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 ممخص الرسالة
مبات لهتطلمهرحمة  الكشؼ عف هدى تضهف هحتوى كتب الكيهياء: الدراسةىدف 

 .وهعرفة هدى اكتساب طمبة الصؼ الحادي عشر ليا، النانوتكنولوجي
اختبار هتطمبات ، قائهة هتطمبات النانوتكنولوجي، الهحتوىأداة تحميؿ : أدوات الدراسة
 .النانوتكنولوجي
الصؼ الحادي عشر هف هديرية غرب غزة وطالبة هف طالبات  طالب :(339) عينة الدراسة

 طالب.( 168)( طالبة و171هقسهة )

 .الهنيج الوصفي التحميمي منيج الدراسة:
 أىم نتائج الدراسة: 

تـ تحديد هتطمبات النانوتكنولوجي في الهجاالت الرئيسة اآلتية: )هفاىيـ نانوتكنولوجي  -
عاهة، هفاىيـ نانوتكنولوجي هتعمقة بالهواد النانوية، تطبيقات هتعمقة بتكنولوجيا النانو، 

 جيا النانو( قضايا هتعمقة بتكنولو 

 ( هتطمباً 37( هتطمب هف )32احتوى كتاب الكيهياء لمصؼ العاشر األساسي عمى ) -
( هف هفاىيـ الهواد 7و)، ( هتطمب هف الهفاىيـ العاهة9النانوتكنولوجي حيث تضهف )

 ( هتطمب هف قضايا النانو.2و)، ( هتطمب هف تطبيقات النانو14و)، النانوية
( هتطمبًا 37( هتطمب هف )29حادي "الجزء األوؿ" عمى )احتوى كتاب الكيهياء لمصؼ ال -

( هف هفاىيـ الهواد 7و)، ( هتطمب هف الهفاىيـ العاهة9لمنانوتكنولوجي حيث تضهف )
 ( هتطمب هف قضايا النانو.2و)، ( هتطمب هف تطبيقات النانو11و)، النانوية

 ( هتطمباً 37هف ) ( هتطمب27"الجزء الثاني" عمى ) احتوى كتاب الكيهياء لمصؼ الحادي -
( هتطمب هف هفاىيـ 8و)، ( هتطمب هف الهفاىيـ العاهة6لمنانوتكنولوجي حيث تضهف )

( هتطمب هف قضايا 2و)، ( هتطمب هف تطبيقات تكنولوجيا النانو11و)، الهواد النانوية
 تكنولوجيا النانو.

خرجت الدراسة بعدـ وصوؿ هستوى طمبة الصؼ الحادي عشر في اكتساب هتطمبات  -
إحصائية %( وخرجت كذلؾ بوجود فروؽ ذات داللة 75النانوتكنولوجي لهستوى االتقاف )

 فييا يعزى لهتغير الجنس وكانت لصالح اإلناث. α  =0.01هستوى داللة  عند
: ضرورة تضهيف هناىج العمـو في الهرحمة الثانوية بعض هفاىيـ وتطبيقات تقنية التوصيات

 .األسي بيف هناىج العمـو والتكنولوجيا هع هراعاة احداث التكاهؿ، النانو
 الهرحمة الثانوية .، كتب الكيهياءنانوتكنولوجي، ، نانوتكنولوجيهتطمبات ال كممات مفتاحية:
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Abstract 

 
Study Aims: to reveal the extent to which the content of chemistry books contains 

the requirements of nanotechnology and find out the extent of their acquisition by 

eleventh graders.  

Study Tool: content analysis tool, a test requirement of nanotechnology, List of 

nanotechnology requirements 

The study sample: was (339) male and female students divided (171) female 

students and (168) male students.  

 Research Methodology: Experimental approach. 

The study came up with a number of findings, the most important of which are 

as follows: 

- The nanotechnology requirements were specified in in the following main 
domains: (general nanotechnology concepts, nanotechnology concepts-related to 

nanoparticles, applications related to nanotechnology, issues related to 

nanotechnology).  

- The tenth grade chemistry book contained (32) requirements out of (37) 

nanotechnology requirements, as it contained (9) requirements of the general 

concepts, (7) of the nanoparticle concepts, (14) of the requirements of 

nanotechnology applications, and (2) of the requirement of nanotechnology 

issues. 

- The eleventh grade chemistry book, "Part One", contained (29) requirements out 
of (37) nanotechnology requirements, as it contained (9) of the requirement of the 

general concepts, (7) of the nanoparticle concepts, (11) of the requirements of 

nanotechnology applications, and (2) of the requirements of nanotechnology 

issues. 

- The eleventh grade chemistry book, "Part Two" contained (27) requirements out 
of (37) requirements of nanotechnology, as it contained (6) requirements of the 

general concepts, (8) of the requirement of the nanoparticle concepts, (11) of the 

requirements of nanotechnology applications, and (2) of the requirements of 

nanotechnology issues. 

The study concluded with the finding that the level of eleventh graders' acquisition of 

the nanotechnology requirements did not reach the proficiency level of (75%). It also 

found that there were statistically significant differences at the level of significance 

(α = 0.01) attributed to the variable of gender in favor of females. 

Recommendations: It is recommended that secondary stage science curriculum 

should some of the concepts and applications of nanotechnology, taking into account 

fulfilling the exponential integration between the science curriculum and that of 

technology. 

Keywords: The nanotechnology requirements, nanotechnology, secondary stage, 

the chemistry book 
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 اسهو أحهؿ هف إلى...انتظار بدوف العطاء عمهني هف إلى...والوقار بالييبة اهلل كممو هف إلى
...  انتظار طوؿ بعد قطافيا حاف ثهاراً  لترى   عهرؾ في يهد أف اهلل هف أرجو...  افتخار بكؿ

لى الغد وفي اليـو بيا أىتدي نجوهاً  كمهاتؾ وستبقى   إلى األبد وا 
 .... العزيز والدي

لى الحب هعنى إلى.. الحياة إلى هبلكي في  وسر الحياة بسهة إلى..  والتفاني الحناف هعنى وا 
  جراحي إلى بمسـ وحنانيا نجاحي سر دعاؤىا كاف هف إلى..  الوجود

 ... الحبيبة أمي

 السعادة وهصدر القمب رياحيف إلى والوفاء اءوالعط الهحبة إلى جسر
 ... وأخواتي إخوتي

إلى عهتي وأعهاهي األفاضؿ حفظيـ اهلل ورعاىـ...إلى خالي وخالتي األكاـر حفظيـ اهلل 
 ورعاىـ...

 ينابيع إلى..  بالعطاء وتهيزف باإلخاء تحميف إلى هف..  أهي تمدىف لـ المواتي إلى األخوات
  إلى سرت وبرفقتيـ..  سعدت هعيـ هف إلى..  الصافي الصدؽ

 ... صديقاتي

  والنجاح إلى العمـ طريؽ لي تنير هنارة فكرىـ وهف حروفاً  عمهيـ هف لي صاغوا هف إلى
 ... الكرام أساتذتي

  العمـ وطبلب..  األنبياء وورثة.. القرآف وحهمة..  العطاء وهنابع..  الفكر رواد إلى

 

اإلسبلـ  بيا ينفع وأف عنده يتقبميا أف اهلل هف راجيةً ..  جيدي ثهرة..  ىذه أىدي رسالتي
 والهسمهيف
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 وتقديرٌ  شكرٌ 
 

 هف عمى بو أنعـ ها عمى أوالً  هلل والشكر، سمطانو وعظيـ قدره بجبلؿ يميؽ حهداً  هلل الحهد
 ...العهؿ ىذا إنجاز في لي عوف خير كانت نعـ

 لها اإلسبلهية الجاهعة الغراء جاهعتي إلى فوالعرفا الشكر بجزيؿ أتقدـ أف مىع لزاهاً  كاف لذا
 .الدراسة ىذه إنجاز في لي عوناً  كانت التي والهراجع الكتب هف لي وفرتو

 :هنيـ وأخص الدراسة إتهاـ في ساعدني هف لكؿ هوصوؿ والشكر

 الناقة صبلح الدكتور األستاذ

 وأعضاء، العهؿ ىذا ازإنج سبيؿ في وقدهو إال جيداً  يدخر لـ الذي الرسالة ىذه عمى الهشرؼ
 :وىـ بهناقشتي لتكرهيها الهناقشة لجنة

 .اهلل افظيحخولة الشخشير  /الدكتوراألستاذ 

 .اهلل حفظوهحهد أبو شقير  /الدكتوراألستاذ 

 فميا الرسالة ىذه في عهمي بداية في لي لهساعدتيا المولو فتحية الدكتور لؤلستاذ خاص وشكر
 .والعاجؿ التاـ الشفاء ليا هتهنية والعرفاف الشكر كؿ

 وألبسيها ثوب عهرىها في اهلل بارؾ، الكراـ والدي الحياة في وجودي سبب إلى األسبؽ وشكري
 في وهساندتي ودعهي بجانبي وجودىـ عمى العزيزتيف وأخواتي إلخوتي والشكر، والعافية الصحة

 أهوري. كؿ

 الهتواضع بحثي واتهاـ هساعدتي في بعيد أو قريب هف دور لو كاف هف كؿ أشكر وأخيراً 
 .ـورعاى اهللـ حفظي بف عهير هصعب هدرسة وزهيبلتي في الفاضمةهديرتي  وخصوصاً 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة 1.1
 نتيجة لمتطًرات الحياة جًانبكافة  في هتتالية ً سريعة تغيرات اليًن العالن يًاجو

عرفيًا تشيد األلفية الثالثة تطورًا هحيث ، جهيع الهجاالت في الهتسارعة والتكنولوجيةالعمهية 
حيث أف ، والهستوياتوعمى جهيع األصعدة ،  الحياةشتى هجاالت  وسريعًا فيوهعموهاتيًا كبيرًا 

األهر الذي ينعكس بدوره عمى الحياة بشكؿ عاـ وعمى ، عطاءاتوأوج  الجانب الهعرفي في
 فبل يهكف لمتعميـ بهناىجو وفمسفتو وأدواتو أف يبقى بهعزؿ عف، النظاـ التعميهي بشكؿ خاص
.ىذه النقمة الهعرفية الكبيرة   التي يشيدىا العالـ اليـو

جودىا يقسـ العالـ إلى فو ، كبيرةونقمة هعرفية  تكنولوجيا النانو ثورة كبيرة في ىذا القرفف
 الهجاالت هف العديد في تدخؿ ألنيا، كبير بشكؿ التقنية بيذه العالـ اىتـ وقد، وناهيةدوؿ هتقدهة 

لكترونيات، وىندسة، ياءوأح، وفيزياء، كيهياء هف ، وىندسة، وطب، وزراعة، وبتروكيهاويات، وا 
 .وغيرىا وراثية

( انو ال يهكف تحديد عصر أو 22-20ص ص، ـ2007)يذكر الصالحي والضوياف 
حقبة هعينة لبروز تقنية النانو ولكف هف الواضح أف هف أوائؿ الناس الذيف استخدهوا ىذه التقنية 

ىـ صانعي الزجاج في العصور الوسطى حيث كػانوا يستخدهوف  هاىيتيا(أف يدركوا  )بدوف
 .حبيبات الذىب النانوية الغػروية لمتمويف

تنهية الهجتهع اقتصاديًا  عمى فيي تعهؿ، دوًرا ىاًها في حياتنا تمعب الكيهياءوكذلؾ 
تكنولوجيًا فقد تهكف اإلنساف بفضؿ عمـ الكيهياء هف تحويؿ الكثير هف الهواد وصناعيًا وتقدهو 

، وتحسيف ظروؼ حياتو وأحوالو الهعيشية، الخاـ إلى هواد جديدة تعهؿ عمى سد حاجاتو اليوهية
تحضير هئات الهركبات الكيهيائية التي تستخدـ في تحسيف جودة حياة  اإلنساففقد استطاع 

 حد سواء. الفرد والهجتهع عمى
تطورات  –عمى الصيد العالهي –ويشيد تعميـ الكيهياء وتعمهيا في الهرحمة الثانوية 
وتحقيؽ األىداؼ التي ينشدىا ، هتبلحقة تستيدؼ هواكبة ها يحدث هف ثورات عمهية جديدة

دارة آالتو، جيؿ قادر عمى أداء أعهالو بنفسو إعدادالهجتهع لدى طمبة ىذه الهرحمة هف أجؿ  ، وا 
 (.193ص، ـ2006، واختيار ها يبلئهو )الشربيني، صنيع هنتجاتووت

http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/38587/posts
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أىـ  واالختراعات وهفعمى هستوى العالـ بالعديد هف االكتشافات  يتهيز العصر الحالي
ففي الواليات الهتحدة تعد تقنية النانو هف األىداؼ ، تكنولوجيىذه االكتشافات ها يتعمؽ بالنانو 
الهختمفة  والصيدلة والجوانب العسكريةمفة وفي هقدهتيا الطب الحالية لمعديد هف العمـو الهخت

 والزراعة. وتقنية الفضاء
بأف دهج هفيـو العمـو النانوية ).Stevens et al ـ2007)وآخريف  ستيفنزولذلؾ أكد   

لطبلب الهرحمة  سيعزز هف فيـ وتعميـ العمـو النانوية هع هفاىيـ فروع العمـو الطبيعية األخرى
 .الثانوية

 مهناىجل هستهرالتقويـ الو  خبلؿ الهتابعةهف  التعميهية لمهؤسسات بارز دور هف بد فبل

 يتعاهؿ فيو، الهدرسة لو تقدهو وها يعيشو الذي الواقع بيف بفجوة الطالب يشعر ال حتى، الدراسية

 تجاتهن عف وشبكات االنترنت التمفاز شاشات عمى ويقرأ ويرى ويسهع، النانوية النقالة اليواتؼ هع

، وهبلبس، أجيزة الكترونية هف الذكية الهنتجات عف يسهع وتارة، النانو بتقنية هعالجتيا تهت
  .هاىيتيا يدري أف دوف وهباني

 اً أف النهو الهطرد في تكنولوجيا النانو يهثؿ تحدي Kiely (ـ2005كها يؤكد كيمي )
ألعداد القوى العاهمة لمفرص  لؤلوساط العمهية الهتهثمة في الجاهعات والكميات التقنية حقيقاً 

   .أف تفاعميا هع ىذا التحدي ال يزاؿ بطيئا إال، النانوالوظيفية الهتعددة التي تتيحيا تكنولوجيا 
( إلى أىهية وضرورة تعميـ وتدريس ونشر ثقافة تكنولوجيا النانو ـ2008) سبلهة ويشير 

، عمهيف وخاصة هعمهي العموـوتدريب اله، الناهيةفي الهدارس والجاهعات خصوصا في الدوؿ 
عمى اعتبار أف براهج التوعية العمهية ، عمى كيفية تدريس عمـو وأبحاث تكنولوجيا النانو

بتكنولوجيا النانو والتواصؿ هع العاهة أصبحت حاليا ضرورة عالهية هيهة تسير جنبا إلى جنب 
لمهعمهيف والهختصيف  كها يتحتـ إقاهة ورش عهؿ، هع السياسات العمهية والتكنولوجية لمدوؿ

بالشؤوف العمهية والهراكز العمهية وواضعوا السياسات تعرض فييا لتجارب وأساليب الدوؿ 
 .الهتقدهة في توصيؿ وتعريؼ عاهة الناس عمى نطاؽ واسع بهفيـو النانو

كتمؾ التي أطمقتيا ، قاهت دوٌؿ كبرى بإطبلؽ هبادراتيا الوطنية في ىذا الهجاؿفمقد 
وهف ثـ تمتيا ، وىي الهبادرة الوطنية لمنانوتكنولوجي، ـ 2001هتحدة األهريكية عاـ الواليات ال 

وألهانيا. كها قاهت الحكوهة الروسية ، وكوريا الجنوبية، والصيف، الياباف هبادرات أخرى في 
 – ـ2008)البنية التحتية لمنانوتكنولوجي لمفترة هف  بالهوافقة عمى البرناهج الفيدرالي لتطوير 

 فيالرائدة  ىيوتعد الصيف اليـو  .هف خبلؿ تطوير الهراكز الهتخصصة في ذلؾ( ـ 2010
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الدراسات  اقتباسات   فياألكثر ظيورا  ىيرغـ أف البحوث األهريكية « النانوتكنولوجى»بحوث 
 سائر أنحاء العالـ. فيالعمهية 

التعميـ ( إلى أىهية تعميـ وتعمـ النانو تكنولوجي في 50ص، ـ2012) وتشير شمبي
العاـ في هساعدة الطبلب عمى اإللهاـ بمغة النانو تكنولوجي والهيارات األساسية الهتطمبة لمحياة 

هساعدة الطبلب عمى تعمـ ، بنجاح في ضوء االختيارات التي يتيحيا والهخاطر التي يسببيا
توجيو ، هراحؿاعتهاد عمى األطر الهفاىيهية التي تعمهوىا في ىذا ال، هزيد عف تكنولوجيا النانو
 هجاؿ تكنولوجيا النانو أو هيف ذات عبلقة.الطبلب الختيار هيف في 

دولة  52حيث قاهت ، تكنولوجيا النانو باىتهاـ بالغ عمى الهستوى الدولي يتحظفمقد 
بتأسيس وحدات عمهية وهعاىد بحثية وصؿ عددىا إلى  ـ2009و ـ2000خبلؿ الفترة ها بيف 

صدار دوريات هتخصصة وتنظيـ دولة في ن 156وشاركت  24468 شر بحوث عمهية وا 
 هؤتهرات وندوات وورش عهؿ عف تكنولوجيا النانو. 

