق األهداف الخاصة التالية

علم األحياء ،المادة الوراثيـة،     ( أن يتعرف الطالب على بعض المفاهيم العلمية الجديدة          -
البــصمة الوراثيــة، الطفــرة ،االستنــساخ، المــشتل الزراعــي، مــرض أنفلــونزا 

  ).ر،الهندسة الوراثية، الحرب البيولوجية، مرض السرطان الخنازي
 .أن يستخدم الطالب المجهر التشريحي في فحص بعض العينات -
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قـضايا  ( أن يبين الطالب رأيه اتجاه بعض القضايا والمواضيع البيولوجية المـستحدثة             -
 )االستنساخ، الهندسة الوراثية، الحرب البيولوجية

ل من الطفرة،االستنـساخ، نـسخ الجينـات بالهندسـة          أن يشرح الطالب آلية حدوث ك      -
 .الوراثية

أنفلونزا (أن يقترح الطالب طرقاً للوقاية من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان             -
 ).الخنازير

الطفرات الكروموسومية والجينية ، و االستنساخ والتكاثر       (أن يميز الطالب بين كل من        -
 ).خبيثالجنسي، والورم الحميد والورم ال

 .أن يحدد الطالب مكونات المشتل الزراعي -

 .أن يقدر الطالب عظمة الخالق عز وجل وإبداع صنعه -
 

  :الفلسفة التي تقوم عليها المادة اإلثرائية
وتركز المادة اإلثرائية على العديد من المستحدثات البيولوجية المتداولة حديثاً والتي تثير            

تثري فضولهم وتؤدي إلى اكتساب ونمو المعرفة العلمية        اهتمام العديد من الطلبة وتفكيرهم و     
  .لدى الطلبة وبالتالي تنمية التنور البيولوجي لديهم

   :أهمية المادة اإلثرائية
تنبع أهمية المادة اإلثرائية من أهمية ما تتناوله من مـستحدثات بيولوجيـة معاصـرة               

لبة وتنمي قدراتهم وتفكيرهم    وآثارها على حياتنا وما تثيره من قضايا وموضوعات تثير الط         
ومعرفتهم العلمية إضافة إلى هذا الدليل الذي يعتبر بمثابة موجه للمعلم بل ويمد يد العـون                

  .ليؤدي المعلم عمله بكفاءة
  : تجريب المادة اإلثرائية

  .يتم تجريب المادة اإلثرائية في مدرسة دير ياسين األساسية العليا للبنات بحافظة رفح
  : لتدريس المادة اإلثرائية الزمن الالزم

إحدى عـشرة حـصة نظريـة       ( حصة دراسية    ة عشر إلى ثالث تحتاج المادة اإلثرائية    
  ).وحصتين للتقويم
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التوزيع الزمني لدراسة الموضوعات وعدد الحصص ومكان غرس المادة 
  .اإلثرائية في الكتاب المدرسي

  
  
  الرقم

  
  المادة اإلثرائيــــة

  
  مكان غــرس

  إلثـرائيةالمادة ا

  
  عدد الحصص

العنوان الذي 
تندرج تحته 
  المادة اإلثرائية

بداية (بدون عنوان   ١  ٣صفحة   معنى علم األحياء وأهميته  -١
  )الفصل

أمثلة لبعض التقنيـات المـستخدمة فـي          -٢
  )المجهر التشريحي(دراسة األحياء

  أنواع المجاهر  ١  ٩صفحة 

  النواةمكونات   ١  ٢٠صفحة  DNAالمادة الوراثية   -٣
االنقسام المتساوي    ١  ٢٤صفحة   البصمة الوراثية  -٤

  )أسفل الجدول(
االنقسام المتساوي    ١  ٢٦صفحة   الطفرات  -٥

  في الخلية النباتية
مراحل االنقـسام     ١  ٢٧صفحة   مفهوم االستنساخ  -٦

  المنصف
بعض األمراض المشتركة التـي تـصيب         -٧

  )أنفلونزا الخنازير(اإلنسان والحيوان 
عالقة الفيروسات    ١  ٤٢ صفحة

  بالكائنات الحية
  مملكة البدائيات  ١  ٤٣صفحة   مفهوم الهندسة الوراثية  -٨
الحــرب (إســاءة اســتخدام  الجينومــات  -٩

  )البيولوجية
  مملكة الفطريات  ١  ٤٧صفحة 

  .النباتات البذرية   ١  ٥٠صفحة    المشاتل الزراعية  -١٠
لفلقة نباتات ذوات ا    ١  ٥٣ـفحة ص  مرض السرطان  -١١

  الواحدة و الفلقتين
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  علم األحياء : الدرس األول
  :عدد الحصص:                                                     التاريخ

   علم األحياء:الموضوع
  .علم األحياء يعرف -:األهداف السلوكية 
  . يستنتج أهمية علم األحياء-                    
  .علم الكيمياء -:المتطلبات السابقة
  . الكائنات الحية-                   
  . ماذا يدرس علم الكيمياء-:البنود االختيارية
   ما أهمية النبات والحيوان لإلنسان؟-                  

  . مجموعات:تنظيم البيئة الصفية
    .:الوسائل التعليمية

  . الحوار والمناقشة:إستراتيجية التدريس
  

  التقويم  ت واألنشطةاإلجراءا  الهدف
ــم   ــرف عل يع

  .األحياء
يبدأ المعلم الدرس مشيراً إلى أن اإلنسان البد أن يعرف          
كل شيء عن البيئة المحيطة به وعن نفـسه وأن العلـم            
الذي يوضح هو علم األحياء من خـالل ذلـك يطـرح            

  تساؤل ما هو علم األحياء؟
ويطلب من الطلبة كتابة التعريف فـي الكراسـات ثـم           

بعض الطلبة التعريفـات ومـن خـالل ذلـك          يعرض  
  .يستخلص المدرس تعريفاً كامالً

ــم   ــرف عل ع
  .األحياء

  
  
  
  
  

يستنتج أهمية علم   
  .األحياء

ثم يطلب المعلم من الطلبة الجلـوس فـي مجموعـات           
وتحديد أهمية علم األحياء لنا، ثم مناقشة الطلبـة فيمـا           
توصلوا إليه من إجابات حول أهمية هذا العلم ويكتـب           

  .على السبورة ما توصل له الطلبة واتفقوا عليه

ما أهميـة علـم     
  األحياء؟

 :أكملي الناقص فيما يلي  -:التقويم الختامي
   ........................يعرف علم األحياء بأنه -

 .................م األحياء ألنه ترجع أهمية عل -
  -:النشاط البیتي

  . من كراسة النشاط البيتي٢ ص ١حل س 
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  المجهر التشريحي/الدرس الثاني  
  :عدد الحصص:                                                     التاريخ

   المجهر التشريحي:الموضوع
  .أجزاء المجهر التشريحي يعدد -:األهداف السلوكية 
  . يستخدم المجهر التشريحي في فحص بعض العينات-                   
  . يستنتج أهمية المجهر التشريحي-                   
  .أنواع المجاهر -:المتطلبات السابقة
  . أهمية المجاهر-                  
  . عدد أنواع المجاهر التي درستها في الحصة الماضية-:البنود االختيارية
   ما أهمية المجاهر؟-                
  . شرائح زجاجية– صغيرة  عينات لحشرات– المجهر التشريحي :الوسائل التعليمية

  . مجموعات:تنظيم البيئة الصفية
ـ عرض العة، مجموعات التعلم التعاونية، ال الحوار والمناقش :إستراتيجية التدريس  ي، طريقـة  مل

  .المحاكاة
  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف

يعدد أجزاء  
المجهـــر 

  .التشريحي

ع المجـاهر ثـم     يبدأ المعلم الدرس من خالل مناقشة الطلبة في أنوا        
يتعرض لتركيب المجهر التشريحي مشيراً إلى كل جزء من أجـزاء           
المجهر ووظيفة كل جزء من أجزائه ثم يقـوم بتوضـيح الطريقـة             

ويطلـب مـنهم    من خالل العرض العملي     الصحيحة لحمل المجهر    
  . التدرب على حمل المجهر بصورة صحيحة ومحاكاته في ذلك

مم يتركـب   
ــر  المجهــ

  التشريحي؟

ــس تنتج يـ
أهميــــة 
المجهـــر 

  .التشريحي

ثم . ويراقب الطلبة أثناء تنفيذ النشاط    ) ١(ثم يوجه الطلبة لتنفيذ نشاط      
ينتقل بعد ذلك للطلبة ويناقشهم في أسئلة النشاط موضحاً من خـالل            

  .ذلك استخدامات المجهر التشريحي وأهميته
  ما أهمية المجهر التشريحي؟ 

مالحظـــة 
الطلبــــة 
ــصحيح  وتـ

  .الخاطئاألداء
حــل أســئلة 

  .النشاط
  -:التقويم الختامي

  .عدد مكونات المجهر التشريحي -
  .أذكر بعض التقنيات الحديثة في مجال البيولوجيا التي تعرفها -

  .  من كراسة النشاط البيتي٢ ص ٢حل س  -:النشاط البيتي
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 DNAالمادة الوراثية  /الدرس الثالث
  :                  عدد الحصص:                                   التاريخ

 DNA المادة الوراثية :الموضوع
  .DNA المقصود بالمادة الوراثية  يوضح-:األهداف السلوكية 
  . تركيب الكروموسوم يصف-                   
  . يصمم نموذج للكروموسوم-                   
  .الخلية ومكوناتها -:المتطلبات السابقة
  . ما هي مكونات الخلية-:البنود االختيارية

  .فرادى ثم مجموعات: تنظيم البيئة الصفية
  .، لوحة إيضاح، أدوات النشاطDNA عقد لؤلؤ، مجسم للمادة الوراثية :الوسائل التعليمية

  . إستراتيجية التدريس بالمتشابهات، والمناقشة والحوار:إستراتيجية التدريس
  

  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف
مقـصود  يوضح ال 

ــة  ــادة الوراثي بالم
DNA.  

يبدأ المعلم الدرس من خالل التعريـف بالمـادة الوراثيـة        
DNA          ثم ينتقل لتوضيح أوجه الشبه بين المادة الوراثيـة 
DNA           وعقد اللؤلؤ من خالل ذلك ينتقل لتحديد الـصفات  

المشتركة بينهما وغير المشتركة في جدول وعمل مقارنات    
للؤلؤ ثم ينتقل موضحاً بعد ذلك      بين المادة الوراثية وعقد ا    

 بارتباطها مع البـروتين تكـون       DNAأن المادة الوراثية    
لفات عديدة وتجمع تلك اللفات يعطي الكروموسوم ويبـين         
للطلبة أن حبات اللؤلؤ نفسها تمثل الجينات الموجودة على         

  ).تحديد البدائل(الكروموسوم 

ــادة   ــرف الم ع
  .DNAالوراثية 

ــب   ــصف تركي ي
  .ومالكروموس

: من خالل ذلك ينتقل للكروموسوم مع توجيه تلك األسـئلة        
ما هو الكروموسوم؟ مم يتركب الكروموسوم؟ ويبين المعلم   
للطلبة أن الكروموسومات مختلفة من كـائن آلخـر وأن          
الجينات الموجودة عليها هي المسئولة عن صفاتنا ويوجـه   
انتباه الطلبة إلى شكل الكروموسوم المكبـر فـي لوحـة           