وىناؾ كثير هف الدوؿ تيتـ بيذا العمـ الدقيؽ هثؿ الواليات الهتحدة األهريكية واالتحاد 
  .األوروبي والياباف والصيف وكوريا الجنوبية وروسيا وكندا واليند

 وكاف النانو بتقنية تيتـ التي الهؤتهرات هف العديد عقدت سعوديةال العربية الههمكة وفي

 الهمؾ بهعيد ههثمة سعود الهمؾ جاهعة نظهتو والذي النانوتكنولوجي لصناعات أبرزىا الدولي هف

 إدخاؿ ضرورة إلى توصياتو ضهف الهؤتهر دعا حيث، الرياض بهدينة لمنانوتكنولوجي عبد اهلل

 فهأهو  هستقبؿ هف التقنية ليذه لها نظرا األولية لمهراحؿ لدراسيةا الهناىج النانو في تقنية
 (.ـ2009، اليوسؼ)

تكنولوجيا النانو هف خبلؿ  ودهج هفاىيـة ساىهأىهية ه ـ( إلى2012) ويشير أحهد
بيئات التعمـ في التعرؼ عمى ىذا العمـ ودوره الكبير في النيوض بالهجتهع وتوفير حياة 

هف الضروري إدراج ىذه التكنولوجيا في التعميـ واكتشاؼ الهفاىيـ وقد أصبح  ،أفضؿوهستقبؿ 
 ػالحديثة في الهناىج الدراسية وتدريس تكنولوجيا النانو

ونظرًا لكؿ ها سبؽ هف االىتهاـ بتكنولوجيا النانو وتطبيقاتيا في جهيع الهجاالت برزت 
ناء برناهج تعميهي قائـ ( اقترح بـ2012، العديد هف الدراسات والبحوث هنيا دراسة )الشيري

عمى الوسائط الهتعددة في إكساب طبلب الصؼ الثاني الثانوي هفاىيـ تكنولوجيا النانو 
بعض هوضوعات هنياج العمـو بتطبيقات  إثراء( ـ2013، واتجاىاتيـ نحوىا ودراسة )لبد

ودراسة ، النانوتكنولوجي وأثره عمى هستوى الثقافة العمهية لطمبة الصؼ الحادي عشر في غزة
( الكشؼ عف فاعمية برناهج هقترح في النانوتكنولوجي والوعي بتطبيقات البيئة ـ2015، )أحهد



5 
 

دهج هفاىيـ النانو التي ىدفت ل( ـ2015، ودراسة)سمهي، لدى طبلب شعبة العمـو بكمية التربية
 تكنولوجي وتطبيقاتيا داخؿ هنيج الفيزياء لمهرحمة الهتوسطة .

 النانو تقنية هفاىيـ تضهيف بضرورة والتي نادت الهؤتهرات هف دالعدي ذلؾ أجؿ هف وُعقد

 .الدراسية الهناىج في
 الدولي الفمسطيني الهؤتهر" :بعنواف هؤتهرا الوطنية النجاح جاهعة عقدت فمسطيف ففي

 التقنية فمسطيف وجاهعة الوطنية النجاح جاهعة هف بتنظيـ، "الهواد وعمـو تقنية النانو لعموـ

 وهجهوعة األهريكي القوهي الهعيد هف وبتهويؿ، األهريكية شاهبيف ايريانا – ويوجاهعة ألين

 الهقاـ ىذا في أىهيا هف هحاور عدة الهؤتهر تناوؿ حيث، بالتؿ االتصاالت الفمسطينية

 إلى وأىهيتيا النانو تقنية ثقافة إيصاؿ إلى الهؤتهر وىدؼ وتوظيفيا تقنية النانو نقؿ استراتيجيات

 الهجتهع خدهة في التقنية ىذه دور عمى وأكد، فمسطيف في وهدارس هف جاهعات بويالتر  القطاع

 النجاح جاهعة )هوقع وغيرىا والصناعية والزراعية والبيئية الصحية كافة الهجاالت في الفمسطيني

 .(ـ2011، الوطنية
 النشاطات عرض إلى ييدؼ هؤتهراً  أيضا بيرزيت جاهعة في العمـو كمية عقدت قد وكانت

 الجاهعات في النانو تقنية هوضوع وتحديات واقع وهناقشة الهجتهعي االىتهاـ البحثية واثارة

 الهواضيع هختمؼ في لوحات وهعرض هحاضرات عمى الهؤتهر واشتهؿ، الفمسطينية بالهوضوع

 البيئية وأبعاده النانو تقنية عمـ أىهية حوؿ هفتوح نقاش حمقة إلى باإلضافة، الصمة ذات

 (.ـ2011، شركة جواؿ هوقع) والهجتهعية
 العالـ اىتهاـ عف ناىيؾ العربي الهستوى عمى الهجاؿ ىذا في الكبير االىتهاـ نجد ىنا هف

وخصوصًا ، الدراسية الهقررات ضهف إلدخاليا الهنادية األصوات وكثرت، التقنية بأسره بيذه
  لمهرحمة الثانوية.

يعتهد الهجتهع فييا عمى اعداد األفراد  وتعد هناىج الكيهياء احدى الوسائؿ الفعالة التي
نتاج الهواد الجديدة التي تفي بهتطمباتو  وتحقيؽ األىداؼ التي ، الهعاصرةالقادريف عمى تصنيع وا 

التجارب  ةحيث تيتـ هناىج الكيهياء بتنهية االتجاه نحو العهؿ واتخاذ القرار وههارس ينشدىا؛
 .ية جديدةوهواكبة ها يحدث هف ثورات عمه وحؿ الهشكبلت

فالهرحمة الثانوية تتبوأ هكانة هتقدهة في سمـ التعميـ الفمسطيني؛ لوقوعيا بعد نياية 
تعد  ليا؛ فييبؿ وهييئة وأساسية ، هرحمة التعميـ األساسي وقبؿ هرحمة التعميـ الجاهعي هباشرة

تفكير حيث يكتسب خبلليا الهعارؼ وهيارات ال، الطالب وتؤىمو لمولوج إلى الحياة الجاهعية
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والقيـ التي تساعده عمى االلتحاؽ التخصص  توالهيارات الحياتية والهيارات العمهية واالتجاىا
 الهناسب في التعميـ الجاهعي أو الدراسة الهتوسطة أو الهينية.

وثهارىا ، العمهيويهكف تصور العبلقة بيف الكيهياء والتكنولوجيا بشجرة جذورىا البحث 
وال يهكف ، التكنولوجياوهنافع لمناس فيذه لى سمع إتحويؿ ىذه الثهار  أها، والهعموهاتالنظريات 

 .(34ص، 2003، النجدي)جذورىا فصؿ الشجرة عف 
( بأف الهناىج الدراسية تهثؿ حمقة وصؿ بيف ها 39ص، 2012) أشارت أبوعازرةحيث 

يستخدهو  وبيف ها يهكف لمهجتهع أف، والتكنولوجيايحدث هف تطورات وتغييرات في هجاؿ العمـ 
ة والدوؿ الهتخمفة هوال نبالغ إذا قمنا إف الفرؽ بيف الدوؿ الهتقد، والتغييراتهف تمؾ التطورات 

، س؛ دندـ2000، ة؛ دروز ـ2000، إبراىيـ)الهجتهع. يكهف في نوعية الهناىج الهقدهة إلى أفراد 
 .(ـ2003

تـ االعتهاد عمييا توضيح وهراجعة فمسفة التعميـ التي هف الضروري وترى الباحثة بأنو 
ظيفية قيهة و تكوف ليا  وأف، هراحؿ التطور تراعي بأف هف حيث واقعيتيا الهناىجأثناء إعداد 

 .عمهية وتمبي حاجات الهجتهع
هنياج عصري يحاوؿ أف  إلعدادالهاسة  الحاجة عمى ها سبؽ ترى الباحثة أىهية وبناءً 

ولذلؾ سعت الباحثة ، لقرف الحادي والعشريفيواكب التطورات العمهية والتكنولوجية والفكرية في ا
في كتب الكيهياء لمهرحمة  لواجب تضهنياا تكنولوجيالنانو  لهتطمبات قائهة بناء ةفي ىذه الدراس

وىؿ يوجد الصؼ الحادي عشر ليا  طمبة اكتساب هدى وكذلؾ اعداد اختبار لتحديد الثانوية
ناث( يعزى لهتغير الجنس النانو بالتزاهف هع  ثورة هع لتتبلءـ ؛ فرؽ بيف الطمبة )ذكور وا 

الهحاولة األولى وىي ادخاؿ بعض هفاىيـ وتطبيقات النانوتكنولوجي في كتب التكنولوجيا 
  .ـ2015األساسي لمعاـ الدراسي  لمصفوؼ التاسع والعاشر
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 مشكمة الدراسة: 1.2
ا تكنولوجي وهالنانو لمهرحمة الثانوية لهتطمبات  هحتوى كتب الكيهياءها هدى تضهف 

 هدى اكتساب طمبة الصؼ الحادي عشر ليا؟
 ويتفرع عنيا التساؤلت التالية:

 ؟الكيهياء لمهرحمة الثانويةالواجب تضهنيا في هحتوى كتب  تكنولوجيالنانو  هتطمباتها  .1
ها هدى تضهف هحتوى كتاب الكيهياء لمصؼ العاشر األساسي لهتطمبات   .2

 النانوتكنولوجي؟  

يهياء لمصؼ الحادي عشر الجزء األوؿ لهتطمبات ها هدى تضهف هحتوى كتاب الك .3
 النانوتكنولوجي؟  

ها هدى تضهف هحتوى كتاب الكيهياء لمصؼ الحادي عشر الجزء الثاني لهتطمبات  .4
 النانوتكنولوجي؟

 عشر لهتطمبات النانوتكنولوجي؟ لثانيها هدى تضهف هحتوى كتاب الكيهياء لمصؼ ا .5
وىؿ تزيد عف  النانوتكنولوجي،هتطمبات ل عشر الحاديطمبة الصؼ اكتساب هستوى ها  .6

 %؟75هستوى اإلتقاف
( في هستوى اكتساب α ≤ 0.01توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى ) ىؿ .7

  ؟تعزى لهتغير الجنس الصؼ الحادي عشر لهتطمبات النانوتكنولوجي طمبة

 الدراسة:فرضيات  1.3
 يزيد عف عشر لحادياطمبة الصؼ  تكنولوجي لدىهتطمبات النانو  كتسابهستوى ا .1

 %.75 هستوى اإلتقاف

( في هستوى اكتساب طمبة α ≤ 0.01توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى ) ال .2
 .الصؼ الحادي عشر لهتطمبات النانوتكنولوجي تعزى لهتغير الجنس

 الدراسة:أىداف  1.4
 ة الثانوية.في كتب الكيهياء لمهرحم تضهنيالهتطمبات النانوتكنولوجي الواجب قائهة  تحديد .1
لمصػفيف العاشػر والحػادي عشػر تضهف هحتوى كتػب الكيهيػاء لمهرحمػة الثانويػة  تحديد هدى .2

 .تكنولوجيالنانو  لهتطمباتوالثاني عشر 

عشػر وهقارنتيػا حػادي طمبة الصػؼ ال تكنولوجي لدىالنانو  هتطمبات اكتسابهستوى  تحديد .3
 %. 75عند هستوى اإلتقاف الهقترح لذلؾ وىو 
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 اكتسػػابفػػي  الصػػؼ الحػػادي عشػػر كػػاف ىنػػاؾ فػػروؽ بػػيف طػػبلب وطالبػػات هعرفػػة هػػا إذا .4
 تكنولوجي. النانو  هتطمبات

 الدراسة:أىمية  1.5
ضهف خطط  تكنولوجيالنانو  هتطمباتهساعدة القائهيف عمى تطوير الهناىج في إدخاؿ  .1

 التطوير.

فة تعتبر ىذه الدراسة إضا وبذلؾ؛ قدالدراسات التي تناولت هضهوف ىذه الدراسة  ةندر  .2
 جديدة في هجاؿ هنياج الكيهياء.

توجيو أنظار الباحثيف إلى اجراء دراسات ههاثمة عمى الهقررات األخرى لمعهؿ عمى  .3
 .تكنولوجيالنانو  هتطمباتتطويرىا وخاصة في هجاؿ 

تأتي ىذه الدراسة تمبية لمحاجة الهمحة لعهميات التقويـ والتطوير الهستهرة لمهناىج  .4
 خاصة.نيج الكيهياء بصفة الفمسطينية بصفة عاهة وه

تكنولوجي قد تفيد الباحثيف في هجاؿ تحميؿ هناىج النانو  قائهة بهتطمباتتوفر الدراسة  .5
.  العمـو

 .تكنولوجي النانو  لهتطمباتالطمبة  اكتسابتوفر الدراسة اختبارًا لهعرفة هدى  .6

 حدود الدراسة: 1.6
نياية الهرحمة  عتبرالذي ي لمصفوؼ العاشر ءالكيهياتقتصر الدراسة عمى تحميؿ كتب  .1

-ـ2015لمعاـ الدراسي  ، والثاني عشرالجزء األوؿ والثاني والحادي عشر ،األساسية 
تـ  التي الهتطمباتفي ضوء قائهة  تكنولوجيالنانو  لهتطمباتهف حيث تضهينيا ، ـ2016
 بناؤىا.

جي لهتطمبات النانوتكنولو الطمبة  اكتسابتقتصر الدراسة عمى بناء اختبار لتحديد هدى  .2
وسوؼ تقتصر الدراسة عمى ، عشرالحادي الواجب تضهنيا في كتب الكيهياء لمصؼ 

 ـ2016-2015عشر في هنطقة غرب غزة لمعاـ الدراسي  حاديعينة هف طمبة الصؼ ال
 لمفصؿ الدراسي الثاني.
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 مصطمحات الدراسة: 1.7
 (:(Nanotechnology يالنانوتكنولوجمفيوم 

صصات الذي يعنى أساسًا بالتحكـ والسيطرة عمى الهادة العمـ التطبيقي والتقني هتعدد التخ
نتاج فيي ، ( نانوهتر100إلى1) فها بيالهدى  والجزيء فيفي هستواىا الذري  تيدؼ البتكار وا 

هها ، وتؤدي وظائؼ هحددة بكفاءة وجودة عالية فريدة؛تتهيز بخواص ، جديدةهواد أو أجيزة 
 .هجاالتالشتى تطبيقات حديثة في ظيور أدى بدوره إلى 

 الكيمياء:كتب 
أقرتيا وزارة التربية والتعميـ العالي في فمسطيف لتدريس هباحث  التيىي الكتب الدراسية 

 . ـ2016/ـ2015لمعاـ الدراسي  الكيهياء في هدارسيا الحكوهية
 الثانوية:المرحمة 

ي في نظاـ سمـ التعميـ الفمسطين والثاني عشر الحاديىي هرحمة الدراسة في الصفوؼ 
 سنة. (18–17)تتراوح أعهار الطبلب فييا هف  فوالذي

 متطمبات النانوتكنولوجي :
ىي الحد األدنى هف الهفاىيـ والتطبيقات والقضايا الهتعمقة بتكنولوجيا النانو الواجب 

 تضهنيا في كتب الكيهياء لمصفوؼ العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لثانيالفصل ا 2
 يالنظر  اإلطار
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 الفصل الثاني
 النظري اإلطار

حيث ، الدراسةيتناوؿ ىذا الفصؿ دراسة نظرية حوؿ الهوضوعات الهرتبطة بهتغيرات 
 سيشهؿ ىذا الفصؿ عمى هحوريف وىها:

 .الهحور األوؿ: تكنولوجيا النانو .1
 .الهحور الثاني: طبيعة عمـ الكيهياء .2

 تكنولوجيا النانو: المحور األول 2.1
 مقدمة 2.1.1

جيا النانو تعد ثورة عمهية ىائمة ال تقؿ عف الثورة الصناعية التي نقمت اإلنساف تكنولو 
 إلى عصر اآلالت أو ثورة التكنولوجيا التي نقمت اإلنساف إلى عصر الفضاء واالتصاالت

، فها تقدهو تكنولوجيا النانو ىو القدرة عمى صنع كؿ ها يتخيمو اإلنساف بكمفة أقؿ، واإلنترنت
هفتاح التقدـ العمهي الذي سيغير هعالـ الحياة عمى نحو قد ال  ذه القدرة ستكوفوجودة أعمى وى

وفي ذلؾ يقوؿ أحد العمهاء إف ها سننتجو ونكتشفو ، يستطيع اإلنساف تصور كؿ أبعاده اليـو
باستخداـ ىذه التكنولوجيا في السنوات القميمة القادهة سوؼ يعادؿ بؿ سيتجاوز ها تـ اكتشافو 

 األرض.هنذ أف خمقت 
فيي ستمقي ، وتبشر ىذه التكنولوجيا الواعدة بقفزة ىائمة في جهيع فروع العمـو واليندسة

بظبلليا عمى كافة هجاالت الطب الحديث العادي؛ حيث أنيا ستتيح إهكانية صنع أي شيء 
نتخيمو وذلؾ عف طريؽ صؼ جزيئات الهادة إلى جانب بعضيا البعض بشكؿ ال نتخيمو وبأقؿ 

، فمنتخيؿ حاسبات آلية خارقة األداء يهكف وضعيا عمى رؤوس األقبلـ والدبابيس، مةتكمفة هحته
ولنتخيؿ أسطوال هف الروبوتات النانوية الطبية والتي يهكف لنا حقنيا في الدـ أو ابتبلعيا لتعالج 

 الهستعصية. واألوراـ واألهراضالجمطات الدهوية 

 (:Technology) التكنولوجيا 2.1.2
، الحموؿ وتطبيؽ ىذهبأنيا "البحث في حؿ الهشكبلت  (4ص، ـ2012) وتعرفيا النحاؿ

 ".كها أنيا تيتـ بتمبية حاجات االنساف ورغباتو الهتنوعة التي تشهؿ جهيع هناحي الحياة
، هحددةهنظوهة هف العهميات التي تسير وفؽ هعايير " (16ص، ـ2010) عميافعرفيا 

بأسموب فعاؿ إلنجاز العهؿ ، هاديةغير  وتستخدـ جهيع اإلهكانات الهتاحة هادية كانت أـ
 والتقدـ". اجؿ الرقي  والكفاءة هفبدرجة عالية هف االتقاف ، فيوالهرغوب 
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وىي هشتقة هف  (Technologiaتتبعنا أصؿ كمهة تكنولوجيا لوجدناه إغريقيًا قديهًا ) لو
تكنولوجيا  أي أف كمهة، دراسة( وتعني Logos( وتعني الهيارة الفنية و )Techneكمهتيف )

 .(6ص، ـ2003، عسقوؿ)الفنية تعني تنظيـ الهيارة 
وتوصؼ بأنيا تقنية ، العهميات( هجهوعة هف 19ص، ـ2001) ويعرفيا الزعانيف

(Technical Process( أو أنيا عهمية اجتهاعية )Social Process) ، أو أنيا عهمية
نساف والتي تتحدد وتستخدـ الهصادر العمهية لئل، (Discipline Processتوجيييو )
 .باحتياجاتو

لتحقيؽ حاجات  ( عمى أنيا تطبيؽ الهعرفة العمهيةـ1981تعرفيا هنظهة اليونسكو)
 (.22ص، ـ1992، هيراف) الهجتهع و األفراد

التكنولوجيا ىي التطبيقات العمهية لمعمـو في شتى "بأف  (40ص، ـ2008) ويرى الفرع
 اإلنسافعدات وآالت هتطورة استخدهت لرفاىية هجاالت الحياة وها نتج عنيا هف أجيزة وه

 . "والهجتهع
 وترى الباحثة من خالل ما سبق من التعريفات بأن التكنولوجيا:

 لمهعرفة يهنظوهة هف العهميات التي تعنى بحؿ الهشكبلت هف خبلؿ التطبيؽ العهم .1
 النظرية.

 ي الحياة.تيدؼ لتمبية رغبات االنساف وحاجاتو الهتنوعة التي تشهؿ جهيع نواح .2
 تستخدـ جهيع اإلهكانات الهتاحة سواء هادية أو غير هادية. .3

 (:Nanoمفيوم النانو ) 2.1.3
( "بأنيا جزءًا واحدًا هف هميار جزء ويساوي النانوهتر 20ص، ـ2014) النجديعرفيا 

 هف الياردة". 1/1000000000هف الهتر أي ها يقارب اؿ  1/1000000000الواحد 
بادئة هنحوتة هف المغة اليونانية  بأنيا (17ص، ـ2010) اإلسكندرانيوكذلؾ عرفيا 

( وفي هجاؿ العمـو يعني النانو جزءًا هف هميار )جزء هف ألؼ Nanos) وتعني قـزالقديهة 
  (.هميوف

، بأنو جزء هف هميار )ألؼ هميوف( جزء هف الهتر (11ص، ـ2008) ويعرفيا بسيوني
 لؼ إلى حوالي هائة ألؼ نانوهتر.ويبمغ قطر شعرة الرأس العادية ها بيف خهسيف أ

النانو هشتقة هف الكمهة  بأف كمهة (14ص، ـ2007) والضوياف يرى الصالحي
ويعرؼ النانو بأنو جزء هف البميوف هف ، البميوفتعنى جزء هف  والتي (Dwarf)   اإلغريقية
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ء أصغر وهف الهيـ هعرفة أف هقياس النانو صغير جدًا جدًا بحيث ال يهكف بناء أشيا، الهتر
  هنو.

 وهف خبلؿ ها سبؽ هف تعريؼ النانو تبلحظ الباحثة ها يمي:

 النانو وحدة قياس تساوي جزءًا هف ألؼ هميوف )هميار(. -
  هنو.هقياس النانو صغير جدًا جدًا بحيث ال يهكف بناء أشياء أصغر  -

 مفيوم عمم النانو: 2.1.4
التراكيب التي ("ىو دراسة تركيب وخصائص الجسيهات و 8ص، ـ2015) عرفو الرفاعي

 أبعادىا ضهف هدى القياس النانوي".
الذي يعتني بدراسة وتوصيؼ  ـ: "العمو( بأن25ص، ـ2010) بينها يعرفو االسكندراني

دراسة الظواىر الناشئة ف  والفيزيائية والهيكانيكية هعخواصيا الكيهيائية  فالنانو وتعييهواد 
 ."هستوى النانوهتر إلى وهقاييس الهواد وتصغير أحجاـتصغير أحجاهيا 

هجاؿ عمهي هف هجاالت تكنولوجيا النانو ييتـ "( بأنو 17ص، ـ2010) عرفو هحهد
و الهيكانيكية هع دراسة ، وتحديد خواصيا الكيهيائية والفيزيائية، بدراسة وتوصيؼ هواد النانو

 . "الظواىر الهرتبطة و الناشئة عف تصغير أحجاـ الحبيبات
عمـ حديث يبحث في تصهيـ أجيزة " بأنو (3ص، ـ2009) كها يعرفو صفات سبلهة

وربها يحقؽ البناء ، لمهادةالذري  أو الجزيءيركز أساسا عمى تعديؿ البناء ، الصغرهتناىية 
 ". والطاقة الهستخدهة في التصنيع، الخاـال تتعدى الهادة  وبتكمفة اقتصادية، جديدةتراكيب 

لهبادئ األساسية لمجزيئات والهركبات ا ة( بأنو "دراس14ص، ـ2008) الشربينييعرفو 
  ."( نانوهتر100التي ال يتجاوز قياسيا )

 وهف خبلؿ ها سبؽ تحمؿ الباحثة هفيـو عمـ النانو كها يمي:
 100عمـ ييتـ بالتعاهؿ هع الهواد في هستواىا الذري والجزيئي بهقياس ال يتعدى  .1

 .نانوهتر
 ودراسة الظواىر هيزة لهواد النانووىو عمـ ييتـ أيضا باكتشاؼ ودارسة الخصائص اله .2

 .هستوى النانوهترإلى ف تصغير أحجاهيا عالناشئة 
 . وجودةنتاج هواد جديدة غير هسبوقة تتهيز بخصائص أكثر فاعمية إليدؼ ي .3
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 :(Nano Scale)مفيوم مقياس النانو  2.1.5
أو )نانوهتر  1الذي تتراوح أبعاده هف  سالهقيا"( بأنو 7ص، ـ2015)ويعرفو الرفاعي 

 ."نانوهتر 100الذرية( إلى  دنانو األبعا 0.1
، وهعرفة أشكاليا، وتوصيؼ الهواد سقيا"( 43ص، ـ2010) خرافأعرفو هسمـ و 

، والهيكانيكية، والكيربائية، والكيهيائية، وخواصيا الفيزيائية، وقوتيا، وكتمتيا، وأحجاهيا
لهواد واألجيزة النانوية بدرجة وىذ القياس ضروري إلنتاج ا، والهغناطيسية عند هستوى النانو

 . "و استخداهاتيا، ولتحقيؽ تطبيقاتيا، كبيرة هف الهوثوقية
( بأنو وحدة قياس هتناىية الدقة لحساب 18ص، ـ2010)كها عرفو االسكندراني 

بيدؼ انتاج ، نانوهتر (100-1األبعاد التي يتراوح هداىا عمى الهستوى الذري والجزيء بيف )
 ة أكثر دقة وكفاءة الستخداهيا في تطبيقات عمهية هتنوعة.هواد وأجيزة نانوي

 من خالل ما سبق من التعريفات السابقة ترى الباحثة ما يمي:
الهقياس النانوهتري وحدة قياس نانوهترية تعهؿ عمى الهستوى الذري و الجزيئي لقياس  .1

 .ر( نانوهت100-1الهواد التي تتراوح أبعادىا بيف )
، النانو ىو انتاج وابتكار هواد وأجيزة نانوية أكثر كفاءة ودقةالغاية هف وحدة قياس  .2

 واستخداهيا أيضًا في تطبيقات عمهية تكنولوجية هتنوعة.

 ( تتعمق بمقياس النانو:5ص، م2013حقائق وأرقام أوردىا جيفرس )
  نانوهتر. 0.2و 0.1عادة يتراوح عرض الذرات ها بيف 
 نانوهتر. 7000 ويبمغ عرض هعظـ خبليا الدـ الحهراء نح 
  ذرة. 400تتكوف الهواد الجديدة والهصنعة باستخداـ تكنولوجيا النانو هف أقؿ هف 

 وحدات مقاييس مترية(: 2.1 ) جدول
 قيمة المضاعفات  المقطع 

10
3

 kilo(k) كيمو 

10
2

 hecto (h) ىكتو 
 deca(da) ديكا 10

10
12

 deci(d) يديس 

10
2

 centi(c) سنتي 

10
3

 milli(m) هيمي 

10
6

 micro(µ) هيكرو 
10

9
 nano(n) نانو 

1012 بٌكو pico(p) 
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 مفيوم تقنية النانو: 2.1.6
قاـ العديد هف الباحثيف والتربوييف بتعريؼ تقنية النانو ولكف األىـ فييا أنيا هنظوهة 

فبالطبع ال يهكف  اإلنسافيياجـ فيروس ها جسـ فعندها ، ظاىرة في جهيع هناحي حياتنا اليوهية
فالنانو ىي ، ولكف البد أف نبحث عف ّالة صغيرة جدًا تياجـ ىذا الفيروس، قتمو بأي آلة حادة

 التقنية التي تصنع اآللة الدقيقة.
هواد  وىندستيا إلنتاج وهفاىيـ العمـو( " تطبيؽ هبادئ 8ص، ـ2015) الرفاعيويعرفيا 

 "وآالت هفيدة
بأنيا "تقنية الهواد الهتناىية في الصغر أو تقنية  (32ص، ـ2015) يا صالحعرف

وىي الهتناىية الصغر اشتؽ اسهيا هف اسـ النانوهتر كوحدة قياس  تأو ىندسة الهنتجا، النانو
 واحدًا هف هميار هف الهتر". تساوي

واد (" بأنيا تقنيات ووسائؿ جديدة لتصنيع اله17ص، ـ2008) بسيونيوكذلؾ عرفيا 
أي جزء هف الهميوف هف  رالهيكروهيتهف األلؼ هف  وىو جزءفي أبعاد تقاس بالنانوهتر 
نانوهتر هها  100إلى  1إنتاج الهواد في قياسات تتراوح هبيف ، الهميهتر وتتعاهؿ تقنية النانو

 يؤدي إلى الخصائص الكيروهغناطيسية والبصرية الجديدة لمهادة".
 تقنية النانو تالحظ الباحثة ما يمي :ومن خالل ما سبق من تعريفات 

هجهوعة هف األدوات والتقنيات والتطبيقات التي تتعمؽ بتصنيع بنية  يتقنية النانو ى .1
 وتركيبيا باستخداـ هقاييس غاية الصغر.، هعينة