  .يضاحاإل
  

مـــم يتركـــب 
  الكروموسوم؟

  
  
  
  
  
  



 ١٦١

  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف
ــوذج   ــصمم نم ي

  .للكروموسوم
ويتنقـل بـين    ) ١(ثم يطلب المعلم من الطلبة تنفيذ نشاط        

  .الطلبة ويالحظ أعمالهم
مالحظة الطلبـة   

  .وتعزيزهم
  -:التقويم الختامي

  .عرف المادة الوراثية -
 الحية على نفس عدد الكروموسومات لكنها تختلف فـي الـصفات عـن    تحتوى خاليا بعض الكائنات  

  .بماذا تفسر ذلك.... بعضها  
  -:النشاط البيتي

  .  من كراسة النشاط البيتي٢ ص ٣حل س 
  



 ١٦٢

  البصمة الوراثية/لدرس الرابعا
  :عدد الحصص:                                   التاريخ

   البصمة الوراثية:الموضوع
  . يستنتج المقصود بالبصمة الوراثية-:السلوكية األهداف 

  . يعدد استخدامات البصمة الوراثية-                   
  . يحدد بعض طرق الحصول على البصمة الوراثية-                   
  .في إحكام خلقه) U( يقدر عظمة الخالق -                   
  .DNAالمادة الوراثية  -:المتطلبات السابقة
  . الجينات-                  
  ؟DNA ما هي  المادة الوراثية -:البنود االختيارية
   أين تحمل الجينات؟-                

  . فرادى:تنظيم البيئة الصفية
  . لوحة إيضاح لكروموسومات اإلنسان :الوسائل التعليمية

  . المناقشة والحوار:إستراتيجية التدريس
  

  التقويم  نشطةاإلجراءات واأل  الهدف
ــستنتج  يـــ
ــصود  المقــ
ــصمة  بالبــ

  .الوراثية

يبدأ المعلم الدرس من خالل جذب انتباه الطلبة إلى أن لكل فرد            
بصمة إصبع ودوائر في إصبعه تميزه عن اآلخرين وإلـى أن           
العلم الحديث توصل إلى أن المادة الوراثية الموجودة في خاليا          

  . نوعهالفرد تختلف عن غيره، وعن األفراد من نفس 

عرفي البصمة  
  الوراثية؟

يحدد األجـزاء   
المحتوية على  
المادة الوراثية  

  .في الجسم

أليك جيفريز في هذا    .من خالل ذلك ينتقل المعلم مشيراً لدور د       
  .االكتشاف العظيم والكشف عن خريطة الجينيوم البشري

ثم يشير المعلم لكيفية الحصول على البصمة الوراثية من خالل    
ما هي األجزاء التي تحتوي علـى المـادة         : ألسئلةطرح تلك ا  

  الوراثية في جسمك؟

من أين نحصل   
ــادة  ــى الم عل
الوراثيـــــة 
لنتعرف علـى   
البـــــصمة 

  الوراثية؟
ــدد بعــض  يع
التطبيقــــات 

) االستخدامات(
  الوراثيةللبصمة

من خالل ذلك ينتقل المدرس إلى استخدامات البصمة الوراثية         
  :ة تلك األسئلةوتطبيقاتها في الحياة مع مناقش

  ما أهمية معرفة البصمة الوراثية لألفراد؟

ــض  ــدد بع ع
التطبيقــــات 

ــة حالياً المتداول
   الوراثيةللبصمة



 ١٦٣

  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف
يقــدر عظمــة 

ــالق  ) U(الخ
ــداع   ــي إب ف

  .صنيعه لخلقه

وإبداع ) U(من خالل ما سبق يشير المعلم إلى عظمة الخالق          
طلب المعلم من الطلبة عمـل ملخـص        صنيعه في خلقه، ثم ي    

للدرس في كراسات الصف ويقوم عدد مـن الطلبـة بقـراءة            
  .الملخص ويعلق عليه الطلبة

مالحظــــة 
كراسات الطلبة  

  وتدقيقها

  -:التقويم الختامي
  : أكمل الفراغ-
  ________ تُعرف البصمة الوراثية بأنها-
  ____و____  من أهم تطبيقات استخدام البصمة الوراثية-
  .____و____  يمكننا الحصول على البصمة الوراثية من الدم و-

  -:النشاط البيتي
  . من كراسة النشاط البيتي٣ ص ١٠حل س 

  
  
  
  
  
  

    
  



 ١٦٤

 الطفرات الوراثية/الدرس الخامس
  :عدد الحصص:                                                     التاريخ

 . الطفرات الوراثية:الموضوع
  . يستنتج المقصود بالطفرة الوراثية-:ف السلوكية األهدا

  . يعدد أسباب حدوث الطفرات-                   
  . يميز بين أنواع الطفرات-                   
  .DNAالمادة الوراثية  -:المتطلبات السابقة
   أين توجد المادة الوراثية؟-:البنود االختيارية

  صفات الوراثية؟ أين تحمل ال-                  
  .مجموعات: تنظيم البيئة الصفية
  . صور متنوعة :الوسائل التعليمية

  . إستراتيجية المتناقضات، والمناقشة والحوار، والخرائط المفاهيمية:إستراتيجية التدريس
  

  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف
يستنتج المقـصود   

  .بالطفرة الوراثية
ديم صور ألفعـى برأسـين      يبدأ المعلم الدرس من خالل تق     
عـرض مـشكلة محيـرة      (ولشخص بإحدى قدميه، أصابع     

  :ثم يوجه تلك األسئلة للطلبة) للمتعلمين
ما هو الوضع الطبيعي لتلك األفعى؟ ما هو عـدد أصـابع            
قدميك؟ ترى ما السبب في زيادة أصابع هذا الشخص؟ مـا           
سبب وجود رأسين لألفعى؟ من خـالل مـا سـبق ينتقـل             