 ىي عمـ التعاهؿ هع األشياء أصغر هف الصغر نفسو. .2

 ر.نانوهت 100إلى  1بيف اإنتاج الهواد في قياسات تتراوح ه .3

 تقنية تستند إلى القدرة عمى التحكـ أو التبلعب في الهادة عمى الهستوى الذري. .4

 (:(Nanotechnology ي)تكنولوجيا النانو( النانوتكنولوجمفيوم  2.1.7
تقنية الهواد هتناىية ، ييطمؽ عمى تكنولوجيا النانو عدة تسهيات هنيا النانوتكنولوج

التكنولوجيا ، تقنية الجيؿ الخاهس، وجيا الهنهنهاتتكنول، ة الدقيقةالتكنولوجيا الهجيري، الصغر
 .النانو أو التقنية الفائقة الصغرتقنية ، النانوية

الهواد في نطاؽ الذرة  عبأنيا تقنيات تتعاهؿ ه يالنانوتكنولوج( ـ2010عرؼ إبراىيـ )
ف فييا هها أدى بدوره إلى تطبيقات حديثة في هجاالت شتى تبدأ ه ولذلؾ لمتحكـأو الجزيء 

 واالستخداهات العمهيةولقد بني ىذا الهجاؿ الواسع لمتطبيقات ، الزراعةتطبيقات الفضاء إلى 
 .واليندسة والفيزياء والبيولوجيافي الكيهياء  لتكنولوجيا النانو عمى البحوث األساسية
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العمـ التطبيقي والتقني هتعدد التخصصات الذي " اأنيب (4 ص، ـ2010)حبلوة وعرفيا 
 فها بيالهدى  والجزيء فيبالتحكـ والسيطرة عمى الهادة في هستواىا الذري  يعنى أساساً 

( نانوهتر كها أنو يعنى بإنتاج وحدات فاعمة ذات أىداؼ هحددة أو استنباط أدوات 100إلى1)
 ."عمهية بذات الحجـ الهشار إليو

ى اليندسة الوظيفية عم"( تكنولوجيا النانو ىي 17 ص، ـ2008) بسيوني ياكها عرف
ذات  تهستوى الجزيئات؛ هف أجؿ التوصؿ إلى النتائج الهستيدفة هف تصنيع الهواد والهنتجا

 ."الفريدةالخصائص 
عبارة عف تطوير تكنولوجي عمى الهستوى بأنيا "( 20ص، ـ2006) حهودةكها يعرفيا 

 نانوهتر بيدؼ إعطاء تفسير 100إلى  1عند هستويات طولية هف رتبة والجزيء لمهاكروالذري 
ذات الوظائؼ  واألدوات والنظـالبنى  إلنشاءجوىري لمظاىرة والهواد في الهجاؿ النانوي 

 ."الهناسبة هع حجوهيا الصغيرة  والخصائص الجديدة
تكنولوجي بأنيا "تطور األبحاث و التقنيات عند عرفتيا الهبادرة الوطنية لمنانو  وكذلؾ

ؾ الهواد عند ىذا الهستوى بيدؼ تخميؽ نانوهتر لفيـ الظواىر وسمو  100-1هستوى قياسات بيف
 Nationalتركيبات و أجيزة ونظـ صغيرة الحجـ ذات خصائص ووظائؼ جديدة".)

Innovation Report,2004) 
 من خالل ما سبق لتعريف مفيوم تكنولوجيا النانو)النانوتكنولوجي( تالحظ الباحثة ما يمي:

( وىي وحدة قياس لمتعبير عف جزء Nano)تتكوف تكنولوجيا النانو هف كمهتيف األولى نانو  .1
ويقصد بتقنية النانو ، ( وتعني التقنيةtechnologyوالثانية تكنولوجي )، هف الهميارهتر

 تطبيؽ الهفاىيـ العمهية عمى هستوى القياس النانوهتري.
وهعالجتيا والتحكـ ، تيدؼ لفيـ خواص الهواد وتركيبيا عند هستوى الهقياس النانوهتري .2

 ىذا الحجـ.فييا عند 
نتاج هواد أو أجيزة جديدة .3 تتهيز بخواص فريدة ؛ وتؤدي وظائؼ هحددة ، تيدؼ ابتكار وا 

 بكفاءة وجودة عالية.

 تطور تكنولوجيا النانو: 2.1.8
بدأ تاريخ تكنولوجيا النانو عندها ألقى ريتشارد فينهاف هنذ خهسيف سنة في هحاضرة 

 األسفؿ(بعنواف )يوجد غرؼ كثيرة في  (ـ1959تاريخية حوؿ هستقبؿ تكنولوجيا النانو عاـ )
هنظورًا عمهيًا  وأعطى، الصغرووصؼ كيؼ يهكف لتكنولوجيا النانو أف تكوف هتناىية 
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هرة هف حجهيا لموصوؿ إلى تكنولوجيا الطاقة  1/16لمتكنولوجيا هتناىية الصغر لها يهاثؿ 
 (8ص، ـJo ،2008الذرية. )

بيقات هنذ سنوات في هجاؿ تحضير وقد استخدهت الهواد النانوية في بعض التط
الجزيئات الهكونة لمهركبات  وأبعاد كؿالكيهيائية وذلؾ ألف هقاييس  وتوصيؼ الهركبات

 الكيهيائية تكوف في هستوى النانو.
وقد تناولو ألبرت أينشتايف هنذ ها يقرب هف هائة عاـ في جزء هف برناهجو لرسالة 

سكر في الهاء وتهكف هف حساب أبعاد جزئ واحد هف ال وذوباف جزيئاتالدكتوراه كيفية انتشار 
السكر ووجد أنو ال يتعدى النانوهتر واحد. وقد تـ اليـو التعريؼ عمى أبعاد الجزيئات الهكونة 

والجسيهات لمهادة وكذلؾ تـ التعرؼ عمى كؿ الخبليا النباتية والحيوانية والفيروسات والبكتريا 
دراؾ الدقيقة ، ـ2012، )حجازينانوهتر. إلى هستويات أقؿ هف هائة  هدى تدنييا في الحجـ وا 
 .(39ص

، )بسيونيولتكوين نظرة عممية واضحة المعالم لتطوير تكنولوجيا النانو استعرض 
أىم التطورات التاريخية لتكنولوجيا  (3ص، 2007، وواد، ليندا) و (27-25صص ، 2008

ليذه مكن تمخيص نماذج النانو من بداية ظيورىا وحتى وصمت إلى وضعيا الراىن وي
  :التطورات التاريخية

أوؿ  النانو صدرنشر أوؿ كتاب في طب تـ  ـ2005-ـ2000في خبلؿ الفترة ها بيف  -
وتـ ، أوؿ هؤتهر عف صناعة تكنولوجيا النانو النانو وعقدتقرير عف صناعة تكنولوجيا 

أوؿ هركز لنظـ  وأنشئ النانو،عقد جمسة اجتهاع عف التأثيرات االجتهاعية لتكنولوجيا 
( هشروع في 300عف)ف عمأَو ، وهشروعاتقدت اجتهاعات ع ؾالكيهيائية وكذلالنانو 

 .تكنولوجيا النانو

أعمف استخداـ تكنولوجيا النانو في التصنيع إلى اآلف ـ  2006وفي خبلؿ الفترة ها بيف  -
 .النووي وتـ تحديد هسهيات وهفاىيـ لهواد النانو 

 أىمية تكنولوجيا النانو: 2.1.9

ثارة في الفيزياءأ ، الكيهياء، صبحت تقنية النانو في طميعة الهجاالت األكثر أىهية وا 
األحياء واليندسة وهجاالت عديدة أخرى. فقد أعطت أهبًل كبيرًا لثورات عمهية في الهستقبؿ 

 التطبيقات.القريب ستغير وجية التقنية في العديد هف 
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وىي تهكننا أيضًا ، خطار قبؿ أف تصبح قاتمةوتوفر التكنولوجية النانوية الوسائؿ لرؤية األ
كتنظيؼ الهياه ، آثار التموث جهف هعالجة الهآسي البيئية الهشخصة بها يقمؿ وحتى بها يعال

 .(116 ص، ـ2014، سرجنتوهعالجتيا )الجوفية وتقميؿ كهية االنبعاثات الضارة 
أنيا تشكل  من العوامل التي تعتقد ة( جمم37ص، م2009) وقد حددت صفات سالمة

وتتمثل ىذه ، مصدر الىتمام الكبير بتكنولوجيا النانو في الوقت الراىن أو المرحمية القادمة
 العوامل فيما يأتي:

وعوائدىا االقتصادية هرتفعة ، إنيا تقنية حديثة غير هكمفة هقارنة بالتقنيات الهستخدهة حالياً  .1
 لمغاية.

 احيث يبدأ عهمي، نحو التطبيقات العمهية وجووالتكنولوجيا لمتإنيا تعهؿ عمى تكاهؿ العمـ  .2
ويشهؿ  كبيرًا،( هها يجعؿ تأثيرىا واسعًا والجزيئاتهف الهكونات األساسية لمهادة )الذرات 

 .والتقنيةجهيع هجاالت العمـو 
هجاؿ التكنولوجيا النانو سيعهؿ عمى تغيير كثير هف الههارسات  والتطوير فيإف البحث  .3

، وأجيزة الكهبيوتر، واإللكترونية والسمع االستيبلكيةصهيـ الهنتجات وت إنتاجالتقميدية في 
وغيرىا هف هجاالت ، والطاقة، وتكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت والتكنولوجيا الحيوية

 الحياة.

تكنولوجيا النانو تتمثل في بعض  ةأن أىمي (51ص، م2010)محمد وفي ىذا الصدد يرى 
 فوائدىا اآلتية:

تجات الهصنعة بتكنولوجيا النانو أكثر دقة هف الهواد الهصنعة بالطرؽ الهواد والهن .1
 التقميدية.

 في تصنيعو عمى تكنولوجيا النانو. دنقاوة الهنتج الهعته .2
 توحيد نوعية الهنتج .3
 حفظ الطاقة الهستيمكة في عهمية التصنيع. .4

 ( فوائد لتقنية النانو:39ص، م2015وذكر صالح )
 وشبكات الطاقة.، ظهة تنقية الهياهوأن، تحسيف أساليب التصنيع .1
 والطب النانوي.، تعزيز الصحة البدنية .2
 األغذية والتغذية عمى نطاؽ واسع البنية. إنتاجتحسف طرؽ  .3
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 عرضو من أىمية وفوائد لتكنولوجيا النانو لحظت الباحثة ما يمي: قومن خالل ما سب
هادىا عمى الخواص الهتهيزة أف أىهية تكنولوجيا النانو تكهف في الدرجة األولى في اعت .1

 لمهواد النانوية التي تختمؼ في خصائصيا بشكؿ كمي عف خصائصيا في الحجـ الطبيعي.

 الهواد والهنتجات الهصنعة بتكنولوجيا النانو أكثر دقة هف الهواد الهصنعة بالطرؽ التقميدية. .2
وهاتية واإللكترونية في جهيع الهجاالت الطبية والعسكرية والهعم أىهية كبيرةلتقنية النانو  .3

 .والحاسوبية والبتروكيهيائية والزراعية والحيوية وغيرىا
تقنية النانو هتعددة الخمفيات فيي تعتهد عمى هبادئ الفيزياء والكيهياء واليندسة الكيربائية  .4

 .والكيهيائية وغيرىا إضافة لتخصص األحياء والصيدلة

 المواد النانوية: 2.1.10

 1الهواد ذات البعد النانوهتري الهحصور ها بيف "( ىي 40ص، ـ2015) صالح عرفيا
، وثنائية البعد، وتوجد الهواد النانوهترية في ثبلث صور وىي أحادية البعد و، نانوهتر 100إلى 

 ."وثبلثية البعد
الهواد النانوية ىي تمؾ الفئة هف الهواد الصغيرة جدًا " (33ص، ـ2012) حجازيعرفيا 

تمؾ الهوجودة بالفعؿ في الطبيعة والتي تتراوح هقاييس أطواليا أو التي يتـ تحضيرىا هعهميًا أو 
 ."نانوهتر 100نانوهتر إلى  0.1أقطار حبيباتيا ها بيف 
تي يهكف أف تختمؼ لهجهوعة هف الهواد الهختمفة وا"( 60ص، ـ2012) كها عرفيا هحهد
 . "وهتجددةنانوهتر( ليا خصائص عديدة  100إلى  1هف حيث الحجـ )هف 

تتألؼ هف ، هواد هتقدهة ذات تركيب نانوي"( 8ص، 2010) يعرفيا هسمـ وآخرافكها 
نانوهتر وتحتوي ىذه  (100إلى  1)األقؿ يتراوح ها بيف  ىلو بعد واحد عم، هكوف واحد أو أكثر

 . "وسطوح بنى نانوية، وهواد هركبة، وألياؼ نانوية و أنابيب نانوية، الهواد عمى جسيهات النانو
 سبق تعريفو لممواد النانوية تالحظ الباحثة ما يمي:من خالل ما 

 ( نانوهتر.100-1يتراوح بعدىا ها بيف )، النانوية عبارة عف هواد هتناىية الصغر دالهوا .1
 توجد الهواد النانوية في ثبلث صور أحادية البعد وثنائية البعد وثبلثية البعد. .2
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 القواعد األساسية لتكنولوجيا النانو: 2.1.11
دراكوجيا النانو عمى قاعدتين رئيستين تعّدان من المبادئ األساسية لفيم تقوم تكنول  وا 

( تمك 90ص-88ص ، م2008الحقائق العممية لتكنولوجيا النانو وقد حدد بسيوني )
 القاعدتين عمى النحو التالي:

اختبلؼ الهساحة السطحية لهواد النانو نسبيًا عند هقارنتيا هع نفس الكتمة الهنتجة في  .1
وىذا بدوره ينعكس عمى ، هها يجعؿ الهواد أكثر نشاطًا وتفاعبًل كيهيائياً ، أكبرقياس 

فإف نسبة  تخواصيا الكيربائية والهغناطيسية والبصرية؛ فكمها نقص حجـ الجسيها
 أكبر هف الذرات تتواجد عمى السطح بالهقارنة هع تمؾ الهوجودة في الداخؿ. 

 
ييهنة عمى سموؾ الهادة عند هستوى ( في الQuantum effectتبدأ آثار الكـ ) .2

أي أنو ، والكيربائي والهغناطيسي، الهقياس النانوهتري؛ هها يؤثر عمى سموكيا البصري
، كمها نقص حجـ الهادة إلى هستوى الهقياس النانوهتري تغيرت خصائصيا البصرية

 والهغناطيسية.، والكيربائية

 خصائص المواد النانوية: 2.1.12
نوية عند هستوى قياس النانوهتري وهف أىـ عواهؿ ىذا التغير تتغير خصائص الهواد النا

-50 ص ص، ـ2009ىو طبيعة التفاعبلت بيف الذرات الهكونة لمهادة وقد حدد الحصيني )
 ( بعض خصائص الهواد النانوية عمى النحو التالي:52
 الخصائص البصرية: - أ

دة الذىب ذات فها، تختمؼ الخصائص البصرية لمهواد عند هستوى قياس النانوهتري
 الموف األصفر تظير بالموف األحهر عند هستوى الهقياس النانوهتري.

 الكيربائية: الخصائص-ب 
فريدة كتمؾ التي تهتمكيا أنابيب  ةيهكف لمهواد النانوية أف تهتمؾ خصائص كيربائي

هتجاوزة ، فاإللكترونات يهكنيا السير خبلؿ ىذه األنابيب دوف وجود أي هقاوهة، الكربوف النانوية
الداخمة  تعدد اإللكترونا ى؛ بحيث يتساو والهقاوهةبذلؾ قانوف أـو الي يربط بيف التيار والجيد 

ويستفاد هف ىذه ، وسهكولؤلنبوب هع تمؾ االلكترونات الخارجة هنو بغض النظر عف طولو 
 الخاصية في تصنيع دوائر الكترونية هثالية.
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 الخصائص الفيزيائية:-ج  
وهف ، الفيزيائية لمهواد عند الهستوى النانوهتري هثؿ القوة والصبلبةتزداد الخصائص 

( 1210األهثمة عمى ذلؾ: هعاهؿ القوة والصبلبة ألنابيب الكربوف النانوية يصؿ احيانًا إلى )
، وأخؼ هنو وزنًا بحوالي ست هرات تقريباً ، أي خهسة أضعاؼ صبلبة هادة الفوالذ، 2ـ/نيوتف

 زدياد طوليا بالهقارنة هع قطرىا.وزيادة هرونتيا نتيجة ا
 أىمية خصائص المواد النانوية في التطبيقات العممية لتكنولوجيا النانو:

تختمؼ الخصائص الفيزيائية والكيهيائية والهغناطيسية والهيكانيكية لمهواد عند هستوى 
عمهية الهقاس النانوهتري عف خواصيا في وضعيا الطبيعي وىذا االختبلؼ يقود إلى تطبيقات 

 وتكنولوجية جديدة وهف األهثمة عمى ذلؾ:
 

 (:1مثال)
فإنو يهكف  التفاعؿ؛عهمية  إجراءلو تـ إعادة ترتيب وضع ذرات الكربوف في الفحـ عند 

فإف ىذه  ؿ؛عالتفاعهمية  إجراءتـ إعادة ترتيب ذرات الرهؿ عند  وكذلؾ ولو، األلهاس إنتاج
 (.20ص، ـ2009، )صفات سبلهة شرائح الكهبيوتر إنتاجالعهمية ستؤدي إلى 

 (:2مثال )

إذا أهكف إعادة ترتيب ذرات السيمكوف هع إضافة بعض الشوائب لتحويمو إلى شبة 
يؤدي إلى تصنيع الدوائر الهتكاهمة الهجهعة في الرقائؽ الهستخدهة  اإلجراءهوصؿ؛ فإف ىذا 

 .واألجيزة اإللكترونيةفي الحواسيب 
ذا ها تـ إعادة ترتيب ذرات ا ؛ فيهكف الحصوؿ عمى واألكسجيف والكربوفلييدروجيف وا 
 (.21ص، ـ2008، أنواع هتنوعة هف الهواد الغذائية )بسيوني

 طرق تصنيع المواد النانوية: 2.1.13
 (Top-Down) من القمة إلى أسفل

تى الوصوؿ إلى الحجـ النانوي . حيث تكسر الهادة األصمية )الكبيرة( شيئًا فشيًا ح
صفات )التفتيت. و ، والطحف، والقطع، ؽ ذلؾ هنيا الحفر الضوئيتستخدـ عدة طرؽ؛ لتحقيو 

 .(32ص، ـ2008، سبلهة
 (Bottom-Upمن األسفل إلى األعمى)

 ترتب؛ وجزيئات عكس الطريقة األولى حيث تبنى الهواد النانوية انطبلقًا هف ذرات 
هف طرؽ و تدخؿ ىذه الطريقة بالغالب ض، لموصوؿ إلى الشكؿ و الحجـ النانوي الهطموب
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والحصوؿ عمى روابط قوية لمهواد ، و قمة الفاقد، ةكيهيائية وتتهيز بصغر حجـ الهواد الهنتج
 (32 ص، ـ2008، )صفات سبلهة النانوية الهنتجة.

 أين توجد المواد ذات المقياس النانومتري؟
في األجساـ البشرية وأجساـ الكائنات الحية فيي تستخدـ هواد ذات هقياس نانوي هثؿ 

ويبمغ قطره ، الذي يحهؿ األكسجيف خبلؿ هجرى الدـ فروتينات والجزيئات هثؿ الييهوجموبيالب
 خهسة نانوهتر.

فالهواد النانوية تحيط بنا هف كؿ جانب: في األدخنة الهتصاعدة هف عوادـ السيارات أو 
ؽ. االحتراوكذلؾ رذاذ البحر والهنتجات الناشئة عف عهميات ، أو الرهاد البركاني، الهصانع

 (40ص، 2015، صالح)

 تصنيف المواد النانوية: 2.1.14
 ( إلى:م2012، محمد)وصنفيا 

 هواد نانو هترية ذات بعد واحد. .1
 هواد نانوية ذات بعديف. .2
 هواد نانوية ذات الثبلثة أبعاد. .3

، م2010، كما وصنفت حسب أشكاليا إلى ثالث مجموعات رئيسية حسب )السكندراني
 (:69ص -67ص

 ألبعاد:مواد نانوية أحادية ا
، نانوهتر 100بعادىا عف أقع تحت ىذه الفئة جهيع الهواد التي يقؿ احد هقاييس ت

وهف اهثمة ، ي التي ليا بعد نانوي واحد فقط(أبعاد )حادية األأوسهيت ىذه الفئة بالهواد النانوية 
 الهرشحات النانوية و األلياؼ النانوية.ىذه الهواد 

 :لمواد النانوية ثنائية البعادا
 وهف أهثمو ىذه الهواد  نانوهتر 100بعادىا عف أهقياس بعديف هف فييا واد نانوية يقؿ ه

 النانويةوكذلؾ االسبلؾ ، (Nanotubes) لياؼ النانوينابيب الكربوف النانوية واألأ

(Nanowires). 
 :األبعادالمواد النانوية ثالثية  

ويطمؽ عمييا ، ( نانوهتر100يقصد بيا الهواد التي تقؿ هقاييس أبادىا الثبلثة عف)
والجسيهات ، (Nano Particles )كالحبيبات النانوية (Nano Spheres) الكريات النانوية

 النانوية.
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 ( حسب أبعاد الحجم في الجدول التالي:63 ص، م2012وواد )، لينداوكذلك صنفيا 

 النانوية حسب أحجامياتصنيف المواد (: 2.2 ) جدول
 مواد النانو أبعاد جسيم النانو

النانوية  والطبقات البموريةالجسيهات والبمورات الكهية  نانوهتر 100ذات األبعاد الثبلثية >  األجساـ
 و الكبسوالت الهجيرية و الكرات الجوفاء

يدة الطبقة والكبسوالت أنابيب الكربوف النانوية وح نانوهتر 100األجساـ ذات األبعاد الثنائية > 
  والكرات الجوفاءالهجيرية 

واألغشية  والتصاؽ األتربةاألسطح الهقاوهة لمبقع  نانوهتر100األجساـ ذات األبعاد األحادية> 
 عمهيًا و الفيروسات. الهستخدهة

 التعريفات لبعض المفاىيم الواردة في قائمة متطمبات النانوتكنولوجي: 2.1.15
 (Nano filters) المرشحات النانوية

غيرة عبارة عف أغشية هتناىية الصغر هصههة هف دقائؽ النانو وتتكوف هف هساـ ص
، سبلهة)صفات  لهواد الدقيقة الذائبة في الهاءا الةز تستخدـ إل( نانوهتر و 10جدًا أقؿ هف )

 (.95ص، ـ2009
 Nano fibers )األلياف النانوية )

( نانوهتر ويهكف 100قطارىا عف )هواد نانوية عمى شكؿ ألياؼ ذات بعد واحد تقؿ أ
 . (63ص، ـ2009، تصنيعيا هف خبلؿ التدوير الكيربائي أو البمهرة. )الحصيني

 ( (Nanowiresاألسالك النانوية
ذات أقطار نانوية ، عبارة عف أسبلؾ رقيقة جداً "(180ص، ـ2010) عرفيا االسكندراني

ألسبلؾ بإهكانية تصنيعيا  هف هصادر تتخذ أشكااًل قائهة و هستقيهة و تتهيز تمؾ ا، األبعاد
( أو Cu( أو النحاس )Niهتنوعة فقد تكوف أسبلكًا فمزية هصنعة هف الفمزات الحرة لمنيكؿ )

( أو Si( كها يهكف تصنيعيا هف أشباه الفمزات هثؿ : السيمكوف )Pt( أو الببلتيف )Auالذىب )
(  ."(Gaالجاليـو

 (Nano particlesالجسيمات النانوية )
أصغر  "( يعرؼ الجسيـ )الجزيء( في تقنية النانو بأنو68ص، ـ2015) صالح يايعرف

النانوية ليا أبعاد  توالجسيها ،(الحجهية)الكبيرة والفيزيائية لمهوادوحدة ليا الخواص الكيهيائية 
 . "نانوهتر 100إلى  1تتراوح ها بيف 
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بعادىا عمى األقؿ " التراكيب التي تكوف أحد أا( بأني12ص، ـ2016)وعرفيا الرفاعي 
 عدة أشكاؿ". وليا نانوهتر(  100)أقؿ هف  اس النانويضهف هق

 (Nanotubes Carbonأنابيب الكربون النانوية )
عبارة عف أنابيب طولية هجوفة ذات "( بأنيا 145ص، ـ2010، االسكندرانييعرفيا )

 نانوهتر". 1.4أقطارىا إلى نحو تتدنى هقاييس ، أقطار هتناىية في الصغر
  catalyst)المادة الحفازة ) 

 ."تجعؿ التفاعؿ الكيهيائي يحصؿ بسرعة أكبر ةهاد"( 14ص، ـ2014) عرفيا النجدي
ىي تمؾ الهادة التي ُتوظؼ بيدؼ "( 183 ص، ـ2010) االسكندرانيكها يعرفيا  
أو دوف أف تستفيد تمؾ الهحفزات  وذلؾ هف، هعدالتياالكيهيائية و رفع  وتحفيز التفاعبلتتعزيز 

 ."يحدث ليا أي تغييرات في بنيتيا الكيهيائية
 المبممرات:
عبارة عف هركبات هكونة هف جزيئات ( بأنيا 49ص، ـ2010) عرفيا إسهاعيؿ 
، هونوهيراتتتكوف بتكرار عدد كبير هف وحدات صغيرة وبسيطة التركيب تسهى عهبلقة 

والهبمهرات بشكؿ عاـ ، البمهرة يربط بيف الهونيهرات هع بعضيا يطمؽ عميو تفاعؿوالتفاعؿ الذي 
أها الهونهر فغالبًا يكوف هادة غازية أو سائمة في درجات ، هواد صمبة في درجات الحرارة العادية

 .الحرارة العادية
 الخاليا الكيروكيميائية:
( ىي عبارة عف جياز يتـ فيو تحويؿ الطاقة 109ص، ـ2012) يعرفيا الجيزاوي

والخبليا ، ة أو العكس وىي تنقسـ إلى نوعيف وىها الخبليا الجمفانيةطاقة كيربائيالكيهيائية إلى 
 االلكترولتية )التحميمية(.

 تطبيقات النانوتكنولوجي: 2.1.16
اعتباره تكنولوجيا هتعددة ب ُتعد تكنولوجيا النانو التكنولوجيا األولى الرائدة في العالـ وذلؾ

صناعة األجيزة  :قية هتنوعة هثؿ تطبي الوظائؼ والهياـ، حيث يتـ توظيفيا اآلف في هجاالت
صناعة األدوية والعقاقير واألجيزة ، والهعموهات تكنولوجيا االتصاالت، والهكونات اإللكترونية

صناعة ، الطبية واستكشاؼ وهعالجة األهراض الهستعصية الرعاية الصحية والتحاليؿ، الطبية
، تنقية وتطيير الهياه، ثاتاألخطار البيئية وهعالجة الهمو  استكشاؼ، هستحضرات التجهيؿ
إنتاج األجيزة والهواد الهستخدهة في هجاؿ الطاقة الجديدة  هجاؿ، تقطير وتحمية الهياه

الهحفزات الكيهيائية الهستخدهة في الصناعات الكيهيائية وفى هجاؿ  هجاؿ صناعة، والهتجددة
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الزراعة ، الهتراكبة صناعة الهواد اليندسية والهواد، صناعة الغزؿ والنسيج، تكرير البتروؿ
لى ، التسميح واألهف القوهي، األراضي والهخصبات حوالغذاء واستصبل ذلؾ هف  رها غيوا 

 .أخرى ةتطبيقات حيوي
 تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال الطب:

طب النانو ىو هجهوعة هف تقنيات طبية حديثة تشهؿ كؿ ها يتعمؽ بالهجاالت الطبية 
 والحفاظ عمى سبلهتيا. اإلنسافيف صحة الهختمفة الراهية إلى تحس

 ( دواء ونظاـ عبلجي يعتهد عمى تطبيقات تكنولوجيا النانو .130) فقد سجؿ حوالي -
 (16ص، ـ2010، )الجبالي

تصنيع حساسات عضوية هتناىية الصغر تستشعر حدوث أي انخفاض حاد في هستوى  -
 (73ص، ـ2012، نسبة الغموكوز في الدـ )حجازي

(. )الخاصة بتوسي انتاج الدعاهات - ، ـ2010، االسكندرانيع الشراييف )سبائؾ التيتانيـو
173). 

 :تكنولوجيا النانو في مجال البيئةتطبيقات 

وتخفيض هعدالت استيبلؾ الهواد الخادـ هف خبلؿ ، الهموثة والهياه الجوفيةهعالجة التربة  -
و كذلؾ تخفيض ، لنانوادخاؿ التحسينات في الصناعات التحويمية القائهة عمى تكنولوجيا ا

هستويات تركيز الغازات الهموثة لمجو هف خبلؿ االستفادة الفعمية هف الطاقة الشهسية عف 
 (.283 ص، ـ2010، )االسكندراني طريؽ تطبيؽ الخبليا الفوتوفولطية.

ويتـ ذلؾ باستخداـ كواشؼ ، بواسطة تصنيع ألياؼ النانو، يتـ استخداهيا في تحمية الهياه -
عالية وتدعى بكواشؼ النانو وتستطيع اكتشاؼ أي تموث في اليواء حتى لو  ذات حساسية
 .ـ( 2011، )الهوسوعة الحرة ضئيمةكاف بتراكيز 

 الغذاء: تكنولوجيا النانو في مجالتطبيقات 

، تقنية النانو إنتاجوهرحمة هف هراحؿ  أي في أو إنتاجو فيطمؽ عمى الغذاء الذى استعهؿ ا -
زراعتو أو هعالجتو  فيغذاء" ىو الغذاء الذى يتـ استخداـ تقنية النانو النانو " آخريوبعبارة 

 .و تغميفو أ

بعض  (Nano foods( بعنواف "الغذاء النانو " )ـ2006حيث رصدت دراسة أجريت عاـ) -
( لتنشيط Nano capsulesفي هجاؿ األغذية وهنيا كبسوالت ) اتطبيقات النانو تكنولوجي

( وجزيئات النانو Nano tubesأنابيب النانو  )، المحـو ؿرو تمؾ األغذية واستبداؿ كولست
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(Nano particles نتاج األغمفة الهقاوهة وغيرىا هف ( إلزالة الهسببات الهرضية وا 
 التطبيقات.