ة ويطلب منهم البحث عن أسباب وحلول لتلك        المدرس للطلب 
التناقضات مشيراً إلى أن الصفات تغيرت لدى تلك العينات         

فما هو سبب هذا المتغير من خالل ذلك        ) األفعى والشخص (
ينتقل الطلبة للبحث عن حل لهذا التنـاقض وشـرحه فـي            
مجموعات وهنا يصبح الطلبة مشغولين إليجاد الحـل، ثـم          

بة ويطلب منهم عرض ما توصلوا له مـن         ينتقل المعلم للطل  
خالل المناقشة في المجموعات ويبدأ المعلم في حل التناقض         
الذي وجد عند الطلبة مبيناً لهم أن هناك أخطاء تحدث فـي            
المادة الوراثية وبذلك يستنتج الطلبـة المقـصود بـالطفرة          

  .الوراثية

ــرة   ــرف الطف ع
  الوراثية؟



 ١٦٥

  مالتقوي  اإلجراءات واألنشطة  الهدف
يعدد أسباب حدوث   

  .الطفرات
من خالل ما سبق ينتقل المعلم موضـحاً أسـباب حـدوث            
الطفرات مشيراً إلى أن الطفرات قد تكون مرغـوب فيهـا           
وغير مرغوب فيها مشيراً إلى قصة الخـروف األمريكـي          

  .وإلى العديد من التشوهات التي تسببها الطفرات

ما أسباب حـدوث    
  الطفرات الوراثية؟

 أنـواع   يميز بـين  
  .الطفرات الوراثية

ثم ينتقل المدرس موضحاً من خالل رسم خريطة مفاهيمية         
  .وتصنيفها) أنواعها، وأسباب حدوثها(تبين الطفرات 

ما الفرق بين الطفرة    
التلقائيــة والطفــرة 

  .المستحدثة
  

  -:التقويم الختامي
   عرف الطفرة-
  .من حيث أسباب الحدوث  قارن بين الطفرات الكروموسومية والطفرات الجينية-
   فلماذا تعتقدين ذلك؟؟؟؟؟؟X تنصح الحامل بعدم الدخول إلى غرفة التصوير بأشعة -

  -:النشاط البيتي
  .  من كراسة النشاط البيتي٢ ص ٤حل س 

  



 ١٦٦

 .االستنساخ/الدرس السادس
    

  :عدد الحصص:                                                     التاريخ
  .االستنساخ: عالموضو

  . أن يعرف الطالب االستنساخ-: األهداف السلوكية
  . أن يوضح آلية االستنساخ-                
  . يميز بين التكاثر الجنسي واالستنساخ-                
  . أن يبدي رأيه في قضية االستنساخ-                    
  . الخلية-: المتطلبات السابقة
  .طرق التكاثر في الكائنات الحية -                    
  عرف الخلية؟ -: البنود االختبارية

   عدد بعض طرق التكاثر التي درستها في السنوات الماضية؟-                   
   ما أهمية االنقسام الخلوي؟-                   
  مجموعات :تنظيم البيئة الصفية
  .ت مع جهاز عرض الشفافيات  شفافيا–لوحة إيضاح : الوسائل التعليمية

  .االستقصاء التحكيمي+ المناقشة : إستراتيجية التدريس
  

 التقويم اإلجراءات واألنشطة الهدف
أن يعــــرف 
ــب  الطالـــ

  .االستنساخ
 

يبدأ المعلم الدرس من خالل التعرض إلى طرق التكاثر في          
ما هي طرق   : الكائنات الحية من خالل توجيه تلك األسئلة      

  كائنات الحية التي يعرفها؟التكاثر في ال
من خالل ذلك يبين للطلبة انه ال يشترط وجود الجنـسين           
لحدوث عملية اإلخصاب والتكاثر مشيراً بذلك إلى نـوع          

  جديد مستحدث للتكاثر الالجنسي  
 يعرف بمفهوم االستنساخ

   عرف االستنساخ-
 

يوضــح آليــة 
ــدوث  حـــ

 .االستنساخ

ح آليـة حـدوث   من خالل ذلك ينتقل المعلم إلـى توضـي     
ويناقش . االستنساخ من خالل عرض شفافيات تبين اآللية      

  من أين حصلنا على البويضة؟، الطلبة فيما يشاهدوه 
  أين تم زرع البويضة ؟ من يشبه الفرد الناتج؟

 

   اجب بنعم أو ال-
الفرد النـاتج عـن     
عملية االستنـساخ    
ــاحبة   ــشبه ص ي

 .البويضة



 ١٦٧

 مالتقوي اإلجراءات واألنشطة الهدف
ــين   ــز ب يمي
التكاثر الجنسي  

 .واالستنساخ

  :ثم  ينتقل المدرس للطلبة من خالل  توجيه تلك األسئلة
 مالفرق بين التكاثر الجنسي واالستنساخ؟

  : أجب بنعم أو ال-
 يشترط حـدوث    -

ــى  ــساخ عل االستن
 .وجود أبوين

يبدي الطالـب    
رأيه في قضية   

 .االستنساخ

تعلمـين لموضـوع   من خالل مناقشة المعلـم وتهيئـة الم     
االستنساخ يقوم المعلم بتوزيع الطلبة على شكل مجموعات        
يطلب من كل مجموعة بالترتيب تحديد رأيها في عمليـة          

  .االستنساخ
  . أهمية االستنساخ-
   ما أضرار االستنساخ-
  هل يمكننا استنساخ الموتى برأيك؟-

ثم يناقش المعلم الطلبة فيما جمعوه من معلومات وتوصلوا         
رات ويوضح القيم المتناقضة كما ويضع الفروض التي لقرا