الطعاـ التقميدية عمى النحو الذى  إنتاجسنتغير النانوتكنولوجى أنظهة ، ـ2015بحموؿ عاـ  -
ويطيؿ زهف صبلحيتيا لبلستيبلؾ ، ويقمؿ هف كمفة  ،يجعؿ الهنتجات رخيصة الثهف وآهنة

، األطعهة إلىبعض الهواد الهضافة  إنتاج في، بالهائة 60و  40بنسب تتراوح بيف  اإلنتاج
هف التطبيقات الهستحدثة  180هثؿ الفيتاهينات والهعادف وهكسبات النكية ، إضافة الى 

 .  األغذية إنتاجهجاؿ  يجرى العهؿ عمى الخطوات النيائية ليا ، قبؿ اف تدخؿ
 7 بحوالي، بالوقت الراىف، ـالنانو طعااألهواؿ الهستثهرة فى قطاع انتاج  إجهاليويقدر  -

، هميار دوالر فى العالـ الهقبؿ 20هميارات دوالر ؛ وينتظر ليذا الرقـ اف يقفز الى اكثر هف 
واليات الهتحدة حيث سيدخؿ الى ىذا الهجاؿ عدد كبير هف الشكات ، يتركز هعظهيا فى ال

 ـ( 2011، )هوسوعة البيئة .األهريكية والياباف والصيف
إيجاد أغمفة هزودة بجزيئات نانو هضادة لمهيكروبات و الفطريات هف هعادف الفضة ف و  -

 و أكثر هقاوهة لمحرارة.، و أكثر هتانة، حيث أنيا أغمفة أخؼ وزناً ، و الزنؾ، الهاغنيسيـو
 (.146ص، ـ2015، )صالح

 ل مستحضرات التجميل:في مجا
تستخدـ نانو  والتيالشهس الضارة  أشعةصناعة هجهوعة هف هستحضرات الوقاية هف 

فوؽ  األشعةلوهنيـو والتيتانيـو فيذه النانو جزيئات تحجب نواعو األأكسيد عمى جزيئات األ
)هوسوعة التقميدية وغير هرئية هثؿ الهستحضرات  اً جد شفافةوىذه الهراىـ  UV يةالبنفسج
 .ـ(2011، البيئة

 تكنولوجيا النانو في مجال الزراعة:تطبيقات 

تتهيز بمونيا الشفاؼ الذي يهكنيا هف وصوؿ ، إنتاج هبيدات حشرية يتـ رشيا عمى النبات -
بأف يتنفس. ىذا الهبيد يعهؿ كطبقة هف تسهح لمنبات  وأف بو هساهاً ، الضوء إلى النبات

فبل تستطيع الحشرة أف تخترقو لموصوؿ إلى النبات؛ ألنو يصبح ، الزجاج عمى النبات
 .ـ(2012، )اليـروالنبات بهثابة حائؿ بيف الحشرة 

تصنيع حبيبات كيهيائية زراعية تستخدـ في هكافحة الحشرات والفطريات واآلفات الزراعية  -
هها يعني ، والتي تتهيز بارتفاع قيهة هساحة سطحيا، والنباتات والبذورالتي تصي التربة 

 (.222ص، ـ2010، )االسكندرانيهيات الهستخدـ هنيا ترشيد استخداهيا وتخفيض الك

http://www.bee2ah.com/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9
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 عالقة تكنولوجيا النانو بالعموم اّلخرى: 2.1.17
تعد تكنولوجيا النانو ىي هف أىـ التقنيات في يوهنا ىذا وفي الهستقبؿ وأصبحت في 

 تلها ليا هف أىهية في تحسيف الهنتجا، ميعة الهجاالت األكثر أىهية في كؿ هجاالت العمـط
باإلضافة إلى أنيا تعطي أهبًل ، وعبلج األهراض وخدهة البشرية في هجاالت الحياة جهيعيا

 و اليندسة و غيرىا.، و عمـ األحياء، والكيهياء، كبيرًا لمثورات العمهية في الهستقبؿ في الفيزياء
وليذا نتساءؿ ىؿ تكنولوجيا النانو وعموهيا ستؤثر عمى التطورات العمهية والتقانات 

 السابقة ليا أـ تتكاهؿ هعيا؟ وكيؼ يتحقؽ ذلؾ؟
( وضع تكنولوجيا النانو 31ص، ـ2009)وليذا السؤاؿ الهيـ وصفت صفات سبلهة 

تكنولوجيا النانو : عمـ ي ترى أف يالحالي بالنسبة لمعمـو األخرى ذات العبلقة الوثيقة بيا ف
ىجيف يعتهد عمى التداخؿ بيف هختمؼ العمـو الفيزيائية و الكيهيائية و البيولوجية و الهيكانيكية 

وتقنية الهعموهات ؛ بيدؼ دراسة اليياكؿ البنائية لمهادة ؛ ، وعمـو الهواد اليندسية، وااللكترونية
؛ بسبب الشحنات الهتجاذبة  ىخر أشكاؿ فالذرات والجزيئات تنجذب لبعضيا؛ واألشكاؿ هتههة أل

فإذا اجتهعت هبلييف ، فالذرة هوجبة الشحنة تمتصؽ بالذرة السالبة الشحنة، تهاهًا كالهغناطيس
سوؼ يتكوف هنتج جديد لو شكمو الخاص  ؛هف الذرات إلى بعضيا البعض بواسطة آالت نانوية 

 بهواصفات جديدة. 
هنفصبًل عف العمـو بؿ يعهؿ عمى الهكونات  يعتبر هجاؿ النانوتكنولوجي ليس هجاالً 

وجذور وعمـو و تكنولوجيا النانو ىي جواىر ، لمهادة أال وىي الذرات و الجزيئات ةاألساسي
الجديد ىو زيادة فيهنا عف التفاعؿ بيف الذرات و الجزيئات واألدوات الهستخدهة ، هفاىيـ العمـو

 .(Healy, 2009, p7)الفائؽ الصغر لهعالجة وتخميؽ هواد وأدوات جديدة عمى التدرج 
جديد  عمـىو و  وكيهياء النانوهثاؿ عمى العبلقة التكاهمية ىو عبلقة تكنولوجيا النانو ب

عمى نطاؽ فردي وجهاعي  الجزيئاتأو  الذراتييتـ بالخصائص الفريدة الهرتبطة بتجهعات 
، الكيهيائيوهنيجيات التصنيع "التحضير" ، التقنيات، األدواتوىو عمـ  الجزيئات.لمذرات أو 

إلى  رالنانولتوالتي ُتعهؿ عمى هستوى ، الحيويوالتشخيص الكيهيائي ، الكيهيائييؿ التحم
 .رالفيهتولت

 ةالنانو هتريتستخدـ كيهياء النانو الكيهياء التحضيرية )التصنيعية( لتكويف المبنات 
الشحنة والوظيفة وذلؾ ، تكويف وتركيب السطح، الحجـ، الرغبة هف حيث الشكؿبحسب  النطاؽ

 .هع ىدؼ اختياري لمسيطرة عمى التجهيع الذاتي هف ىذه المبنات في هختمؼ طواؿ النطاؽ
  ـ(.2011، )الهوسوعة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%88_%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A
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بأف التكاهؿ بيف تكنولوجيا النانو ، وباختصار شديد ترى الباحثة هف خبلؿ ها سبؽ
األخرى ذات الصمة الوثيقة يتأتى هف هنطمؽ التعاهؿ هع بنية الهادة األساسية  والعمـو

هع ، وخصائصيا الفريدة؛ والذي يؤدي إلى تحقيؽ تطورات واكتشافات عمهية واسعة النطاؽ
باإلضافة كذلؾ ، الحفاظ عمى وتيرة التطور الهستهر في ىذه العمـو تحت هظمة تكنولوجيا النانو

 ير في اإلسياـ في بناء نظريات عمهية وتكنولوجية أصيمة وهتكاهمة.إلى أنو لو دور كب

 مخاطر تكنولوجيا النانو: 2.1.18
كها ، وتنتشر هخاوؼ إزاءىا، توجو دائهًا عند كؿ تطور عمهي أو تكنولوجي انتقادات

، وغيرىا، وعند اختراع القنبمة الذرية وظيور اليندسة الوراثية، حصؿ في الثورة الصناعية األولى
 كز ىذه الهخاوؼ عمى عنصريف:وتتر 

األوؿ ىو كوف جزيئات النانو جزيئات صغيرة جدًا إلى الحد الذي يهكنيا هف التسمؿ  
لجزيئات عمى واألكثر إثارة لمقمؽ ىو هقدرة ىذه ا، وتخريبو، إلى جياز الهناعة في الجسـ البشري

ية الهراىـ الهضادة وذلؾ عبر استخداـ بعض هنتجات التقانة النانو ، تخطي حاجز دـ الدهاغ
وأها الشطر الثاني هف ، ( لمجمد بالضرر(DNAلمشهس التي يهكف اف تصيب الحهض النووي 

أي يشبو التكاثر الهوجود في الحياة  ،الهخاوؼ فيكهف في كوف الجزيء النانوي ذاتي التكاثر
، الحص)ويسيطر عمى كؿ شيء في الكرة األرضية. ، فيهكنو اف يتكاثر ببل حدود، الطبيعية
 .(206ص، ـ2015

لعل أبرز تمك المخاطر التي يمكن أن توصم بيا مواد وتطبيقات تكنولوجيا النانو تمك المتعمقة 
 (   286ص -285ص ، م2010، بالقضايا التالية كما ذكرىا )السكندراني

 قضايا أخبلقية. .1
 قضايا اجتهاعية. .2
 قضايا اقتصادية. .3
 قضايا بيئية. .4
 الهواد النانوية. Toxicologyقضايا هتعمقة بسهية  .5

نظرا لها تتسـ بو الهواد ، ىناؾ سهات هعينة تجعؿ تقنية النانو هحفوفة بالهخاطر
 النانوية وتكنولوجيتيا بخواص تنفرد بيا األهر الذي يثير هجهوعة أخرى هف اليواجس وىي:

عمى وعدـ القدرة ، ىواجس هتعمقة بالطبيعة غير الهرئية لمهواد النانوية الهخمقة هعهميا -
 .هتابعتيا في أثناء التشغيؿ بالعيف الهجردة
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ارتفاع الهعدالت لمهواد النانوية وظيور عائبلت جديدة هنيا بصورة شبو يوهية. وىذا  -
 تيهثؿ عند البعض خطورة هف ىاجس عدـ ضهاف أىمية تمؾ الهواد الناشئة لبلستخداها

 اآلهنة.
تجة لمهواد النانوية التي تستخدـ ىواجس تتعمؽ بالتعتيـ الكاهؿ الذي تفرضو الدوؿ الهن -

 في األغراض والتطبيقات العسكرية وصناعة أسمحة الدهار الشاهؿ.
ىواجس تتعمؽ بالهستقبؿ العمهي واالقتصاد الذي تنتظره الدوؿ الهتخمفة عف ركب  -

وزيادة احتهاؿ تعهيؽ الفجوة التكنولوجية بينيا وبيف رواد  ،تقنيات النانو التكنولوجية
 لوجيا النانو وبحارييا.سفينة تكنو 

 ومن خالل ما سبق ذكره عن مخاطر تكنولوجيا النانو لحظت الباحثة ما يمي:
وفي ، عمى الرغـ هف أف لتكنولوجيا النانو العديد هف الهنافع في شتى الهجاالت العمهية

 خطيرة.تنهية الهجتهع وتطوره فإف ليا تأثيرات صحية وبيئية واجتهاعية واقتصادية 
، الهقياس النانوهتري وزيادة تفاعميا ونشاطيا الكيهيائي داص هواد النانو عنتغير خو  -

 .االتنبؤ بنتائجي فوىذه الخواص ال يهك
، ارتفاع الهعدالت لمهواد النانوية وظيور عائبلت جديدة هنيا بصورة شبو يوهية -

 .وعدـ القدرة عمى هتابعتيا في أثناء التشغيؿ بالعيف الهجردة

 و في بعض الدولية األجنبية والعربية:واقع تقنية النان 2.1.19
ىناؾ جيود فائقة تبذؿ هف دوؿ العالـ؛ لمنيوض بتطبيقات تقنية النانو في الهجاالت 
الهختمفة ونعرض في السطور التالية واقع تقنية النانو في بعض الدوؿ الدولية والعربية عمى 

 النحو التالي:
 واقع تقنية النانو في الوليات المتحدة:

العمهية الوطنية األهريكية أف يصؿ حجـ السوؽ األهريكية وحدىا إلى  ةالهؤسس تتوقع
حيث أسست هعظـ الواليات األهريكية براهج أو وكاالت ، ـ2016تريميوف دوالر بحموؿ عاـ 

كها رفعت الحكوهة األهريكية تهويميا ليذه ، لتشجيع بحوث التقنية النانوية وتطوير تجارتيا
هميار دوالر هخصصة لمبحوث  3,8إلى ها هجهوعو  ـ2000 عاـف دوالر لهميو  422التقنية هف 
 (.180 ص، ـ2015، صالح)ـ. 2008-ـ2005بيف عاـ 

 واقع تقنية النانو في روسيا:
هعف نائب رئيس الحكوهة سيرغي  ـ2008نقمت هصادر إخبارية روسية في عاـ 

هميوف دوالر  14هف " الوطنية ستخصص أكثر  انانو تكنولوجي سإيفانوؼ أف شركة "رو 
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أهريكي: إلنتاج عدسات بصرية فريدة هف نوعيا باستخداـ تقنية النانو وقد أشار إلى اف شركات 
وقاؿ إيفانوؼ "إف تطبيؽ هثؿ ىذه التقنية الحديثة ، أخرى ستخصص هبالغ ههاثمة لمغرض نفسو

هرحمة وأف ال، يفكها أشار إلى أف الهشروع سينفذ عمى هرحمت، سيشهؿ طائفة واسعة هف األجيزة
وستنتيي هف تصنيع الهعدات الجديدة و األجيزة ، ـ2010ـ و 2008األولى ستبدأ بيف عاهي

ههتدة ها بيف عاهي وذلؾ قبؿ أف يبدأ إنتاجيا الصناع الهتسمسؿ في الهرحمة الثانية ال، األزهة
 .(182ص ، ـ2015، صالح) ـ2012ـ و 2010

 واقع تقنية النانو في كوريا:
، والشاشات، هجالي الذاكرات وخصوصًا في، مدوائر الهتكاهمةلنج تا أكبر هُتعد كوري

واعتهدت كوريا عمى الشركات الكورية العهبلقة في إنشاء الشركات الكورية العهبلقة في هجاؿ 
عاـ وحسب إحصائية ، باإلضافة إلى وجود نظاـ تعميهي ههتاز وجدي، الصناعات اإللكترونية

هؿ في هجاؿ التصهيهات اإللكترونية عشركة ت 245يوجد حوالي  ،ـ في السوؽ الصيني2006
وفي تايواف ، هميوف دوالر أهريكي 15% هنيا تحقؽ إجهالي هبيعات تتعدى 19و، وتقنية النانو
، )صالح هميوف دوالر. 15هف الشركات يتعدى  %37حيث إف إجهالي دخؿ ، ترتفع النسبة

 .(182ص، ـ2015
 كة العربية السعودية:واقع تقنية النانو في الممم

، النانو اتعتبر الههمكة العربية السعودية  هف أوائؿ الدوؿ العربية التي اىتهت بتكنولوجي
فقد تبرع خادـ الحرهيف الشريفيف الهمؾ عبداهلل بف ، لهواكبة التطورات العمهية في ىذا الهجاؿ

اسية لهعاهؿ تكنولوجيا هميوف هف حسابو الخاص لتهويؿ التجييزات األس 36عبد العزيز بهبمغ 
وتيدؼ ىذه الهبادرة إلى نقؿ و توطيف تكنولوجيا النانو في ، النانو في ثبلث جاهعات سعودية

، وتمبية االحتياجات الوطنية وهتطمبات التنهية في الهجاالت الصحية، الههمكة العربية السعودية
وتأسيس البنية ، تكنولوجيا النانووتحديد أولويات واستراتيجيات البحث في ، و البيئية، و الزراعية

احثيف و الهتخصصيف في ىذا لخدهة الب، وتجييزات، التحتية ليا هف هعاهؿ و هختبرات
، ـ2009، اؿ تكنولوجيا النانو )صفات سبلهةوتحفيز القطاع الخاص لبلستثهار في هج، الهجاؿ
 .(210 ص
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 واقع تقنية النانو في قطر:
وتحت رعاية سهو الشيخ حهد بف ، ـ2008/فبراير  شباط 12إلى  11في الفترة هف 

افتتح ولي العيد الشيخ تهيـ بف حهد بالعاصهة القطرية الدوحة ، خميفة آؿ ثاني أهير دولة قطر
 هؤتهر 

"الصناعات الهعرفية وتقنيات النانو" تحت شعار "نحو اقتصاد عربي هتطور يرتكز 
عات الهعرفية لدوؿ الخميج وتقديـ الخطة عمى الصناعات الهعرفية" وكاف اليدؼ تقديـ الصنا

االستراتيجية ليا ورسـ خطة شاهمة لدوؿ هجمس التعاوف الخميجي لئلبقاء عمى القدرة التنافسية 
لصناعاتيا في القرف الحادي والعشريف  وتنويع هصادر اقتصادىا خارج نطاؽ النفط و الغاز. 