  .تم استنتاجها من المتعلمين
من خالل ذلك يكون المدرس قد حدد لجنه من المحكمـين            
على هيئة طالب لتمثيل الرأي المحايد ويقوم كـل فريـق           
بعرض رأيه على لجنة المحكمين وتقوم اللجنة بالحكم على      

  .آراء الطلبة بعد مناقشتها 
ل ذلك يقوم المعلم بدوره بـالتعليق علـى قـضية           من خال 

االستنساخ مبينا ضررها في أوقات ونفعها فـي أوقـات          
 .والحكم الشرعي لتلك القضية

مالحظــة إجابــات 
  .الطلبة

  
  
  

االستنــساخ حــرام 
 .شرعاً وضح رأيك

  :التقويم الختامي 
  . عرف االستنساخ- 
  . ما الفرق بين التكاثر الجنسي واالستنساخ-
  .هل تؤيد هذا الرأي؟ وضح رأيك مع التعليل إلجابتك...تبر االستنساخ حرام شرعاً يع-

  حل أسئلة الدرس
  .النشاط البيتي

 . من كراسة النشاط البيتي٤ ص ١١ و س ٢ ص ٦ ، ٥حل س 

  



 ١٦٨

 أنفلونزا الخنازير/الدرس السابع
  :صصعدد الح:                                                     التاريخ

 . أنفلونزا الخنازير:الموضوع
  . مرض أنفلونزا الخنازير يعرف-:األهداف السلوكية 
  . يقترح طرقاً للوقاية من مرض أنفلونزا الخنازير-                   
  . يعدد بعض األمراض التي تصيب اإلنسان والحيوان-                   
  .الفيروسات -:المتطلبات السابقة

  . األمراض الفيروسية-                   
   فيروس؟ ما هو-:البنود االختيارية

   عدد بعض األمراض الفيروسية التي تعرفها؟-                  
  .فرادى، ثم مجموعات: تنظيم البيئة الصفية
  .LCDمع جهاز  PowerPoint عرض :الوسائل التعليمية

  .قشة والحوار إستراتيجية المتشابهات، والمنا:إستراتيجية التدريس
  

  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف
ــرض  ــرف م يع

  .أنفلونزا الخنازير
يبدأ المعلم الدرس من خالل مناقشة الطلبة فيما سـمعوه     
حول مرض أنفلونزا الخنازير من خالل توجيـه تلـك          

 ماذا تعرف عن مرض أنفلونزا الخنازير؟ ما        -:األسئلة
شبه هذا  أعراض هذا المرض؟ أي نوع من األمراض ي       

  المرض باعتقادك؟ 

ــي  حــل األســئلة ف
  .الدفاتر

  
وتحليــل البــدائل  
والتوصـــل إلـــى 

  .استنتاج
يميز بين مـرض    
أنفلونزا الخنـازير   
ــونزا  واألنفلـــ

  .المنزلية

وهنا يلمح للطلبة بمرض األنفلونزا الموسمي ثم يطلـب       
منهم عمل مقارنة بين المرضين من ناحية التشابه بينهما 

م يطلب من كل طالب أن يجيب فـي         ونقاط االختالف ث  
كراسته على كل سؤال وحده، ثم يوجه الطلبة للعمل في          
مجموعات صغيرة بأن يطلب من المقاعـد المتجـاورة         
العمل في ضوء تبادل المعلومـات واآلراء والـسماح         
باإلطالع على المادة اإلثرائية من خـالل ذلـك يقـوم           

نقـاط  باالستماع للطلبة ومناقشة آرائهم والكشف عـن        
  .االختالف واالتفاق

ما الفرق بين أنفلونزا    
واألنفلونزا الخنازير   

  .الموسمية
  
  
  
  
  
  



 ١٦٩

  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف
يقترح طرقاً للوقاية   
من مرض أنفلونزا   

  .الخنازير

من خالل ما سبق يقوم المعلم بالتأكيد علـى إجابـات           
ـ        حيحة الطلبة وإعادة الطلبة لتقديم ما تعلموه بصورة ص

والتحدي بين ما كان يعرفه في البداية وما توصل لـه           
أثناء عملية التعلم ومناقشة المعلم ذلك من خالل طـرح          

ما هو مرض أنفلونزا الخنازير؟ ما هـي        : تلك األسئلة 
  الطرق التي يقترحها للتخلص من هذا المرض؟

ما طرق الوقاية مـن     
ــونزا   ــرض أنفل م

  الخنازير؟

يعـــدد بعـــض 
ــي  ــراض الت األم
ــسان  تــصيب اإلن

  .والحيوان

من خالل ما تعلمه الطالب فيما سق يقوم الطالب بتطبيق  
ما تعلمه على باقي األمراض مشيراً إلـى األمـراض          

  .المشتركة بين اإلنسان والحيوان وغيرها من الكائنات

عدد بعض األمراض   
المشتركة التي تصيب   
ــوان  ــسان والحي اإلن

  .معاً
  -:التقويم الختامي

  .فسر ذلك" ض أنفلونزا الخنازير من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوانيعتبر مر"  -
 .ما الفرق بين مرض أنفلونزا الخنازير واألنفلونزا الموسمية -

  .اقترح طرقا تنصح بها المكسيكيون لمنع تفشي هذا الوباء في المكسيك -
  -:النشاط البيتي

  . من كراسة النشاط البيتي٣ ص ٨حل س 
  



 ١٧٠

  الوراثيةالهندسة/امنالدرس الث  
  :عدد الحصص:                                                     التاريخ