عمى واقع أبحاث وتطبيقات ىذه  ؼوالتعر كها كاف هف أىادؼ الهؤتهر التعريؼ بتقنيات النانو 
 تالتقنية الحديثة في الدوؿ العربية وركز الهؤتهر عمى الصناعات الهستقبمية وهنيا صناعا

 النانو الهتناىية ذات الكثافة التكنولوجية العالية.
 يافتتح الهنتدى الدولي حوؿ الطب النانوي التطبيقي الذ، ـ2008وفي آذار /هارس 

خبيرًا دوليًا لتبادؿ اآلراء حوؿ التكنولوجيا النانوية  20قطر لمبحوث" بهشاركة نظهتو "هؤسسة 
بيدؼ توعية الهجتهع القطري بأىداؼ الطب النانوي  الهجتهع وذلؾوتطبيقاتيا الهحتهمة في 

في هجاؿ  البحوث وتعزيز، لؤلهراضالتطبيقي لتحسف هستوى الرعاية الصحية والعبلج األفضؿ 
، ـ2009، صفات سبلهة) األهراضنوية وتطبيقاتيا لمتوصؿ إلى عبلج لعديد هف التكنولوجيا النا

 .(232ص -231 ص
 واقع تقنية النانو في تونس:

افتتحت في تونس األياـ العمهية حوؿ ، ـ2008أيار/هايو  28إلى  26في الفترة هف 
والتكنولوجيا".  "عمـو النانو وتكنولوجيات الهستقبؿ "التي نظهيا "الهجمس الوطني لمبحث المهي

وذلؾ بيدؼ تحيف أداء البحوث العمهية ، والتي تهيزت بحضور العديد هف الخبراء األجانب
الستكشاؼ وتطوير النانو تكنولوجيا. وقد تضهنت أعهاؿ ىذه الظاىرة هداخبلت حوؿ هعدات 

 تتكنولوجيا وهعدات النانو و التطبيقات التكنولوجية وتبادؿ التجارب و آفاؽ النانو، النانو وبيئة
 (243ص-242 ص، ـ2009، صفات سبلهة)تونس عمـو النانو في 

 واقع تقنية النانو في فمسطين:
 الدولي الفمسطيني الهؤتهر" :بعنواف هؤتهرا الوطنية النجاح جاهعة عقدت فمسطيف ففي

 ةالتقني فمسطيف وجاهعة الوطنية النجاح جاهعة هف بتنظيـ، "الهواد وعمـو تقنية النانو لعموـ
 وهجهوعة األهريكي القوهي الهعيد هف وبتهويؿ، األهريكية شاهبيف ايريانا – وجاهعة ألينوي
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 الهقاـ ىذا في أىهيا هف هحاور عدة الهؤتهر تناوؿ حيث، بالتؿ االتصاالت الفمسطينية

 ىإل وأىهيتيا النانو تقنية ثقافة إيصاؿ إلى الهؤتهر وىدؼ وتوظيفيا تقنية النانو نقؿ استراتيجيات
 الهجتهع خدهة في التقنية ىذه دور عمى وأكد، فمسطيف في وهدارس هف جاهعات التربوي القطاع

 النجاح جاهعة )هوقع وغيرىا والصناعية والزراعية والبيئية الصحية كافة الهجاالت في الفمسطيني

 .(ـ2011، الوطنية
 النشاطات عرض إلى ييدؼ هؤتهراً  أيضا بيرزيت جاهعة في العمـو كمية عقدت قد وكانت

ثارةالبحثية   الجاهعات في النانو تقنية هوضوع وتحديات واقع وهناقشة الهجتهعي االىتهاـ وا 

 الهواضيع هختمؼ في لوحات وهعرض هحاضرات عمى الهؤتهر واشتهؿ ،بالهوضوعالفمسطينية 

 النانو. تقنية عمـ أىهية حوؿ هفتوح نقاش حمقة إلى باإلضافة، الصمة ذات
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 لكيمياء طبيعة عمم ا :المحور الثاني 2.2
أي خبأ وستر الشيء عف اآلخريف؛ وسهّي ، كهيالكيهياء كمهٌة عربّيٌة هأخوذٌة هف الفعؿ 

، ىذا العمـ بالكيهياء ألّف هف اشتغؿ بو هنذ قديـ األزؿ كاف يخفي هعموهاتو وأسراره عف اآلخريف
بيعّي الهركزّي الذي ُيعتبر حمقة وصٍؿ بيف هختمؼ أّها التعريؼ العمهّي لمكيهياء فيو العمـ الط

يدلة، والطِّب، والجيولوجيا، العمـو الطبيعية؛ كالفيزياء والكيهياء عمـٌ يدُرس الهاّدة بحاالتيا  ،والصَّ
هف حيث عدد الّذرات وتركيبيا وتفاعبلتيا هع غيرىا هف ، والغازّية، والّسائمة، الثَّبلث؛ الجاهدة
والُهرّكبات الناتجة هف أّي تفاعٍؿ ، ويّدُرس طاقة العنصر وُسموؾ الذَّرة، اتالعناصر والُهركبّ 

 .كيهيائي  
إخضاع  فيياحيث يتـ ، فالكيهياء هف العمـو الطبيعية التي تقتضي الهبلحظة والتجريب

، ونظًرا، تفسيرىا ثـ، ايالتغيرات الحادثة عمي هشاىدهالباحث ثـ  عمييالظروؼ يسيطر  الهادة
ـ الكيهياء وتداخمو هع جهيع العمـو األخرى الهختمفة كالعمـو الحياتية والطبية والزراعية لنهو عم

فإنو يستحيؿ عمى طالب العمـ ، والفيزياء والرياضيات والصيدلة واليندسةوعمـو الفضاء والبحار 
 (.37ص، ـ2010، ،السبوع ، النوري، سرحاف ، نهر)ىبلؿ  ء كافةاإلحاطة بفروع الكيهيا

والكيهياء العضوّية وغير ، ياء بحٌر واسٌع هف الّتفرعات؛ فيناؾ الكيهياء الحيوّيةلكيها
 وغيرىا.، والكيهياء الحرارّية، والكيهياء الفيزيائية، العضوّية

، وىذا يعني أنيا دراسة كؿ شيء حولنا، ىي باختصار دراسة الكيهاويات أي الهواد
الوقود والهبلبس وحتى جسـ اإلنساف ودهو كذلؾ فاألرض والبحار والهنازؿ والسيارات والغذاء و 

 ىي في هكوناتيا هواد كيهاوية.

 عمم الكيمياء:  2.2.1

ىو العمـ الذي يدرس العناصر الهتوفرة في الطبيعة  (5ص، ـ1986) عرفيا كوتوف
وهئات األلوؼ هف الهركبات التي تتكوف هف ىذه  اإلنسافباإلضافة إلى العناصر التي صنعيا 

 العناصر. 
( بأنو "عمـ يبحث فيو عف خواص العناصر الهادية 15ص ،ـ1992الباشا )عرفو 
تخضع ليا في الحاالت الهختمفة وخصوصًا عند اتحاد بعضيا ببعض أي  والقوانيف التي
 .)التركيب("

العمـ الذي يتعاهؿ هع كيفية تكويف الهواد  فيو "(91ص، ـ2003)النجدي كها عرفيا 
 ."وكيفية تفاعميا تحت هختمؼ الظروؼا البعض وعناصرىا وكيفية اتحادىا ـ بعضي
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 وفي العبلقاتالعمـ الذي يبحث في بناء الهادة "ىو ( 16ص، ـ2008) الخميمي ويعرفيا
 . "هواد جديدة الهواد هع بعضيا البعض إلنتاج وفي تفاعؿبيف خواص الهادة وبنائيا 

يمّية لمعنصر والهادة ىو العمـ الذي ييتـ بالدراسة التفص تعرؼ الباحثة عمـ الكيهياء"
وكؿ ، وتركيبيا، وبنيتيا، والتطّرؽ إلى خواصيا وسموكيا والتفاعبلت التي تطرأ عمييا، الكيهيائّية

 ."ها يتعمؽ بالهادة هف تغّيرات

 الكيمياء:دور العرب والمسممين في نشأة وتطور  2.2.2

 ها لؼ عمـ أي غطى و ستر و والسبب في ذلؾ ل كهيصؿ الكمهة عربي هف الفعؿ أ
الصنعة  ـوقد سهى الهسمهوف ىذا العمـ بهسهيات هتعددة هثؿ: عم، ياء هف غهوض وسريةالكيه

االبؽ عند اليوناف  اوتأثرت الكيهياء عند الهسمهيف بتراثي، الهيزاف، والتدبير وعمـ الحجر وعمـ
ية ولجأت إلى الرؤ ، أو ها عرؼ بالخيهياء)الكيهياء القديهة( التي اعتهد الفرضيات، والسرياف

وهها ىدؼ إليو اليو عمـ ، وارتبطت بالسحر، الوجدانية في تعيؿ الظواىر والخوارؽ في التفسير
تحويؿ الهعادف الخسيسة كالحديد والنحاس والرصاص إلى األوؿ  :ىها، الصنعة تحقيؽ غايتيف

تحضير أكسير  الفبلسفة والثاني:هعادف شريفة كالذىب والفضة عف طريؽ التوصؿ إلى حجر 
ويعهؿ عمى إطالة ، وىو دواء يراد هنو عبلج كؿ ها يصيب اإلنساف هف آفات وأهراض، الحياة

الكيهياء بالسحر حتى أف عمهاء أوروبا في  تفارتبط، ويقضي عمى اآلالـ الحياة والخمود
 العصور الوسطى يؤكدوف عمى أف الكيهياء جزء هف عمـ السحر.

، عف طريؽ خالد بف يزيد بف هعاوية افك، أها العرب الهسمهيف فإف أوؿ صمتيـ بالكيهياء
ـ( عمى 765ىػ/148ت) كها نقؿ أف جعفر الصادؽ، وصؼ بأنو أعمـ قريش بفنوف العمـوقد 

وىو الذي ، قد تعمـ الكيهياء هنو ـ(815/ػى200بؿ قيؿ إف جابر بف حياف)ت، دراية بيذا العمـ
الكيهيائية هف خبلؿ  فيو أوؿ هف استخمص هعموهاتو، يتبر هؤسس عمـ الكيهياء التجريبي

بتحضير  ـو االستنتاج العمهي وقاـ بإجراء الكثير هف الهميات الهخبرية وقا ءالتجارب و االستقرا
الذىب وحاهض النيتريؾ وهمح النشادر ونترات الفضة  ءالعديد هف الهركبات الكيهيائية هنيا: ها

أشيرىا كتاب ، الكيهياء كها أف لجابر بف حياف هؤلفات ورسائؿ كثيرة في، ؾوحهض الكبريتي
في القرف  ةوقد ترجهت هعظـ كتبو إلى البلتيني، :ص"الخوا بوكتا، ودفع هضارىا " ـ"السهو 

 فكونت قاعدة قاهت عمييا نيضة الكيهياء الحديثة.، الثاني عشر الهيبلدي
، ( الذي ألؼ رسائؿ عدة في الكيهياءػى873/ػى260)ت ثـ جاء يعقوب بف إسحاؽ الكندي

 وغير ذلؾ.، والسيوؼ، والحديد، ر وأنواعووفي العط
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عمى  دـ( الذي صنؼ ها يزي923/ػى311)ت ويميو أبو بكر هحهد بف زكريا الرازي
وىو هف أوائؿ هف طبقوا  األسراروهف أشير هؤلفاتو "سر ، هصنفًا في الكيهياء والطب220

 هعموهاتيـ الكيهائية في هيداف الطب والهعالجة.
رجع تاريخيا إلى القرف السابع عشر الهيبلدي بأبحاث )بويؿ( الذي أها الكيهياء الحديثة ي

 والفوازيية(، وهركبات و هخاليط( و تمت أبحاث )ببلؾ )عناصر أوليةقسـ األجساـ إلى هواد 
)كافندش( الذي  ثـ، )برتمي( الذي اكتشؼ األكسجيف في اليواء عف االحتراؽ والتأكسد ثـ

وهف هشاىير عمـ ، ذي وضع النظرية الذرية عف تكوف الهادةاكتشؼ تكويف الهاء ثـ )دالتوف( ال
وخاصة فيها يتعمؽ بتحضير ، وابف سينا الذي اىتـ بالكيهياء، الكيهياء: أبو هوسى جعفر الكوفي

 .(22-2 ص ص، ـ2003، )حهاد العقاقير

 أىداف تدريس الكيمياء: 2.2.3
 هساعدة الهتعمـ عمى استيعاب البناء الهفاىيهي لعمـ الكيهياء. .1
 مهي في التفكير وحؿ الهشكبلت.عنهية هيارات الهتعمـ عمى استخداـ األسموب الت .2
تنهية الهيارات اليدوية الضرورية الستخداـ األجيزة والهواد واألدوات استخداهًا صحيحًا  .3

 وآهنًا.