  الهندسة الوراثية:الموضوع
  .الهندسة الوراثية يعرف -:األهداف السلوكية 
  . يشرح آلية نسخ الجينات بالهندسة الوراثية-                   
  .بيقات الهندسة الوراثية بعض تط يوضح-                   
  .مملكة البدائيات -:المتطلبات السابقة

  . المادة الوراثية-                    
  .____تتبع البكتيريا مملكة :  أكمل الناقص-:البنود االختيارية

   ما المقصود بالبالزميد؟-                  
  .مجموعات: تنظيم البيئة الصفية
  .ندسة الوراثية يعرض مراحل نسخ الجين بتقنية الهLCD  جهاز:الوسائل التعليمية

  ).التعليم المرتكز على حل المشكلة( المناقشة والحوار وإستراتيجية ويتلي :إستراتيجية التدريس
  

  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف
ــة   ــرف الهندس يع

  .الوراثية
يبدأ المعلم الدرس من خالل اإلشارة إلى التقدم العلمـي          

 في مجال البيولوجيا وإلى أنه مـن الـسهل اآلن           الرهيب
تغيير الصفات والتحكم في الجينات منتقالً من خالل ذلك         

  .إلى مفهوم الهندسة الوراثية

ــة   ــرف الهندس ع
  الوراثية؟

يشرح آليـة نـسخ     
ــات بالهندســة  الجين

  .الوراثية

ثم يقوم المعلم بعرض مخطط آللية إكثار الجينات ويناقش 
سخ الجينات وإكثارها من خالل توجيه      الطلبة في كيفية ن   

 أين  توجد الجينات؟ أين يتم ربط الجـين          -:تلك األسئلة 
  المقطوع؟ ما أهمية عملية نسخ الجينات؟

ــسخ  ــتم ن ــف ي كي
الجينات المرغـوب   

  فيها؟

يوضـــح بعـــض 
ــة  ــات الهندس تطبيق

  .الوراثية

ثم ينتقل المعلم بتوجيه سؤال حول تطبيقـات الهندسـة          
وث المختلفة واألضرار المحتلمة لبحوث     الوراثية في البح  

الهندسة الوراثية للطلبة ويقوم بتوزيع الطلبة للعمل فـي         
مجموعات تتناول التطبيقات واألهمية واألضرار ويبـدأ       
الطلبة بالمناقشة فيما بينهم ويرى ما يكتبه الطلبة ويستمع         
لمناقشتهم وبعد انتهاء الوقت المحدد يطلب مـن الطلبـة          

ج التي تم التوصل إليها واالتفاق عليهـا بـين          تقديم النتائ 

تعتبــر الهندســة  
الوراثية سـالح ذو    
حدين وضح إجابتك   

  .مع الدليل



 ١٧١

أفراد المجموعة الواحدة ثم يدير المعلـم الحـوار بـين           
المجموعات موضحاً نقاط القوة والضعف واالتفاق على       

  .اإلجابات الصحيحة
  -:التقويم الختامي

  الوراثية؟ ما المقصود بالهندسة -
  . تتبع بمخطط سهمي آلية نسخ جينات جديدة-
   ما أهمية الهندسة الوراثية في مجال الطب؟-

  -:النشاط البيتي
  .  من كراسة النشاط البيتي٤ ص ١٢حل س 

  



 ١٧٢

 الحرب البيولوجية/الدرس التاسع
  :عدد الحصص:                                                     التاريخ
 . الحرب البيولوجية:عالموضو

  . يستنتج المقصود بالحرب البيولوجية-:األهداف السلوكية 
  . يعدد بعض العوامل البيولوجية المستخدمة في الحرب البيولوجية-                    
  . يحدد بعض طرق إيصال العدوى بالعوامل البيولوجية-                    
  الطرق المستخدمة في الدفاع ضد العدوى بالعوامل                 يعطي بعض -                    

  .                   البيولوجية
  في الحرب ) األسلحة( يبدي رأيه في قضية استخدام العوامل البيولوجية -                    

  .                   البيولوجية
  . الحشرات-مملكة البدائيات  -:المتطلبات السابقة

  . الحرب البيولوجية-                    
   عدد بعض الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب األمراض؟-:البنود االختيارية

  خطر الجراد على المزروعات؟ ما -                  
  .مجموعات: تنظيم البيئة الصفية
  .مزروعات المصابة  صور متنوعة ألشخاص المصابين بالجمرة الخبيثة، ولل:الوسائل التعليمية

  ).العادل( المناقشة والحوار، واالستقصاء التحليلي :إستراتيجية التدريس
  

  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف
ــصود  ــستنتج المق ي

  .بالحرب البيولوجية
يبدأ المعلم الدرس من خالل عرض صور متنوعـة         
ألشخاص مصابة ومزروعات تأكلها الجراد وأخرى      

ية ثم يوضح للطلبة أن هناك      مصابة بأمراض فيروس  
ــات   ــك المخلوق ــد لتل ــتعمال متعم ــراثيم (اس الج

بهدف نشر األوبئة متطرقاً    ) والفيروسات والحشرات 
من خالل ذلك لمصطلح الحرب البيولوجية ويـشير        
إلى ما كانت تقوم به القبائل القديمة من تسميم لميـاه           

  .الشرب وغيره

ــرب  ــرف الح ع
  .البيولوجية

ـ     ل يعدد بعـض العوام
البيولوجية المستخدمة  

  .في الحرب البيولوجية

ثم ينتقل مشيراً إلى بعض الكائنات الحية والجـراثيم         
عدد بعض  : التي تسبب العدوى من خالل تلك األسئلة      

  العوامل البيولوجية المستخدمة في الحرب البيولوجية؟

من الحشرات التي   
__ تنقل األمراض   

  __و



 ١٧٣

  يمالتقو  اإلجراءات واألنشطة  الهدف
يحدد بعـض طـرق     
إيــصال العــدوى  

  .بالعوامل البيولوجية

ثم يوضح المعلم للطلبـة كيفيـة إيـصال العـدوى           
  .للمخلوقات ونشر األوبئة

عدد طرق إيصال   
العدوى بالعوامـل   
البيولوجية للكائنات 

  .الحية
يعطي بعض الطـرق    
المستخدمة في الدفاع   
ضد العدوى بالعوامل   

  .البيولوجية

أن تلك األوبئة من الممكن الوقاية مـن        ثم بين للطلبة    
بعضها عن طريق التطعيمات واألساليب الوقائية ثـم       
يطلب من الطلبة تحديد بعض الطرق المستخدمة في        

  .الدفاع والتي يعتقدون أنها مجدية

عدد بعض الطرق   
ــي  ــستخدمة ف الم
الدفاع ضد العدوى   
بالعوامــــــل 

  .البيولوجية
يبدي رأيه في قضية    

ــتخدام العوا ــل اس م
البيولوجية في الحرب   

  .البيولوجية

من خالل ما سبق يتم تهيئة وتعريف الطلبة بمفهـوم          
الحرب البيولوجية ويقوم المعلم بتقسيم الطلبـة إلـى         
مجموعات وكل مجموعة تجيب عن سؤال من تلـك         

  :األسئلة
  ______ أنا أؤيد الحرب البيولوجية ألنها -
  ______ أنا ال أؤيد الحرب البيولوجية ألنها -

ثم يناقش الطلبة فيما توصلوا إليه من قرارات ويعطي 
الحرية للمجموعات لتعبر عن رأيها وتبلوره ويـشير        
إلى القي المتناقضة ويضع ما توصل إليه الطلبة من         
آراء على السبورة ثم يطلب من لجنة المحكمين التي         
تم إعدادها سابقاً بالسماع آلراء الطـرفين وإصـدار         

  .ية مع المناقشة في الرأيحكمها في النها
من خالل ذلك يوضح المعلم أضرار ومنافع الحـرب      

  .البيولوجية ويعقب على ما تعلمه الطلبة

ــل  تعطـــي كـ
مجموعة رأيها في   
الــسؤال الموجــه 

  .لها

  . عرف الحرب البيولوجية-:التقويم الختامي -
 .عدد بعض الكائنات الحية التي تستخدم كأسلحة في الحرب البيولوجية -

 .ف يمكن نشر األوبئة واألمراض بالعوامل البيولوجيةكي -

  . من كراسة النشاط البيتي٤ ص ١٣ و س ٣ص  ٩حل س -: النشاط البيتي



 ١٧٤

  المشاتل الزراعية/الدرس العاشر
  :عدد الحصص:                                                     التاريخ

   المشاتل الزراعية:الموضوع
  . يعرف المشتل الزراعي-:ة األهداف السلوكي

  . يبين أهمية المشاتل الزراعية-                   
  . يعطي خمس شروط لنجاح المشاتل الزراعية-                   
  . يعدد مكونات المشتل الزراعي-                   
  .أهمية  الزراعة -:المتطلبات السابقة
  .اتات طرق إكثار النب-                  
   ما أهمية الزراعة؟-:البنود االختيارية
   عدد بعض الطرق المتبعة في إكثار النباتات؟-                 

  . فرادى:تنظيم البيئة الصفية
  .صور متنوعة :الوسائل التعليمية

  . الزيارة العلمية والمناقشة والحوار:إستراتيجية التدريس
مية إلحدى المشاتل الزراعية القريبة من المنطقة        يصطحب المعلم طالبه في زيارة عل      :مالحظة

  .ويناقش الطلبة فيما رأوه داخل المشتل
  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف

يعــرف المــشتل  
  .الزراعي

يبدأ المعلم الدرس من خالل مناقشة الطلبـة        
  :في تعريف المشتل وذلك بطرح تلك األسئلة

ما هو المشتل الزراعي؟ برأيك مـا أهميـة         
  لمشاتل الزراعية؟ا

  عرف المشتل الزراعي؟
  

ــشتل   ــة الم ــا أهمي م
  الزراعي؟

يعطي خمس شروط   
  .لنجاح المشاتل

ثم ينتقل المعلم مشيراً إلى أنه البد من توافر         
شروط لنجاح الزراعة في تلـك المـشاتل،        

  .ويطلب من  الطلبة ذكر تلك الشروط

ما شروط نجاح المشاتل    
  الزراعية؟

تل يعدد مكونات المش  
  .الزراعي

من خالل ذلك ينتقل إلى منـشآت المـشاتل         
الزراعية ومستلزماتها وأهمية كل مكون من      

 مـم   -:تلك المكونات مع توجيه تلك األسئلة     
تتكون المشاتل الزراعية؟ وما أهمية كل مما       

ــي ــة-:يل ــصوب الزجاجي ــصوب - ال  ال
  . المراقد الباردة-البالستيكية

ما أهم مكونات المشاتل     
  الزراعية؟



 ١٧٥

  -:التقويم الختامي
  -: أكمل الناقص فيما يلي-
  ._________________________ يعرف المشتل الزراعي بأنه-
  .____________و________  ترجع أهمية المشاتل الزراعية ألنها-
  .__________ و__________ و____________  من شروط نجاح المشاتل الزراعية-

  -:النشاط البيتي
  .ن كراسة النشاط البيتي م٣ ص ٧حل س 

  



 ١٧٦

 مرض السرطان/الدرس الحادي عشر  
  :عدد الحصص:                                                     التاريخ

 . مرض السرطان:الموضوع
  .مرض السرطانب  يوضح المقصود-:األهداف السلوكية 

  . الخطورة يصنف األورام السرطانية حسب-                    
  . السرطانمرض يتتبع آلية حدوث -                    

  .يعطي أسباباً لتفشي مرض السرطان -                    
  . يكتب ملخصاً لما تعلمه عن مرض السرطان-                    
  .األسمدة الزراعية الكيماوية -:المتطلبات السابقة

  . االنقسام الخلوي-                    
   ما أضرار األسمدة الزراعية الكيماوية؟-:ود االختياريةالبن

   ما نتائج انقسام خلية جسمية واحدة؟-                  
  .فرادى: تنظيم البيئة الصفية
  .جهاز عرض الشفافيات – صور ألعضاء مصابة بالسرطان :الوسائل التعليمية

  ).العادل(ي يمحك المناقشة والحوار، واالستقصاء الت:إستراتيجية التدريس
  التقويم  اإلجراءات واألنشطة  الهدف

يوضح المقـصود   
  .بمرض السرطان

يبدأ المعلم الدرس مشيراً إلى أن هناك انتشار واسـع          
لمرض السرطان داخل قطـاع غـزة ويـشبه هـذا          
المرض باالحتالل الذي يسيطر على منطقة ويجعلها       
له مشيراً بذلك إلى نقاط االتفاق واخـتالف وتحديـد          

ئل للمفاهيم والتعرف من خالل ذلك علـى هـذا          بدا
  .المرض

  .عرف السرطان

ــصنف األورام  يـ
السرطانية حـسب   

  .الخطورة

من خالل ما سبق يشير المعلم إلـى أنـواع الـورم            
السرطاني وخطورة األورام السرطانية وخطورة هذا      

  .المرض بشكل عام بعد أمراض القلب

ــواد  ــرف المـ عـ
  .المسرطنة

تتبع آلية حـدوث    
  .ض السرطانمر

ثم يقوم المعلم بعمل مخطط سهمي علـى الـسبورة          
يوضح فيه مراحل حدوث هـذا المـرض وتطـوره        
ويناقش الطلبة في كل مرحلة من تلك المراحل مـن          

  -:خالل توجيه تلك األسئلة
كيف ينشأ مرض السرطان؟ ما هي مميزات الـورم         

كيف ينـشأ مـرض     
  السرطان؟



 ١٧٧

  اإلكلينيكي؟
ثم يقوم بعرض شفافيات توضـح بعـض الخاليـا          

نية الموجودة في بعض األعضاء فـي جـسم         السرطا
  .اإلنسان وبذلك يتعرف على الخاليا السرطانية

يعطي أسباباً لتفشي   
  .مرض السرطان

ثم يوجه للطلبة هذا السؤال ويقـوم الطلبـة بطـرح           
ما أسباب حدوث مـرض الـسرطان       : أفكارهم وهو 

  وتفشيه في قطاع غزة بشكل كبير؟
ناقشة الطلبة فيما سبق يقوم بغلق الدرس       من خالل م  

ثم يطلب من الطلبة كتابة ملخص لما تعلموه في تلك          
  .الحصة

من أسـباب تفـشي     
___ مرض السرطان 

  ___و

  -:التقويم الختامي
  : أكملي الناقص فيما يلي-١

  يعرف مرض السرطان -
 ......................و.................. يقسم مرض السرطان إلى قسمين هما  -

  . تتبع مراحل تكون الورم السرطاني-٢
  -:النشاط البيتي

  . من كراسة النشاط البيتي٤ ص ١٤حل س 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ١٧٨

  )٧(ملحق رقم 
  اجلامعة اإلسالمية غـــزة
  كلية الدراســات العليــا

  قسم املناهج وطرق التدريس
  

  ــــــــــــــــيتكراســــــــــــــة النشـــــــــــــــــــــاط البيــــــ
  للصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الثامــــــــــــــــن األساسي

  
  

  هبة أبو فودة: إعداد 
  
  



 ١٧٩

  بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ا الرمحـــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  :     ب عن األسئلة التاليةعزيزي الطالب هيا نجي
  :أكمل الناقص فيما يلي 

  : أنا أدرس علم األحياء ألنه -١
.............................................  
.............................................  
.............................................  

.............................................  
  

  :نستخدم المجهر التشريحي في  -٢
............................................  
............................................  
............................................  

  
  :نضع أجزاء الكروموسوم على الشكل   -٣

    ..................-   أ  
   ...................-       ب 

    من األسباب التي تؤدي لحدوث الطفرات-٤
.............................................  
.............................................  
 .............................................  

  :  ترجع أهمية االستنساخ ألنه -٥ 
.............................................  

.............................................  
  :  يعتبر االستنساخ أحد طرق التكاثر الالجنسي ألنه - ٦

.......................................................................  

        أ  
  

              ب       

 



 ١٨٠

   :آت وهي عندما زرت المشتل الزراعي رأيت أنه يتكون من العديد من المنش– ٧
....................  
....................  
....................  
....................  
....................  

  
  : ينتقل مرض أنفلونزا الخنازير عن طريق – ٨

...........................  

...........................  

...........................  
  
نقي أنفسنا من األمراض  التي تسببها العوامل البيولوجية عن  نستطيع أن – ٩

  :طريق 
.....................................................  
....................................................   

.....................................................  
               :   دعونا نفكر قليال اآلن -١٠

ومن آياته خلق ا سموات واألرض واختالف " قال تعالى 
من خالل تفكرك " أ س ت م وأ وان م إن   ذ ك آليات  لعا  

توضح فيه عظمة الخالق سبحانه وتعالى في ي تلك اآلية الكريمة أكتب تقريرا ف
  .خلقه وتمييزه لكل إنسان ببصمة وراثية  تجعله يختلف عن غيره من البشر

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

 



 ١٨١

...................................................................................

...................................................................................
.....................................................  

  
  .وضح رأيك.......  هل توافق على استنساخ البشر-١١

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
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