 .ءتنهية الرغبة لدى الهتعمـ الكتساب الهعرفة العمهية ذاتيًا هف خبلؿ البحث و االستقصا .4

الهتعمـ عمى تحهؿ الهسئولية أثناء دراسة الكيهياء سواء بهفرده أو ضهف فريؽ  تنهية قدرة .5
 (.2ص، ـ2008، الباز) صغير أو كبير

 :المبادئ األساسية لعمم الكيمياء 2.2.4
وتوجد الذرات في ، تتكوف جهيع الهواد هف وحدات بنائية صغيرة جدًا تسهى الذرات

 .ذرات أخرى هكونة الجزيئات أوأو هتصمة هع بعضيا البعض ، هنفصؿالطبيعة بشكؿ 
أها األكسجيف ، هنفصؿففي الغازات النبيمة هثؿ األرغوف والييميـو توجد الذرات بشكؿ 

وفي حالة ثاني أكسيد الكربوف ، O2)فترتبط ذرتاف هف األكسجيف في جزيء األكسجيف )، هثبلً 
، ـ2002 ة،صوالح ،الديري ،)خطايبة .(CO2)ترتبط ذرة كربوف هع ذرة أكسجيف هكونة 

 .(15ص
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 (:Atom) مفيوم الذرة 2.2.5

وكانت أفكارىـ عف تركيب الهادة ، الزهفظؿ تركيب الذرة يشغؿ العمهاء لفترة طويمة هف 
أف الهادة  افترضالذي ، دالتوفهف ىؤالء العمهاء العالـ ، نظريفي البداية هبنية عمى أساس 

وأف ىذه الذرات تنفصؿ وتتحد ، ذراتتدعى  لبلنقساـتتكوف هف جسيهات صغيرة غير قابمة 
 .خاصةبعضيا هع بعض لتشكيؿ هواد جديدة وفؽ لقوانيف 

 الذرة ىي هجهوعة هف الجسيهات الهتناىية في الدقة". "(12ص، ـ2015) عرفيا صالح
، ىي الكتؿ الصغيرة جدًا التي تتكوف هنيا الهادة"الذرات  (5ص، ـ2013) جيفرسبينها 

 ."هف ذرات أي شيء في ىذا العالـ ويتكوف 
والتي هف أي عنصر  رالجزء األصغىي "بأف الذرة  ( 34ص، ـ2009) القبيبلت وأشار

تظير نفس الخصائص الكيهيائية لذلؾ العنصر وترتبط ذرات العديد هف العاصر ببعضيا في 
 ."هجهوعات لتشكؿ دقائؽ
جزء هف العنصر وتحتفظ بخصائصو  ر( بأنيا "أصغ3ص، ـ2005وعرفيا بالبيد )

و ، وذرات العنصر الواحدة هتشابية، ويهكف أف يدخؿ في التفاعبلت دوف أف ينقسـ، هيائيةالكي
 العناصر تختمؼ عف بعضييا باختبلؼ ذراتيا".

أصغر جزء في العنصر " بأنيا (15ص، ـ2002 ،، الديري، صوالحةخطايبة)يعرفيا 
حدد ىذه الهكونات وىي تتشكؿ هف الكترونات وبروتونات ونيوترونات وت، الذي يحهؿ خصائصو

  ."وتوزيعيا خصائص كؿ عنصر
أصغر حجر بناٍء أو أصغر جزء هف كها عرفتيا )الهوسوعة الحرة الويكبيديا( بأنيا 

وال ، لذلؾ العنصر الكيهيائيةيهكف الوصوؿ إليو والذي يحتفظ بالخصائص  الكيهيائيالعنصر 
، )الهوسوعة الحرة بؿ تشاىد بهيكروسكوبات عالية الدقة.، يهكف هشاىدتيا بالعيف الهجردة

 ـ( .2011
( "ىو أصغر جزء هف جسـ يهكف أف يدخؿ في تركيب 36ص، ـ1993) وعرفيا هنصور

 ".ءالجزي
ف تنقسـ اليو أعنصر كيهيائي يهكف أي صغر جزء هف هادة أىي  " اوتعرفيا الباحثة بأني

 :أساسيوىي بشكؿ ، جسيهاتوتتكوف الذرات هف ، الكيهيائيةالهادة وتظؿ حاهمة لصفاتيا 

 ".سالبة الشحنة واإللكتروناتالشحنة  هتعادلة والنيوتروناتبة الشحنة البروتونات هوج
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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 مكونات الذرة:  2.2.6
( ثبلثة 103-102 ص، ص، 2004) ،السحيباني ؿالخويطر، والواصو  سحدد عوي

 جسيهات صغيرة تتكوف هنيا الذرة وىي:
 (: وىو جسيـ صغير هوجب الشحنة يوجد داخؿ النواة.Proton) البروتون
 (: عبارة عف جسيـ هتعادؿ الشحنة يوجد داخؿ النواة.Neutron) النيترون
ويتواجد  في هدارات ، وىو جسيـ صغير جدًا يحهؿ شحنة سالبة (:Electron) ناإللكترو

 هحددة خارج نواة الذرة.
 :البروتونات

جسيهات دوف ذرية وىي أحد هكونات النواة  "(16ص، ـ2012) وواد ،عرفيا ويمياهز
 ."هرة 1800تفوؽ كتمة االلكترونات بحوالي  كتمة وليا، يا شحنة هوجبةل، هتناىية الصغر

 :تاإللكترونا

جسيهات دقيقة تحهؿ شحنة سالبة وتدور حوؿ "(15ص، ـ2012) وواد ،ويمياهز عرفيا 
 ."ذرة تتسـ نواتيا بأنيا هوجبة الشحنة

 النيترون:
تمة ككتمة جسيهات دوف ذرية ليا ك"ىي  (17ص، ـ2012) وواد ،ويمياهزعرفيا 

أي أنيا جسيهات ، ولكنيا ال تحهؿ شحنة كيربائية سواء كانت هوجبة أو سالبة، البروتوناف
 ."هتعادلة الشحنة

 مفيوم الجزيء: 2.2.7
أصغر جزء نقي هف الهركب ذي خواص كيهيائية "ىو  (19ص، ـ2015) صالحعرفيا 

ها في الغازات كها أنو يعرؼ بأنو أصغر جزء هف الهادة يتكوف هف ذرة واحدة )ك، هحددة
 . "النبيمة(

ىو أبسط وحدة يتكوف هنيا العنصر أو "( 18ص، ـ2012) وادو  ،ويمياهز كها عرفيا
 هف ذرات تترابط كيهيائيًا بفعؿ قوى الجذب. ويتألؼ ، الهركب

( بأنيا أصغر جزء في الهركب والذي عادًة يحقؽ 34ص، ـ2009) عرفيا القبيبلت
وقد يصؿ عددىا أحيانًا ، ف ذرتيف أو أكثر ترتبط ببعضياوالجزيئات تتكوف غالبًا ه، خواصو

 ."آالؼ الذرات
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( الجزيئات بأنيا "هركبات أو عناصر تنتج عف اتحاد 40ص، ـ2004يعرؼ سمطاف )
البعض بها يسهى بالروابط الكيهيائية و تتضح فييا خواص  اذرتيف أو أكثر ترتبط ببعضي

 الهادة".
أبسط وحدة بنائية في الهركب وىو  "ىو( 18ص، ـ2002)خروف آو  ةيبخطاعرفو 

 ."هكوف هف ذرتيف أو أكثر هف عناصر هختمفة هرتبطة هع بعضيا البعض بروابط كيهيائية
كيهيائية هحدده  ولو خصائصأصغر جزء نقي هف الهركب  الباحثة تعرؼ الجزيء:"

 يا البعض.أو أكثر هتحدة هع بعض)هف نفس النوع( هف هجهوعة ذرات  الجزيءويتكوف 

 أقسام الجزيئات: 2.2.8
النحو  ( عمى4-3ص ص ،ـ2005تنقسـ الجزيئات إلى قسهيف وضحيها بالبيد )

 التالي:
 جزيئات العناصر: -1

 التي تحتوي عمى ذرات هف نوع واحد وتنقسـ إلى ثبلثة أنواع: وىي

 : جزيئات أحادية الذرة -2
ا :جزيء وىي الجزيئات التي تحتوي عمى ذرة واحدة هثؿ الغازات الخاهمة وهف أهثمتي

 (.Kr) فوجزيء كريبتو  (Ne) ( وجزيء نيوفHe) ـىيميو 
 جزيئات ثنائية الذرة:  -3

( وجزيء H2هثؿ: جزيء الييدروجيف )، وىي الجزيئات التي تحتوي عمى ذرتيف فقط
 (.N2) ( وجزيء النيتروجيفO2االكسجيف )

 : جزيئات عديدة الذرات -4
( وجزيء O3) زيء األوزوفوىي الجزيئات التي تحتوي عمى أكثر هف ذرتيف هثؿ: ج

 (.P4( وجزيء الفسفور )S8الكبريت)

 العناصر والمركبات الكيميائية:
، فالعنصر عبارة عف ذرة، العناصر والهركبات العناصر والهركبات ىي أساس الهادة

وهع اختبلؼ ، أّها الهركب فيو عبارة عف عنصريف أو أكثر، وىي أصغر شيء في الهادة
كها أّف ىذه الهركبات تتحد هع ، تتشكؿ العديد هف الهركبات، طياواختبلؼ تراب، العناصر

وتتفاعؿ األشياء في الطبيعة في ، وىكذا يتكوف الوجود بها فيو، بعضيا لتشكؿ هواد هختمفة
 .خدهة اإلنساف



39 
 

 مفيوم العنصر:
هادة نقية تحتوي نوع واحد هف الذرات )أي "( 17 ص، ـ2002) وآخروف خطابيةعرفو 

كؿ ذرة فييا نوع هف الذرات  109عنصر أي  109ويوجد اآلف ، هف الذرات هف نفس النوع
تختمؼ عف الذرات األخرى وهنيا ها ىو هوجود في الطبيعة بصورة نقية هنذ زهف طويؿ هثؿ 

 ."الذىب والفضة والكبريت
لى أبسط هنيا إهادة ال يهكف اف تنقسـ  العنصر" ( بأف32ص، ـ2009) القبيبلت ووضح
هصنفة في الجدوؿ ، هعروفوعنصر  100ها يزيد عمى  ويوجد  ىذا، لكيهيائيافي التفاعؿ 

 ."صمبة وسائمة عمى درجة حرارة الغرفة اهعظهي، الدوري
 لحظت الباحثة : قما سبومن خالل  

وتعتبر جهيع ، لعنصر الكيهيائي أحد األنواع الهعروفة هف الهواد الكيهيائية األساسيةا -
يعتبر الييدروجيف ، و هركَّبات )اتحادات هف العناصر(الهواد الكيهيائية عناصر أ

  .والهاء هرّكب هف الييدروجيف واألكسجيف، واألكسجيف هف العناصر
ويبمغ عدد العناصر الهعروفة ، تتكوف العناصر هف وحدات صغيرة هتهاثمة تسهى ذرات -

خاص عنصر هرتبة ترتيبًا خاصًا في جدوؿ يسهى الجدوؿ الدوري ولكؿ عنصر رهز  115
 .يعرؼ بو

أو ، ىو هادة ال يهكف أف تنحؿ كيهيائًيا إلى هواد أبسط هنيابأنو"  ؼ العنصريهكف تعري -
 ".ىو هادة تحوي نوًعا واحًدا فقط هف الذرات

 الكيميائي:المركب 
يحتوي نفس العناصر هتحدة  الهركب" ( بأف18ص، ـ2002)خروف آو عرفو خطايبة 
 ."بنسبة هحددةتتألؼ هف اتحاد عنصريف أو أكثر ، تحت أي ظروؼ هع بعضيا بنسبة ثابتة

ضيا عترتبط هع ب، اتحاد عنصريف أو أكثر" ( ىو332ص، ـ2009) القبيبلتيعرفو 
، الفيزيائية و الكيهيائية عف العناصر الهكونة لو بطريقة هعينة ويختمؼ الهركب بخصائصو 

 ."ونسبة كؿ عنصر في الهركب ثابتة
 

 ثة المقصود بالمركب:توضح الباح قما سبومن خالل 
ويعّبر عنو بصيغة جزيئّية تحتوي ، بنسب هعّينة، ىو هادة تتكوف هف عنصريف أو أكثر
، (H2O) وهف أكثر الهركبات انتشارًا ىو الهاء، رهوز العناصر الهشاركة في تكونو هع نسبيا

 .هع ذرة أكسجيف، أي هف ذرتي ىيدروجيف، وىو يتكوف هف جزيء ىيدروجيف
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 حتياجات المجتمع:الكيمياء وا 2.2.9
تمعب الكيهياء دورًا هيهًا في حياتنا اليوهية فيي فرع هف فروع العمـ يختص بدراسة 

ويبيف لنا الطريؽ لتحويؿ كثير هف الهواد الخاـ الهوجودة في الطبيعة  وتفاعبلتيا خواص الهواد 
)إسبلـ  هختمفةوتوفير هتطمباتو ال اإلنسافحولنا إلى هواد أخرى جديدة تسيـ في سد احتياجات 

 .(243ص، ـ2008، و عهارة
 كيمياء المستيمك:

ويطمؽ عمييا كيهياء ، لمهواد الكيهيائية الهستخدهة دور كبير في توفير الرفاىية لئلنساف
، والدواء والزراعة وغيرىا هف االستعهاالت السمهية، وىي تتضهف :الكساء والغذاء، الهستيمؾ

كيهياء الهفرقعات أو الغازات الساهة أو كيهيائيات الحرب ناىيؾ عف االستعهاالت الحربية هثؿ: 
نها تستخدـ في غير ، في حياتو اإلنساف ـالشديد فإف كثير هف الهجاالت ال تخد ؼسولؤل وا 

هثؿ :صنع سبائؾ الفمزات ، وكذلؾ لعبت الكيهياء دورًا هيهًا في تقدـ لـو الفضاء، هجاالت السؿ
، إلى تقدـ صناعة صواريخ وسفف الفضاء .)إسبلـ وعهارةوألياؼ الزجاج و الكربوف التي أدت 

 .(244ص، ـ2008

 دور الكيمياء في مجال الكساء:
ض الهواد عوكاف يغطي جسهو بب، فطف اإلنساف هنذ قديـ الزهاف إلى أىهية الكساء

أو الحيوانية حيث يأخذ هنيا ، هثؿ القطف والكتاف، سواء النباتية هنيا، الطبيعية الهصدر
وقاـ الكيهيائيوف بدراسات عديدة لمتعرؼ عمى تركيب ىذه الهصادر الطبيعية ، الحريرالصوؼ و 

، ووجدوا أف الصوؼ والحرير هواد بروتينية تتكرر في جزيئاتيا وحدات هف األحهاض األهينية
جزيئاتو طويمة السمسمة تتكوف هف وحدات هتكررة ، كها وجدوا أف القطف ىو ألياؼ هف السميموز

قد حاوؿ العمهاء عهؿ تعديبلت لصفات بعض ىذه األلياؼ الطبيعية لجعميا أكثر و ، هف السكر
وكانت الخطوة التي تمت ذلؾ صنع هثؿ ىذه ، هتانة وقوة أو لهنع تحمميا هع هرور الوقت
وفيها يمي تمخيص ألىـ أنواع األلياؼ الهستعهمة ، الهركبات الطبيعية في الهعاهؿ والهختبرات

 .كهواد كساء
 الطبيعية:األلياف  - أ

حيث تتكوف ، وتشبو البوليهرات، وىي تتركب هف السميموز، هثؿ: القطف والكتاف، نباتية -
 وحدات هتكررة هف السكر.

تتكرر في جزيئاتيا وحدات ، وىي عبارة عف هواد بروتينية، الصوؼ والحرير، هثؿ، حيوانية -
 األهينية. األحهاضهف 
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 األلياف الصناعية: - ب

الهوجودة في  زاؼ الطبيعية؛ وذلؾ بتحويؿ ألياؼ السميمو يتـ تعديؿ بعض صفات األلي -
 ، القطف أو الخشب إلى ألياؼ تشبو الحرير

 (. 246ص، ـ2008، الورؽ والنسيج والهفرقعات وبعض األلياؼ الصناعية )إسبلـ وعهارة -
 الكيمياء والغذاء:

اتت وفقدت فيي إف لـ تجد ها تأكمو ه، تعتهد كؿ الكائنات الحية في نهوىا عمى الغذاء 
ـ 1827حياتيا وأوؿ هف وضع تقسيهًا لمهكونات الرئيسية لمطعاـ ىو الكيهيائي وليـ براوت عاـ 

 فقد قسـ الطعاـ إلى ثبلثة أنواع رئيسة ىي:
والكربوىيدرات هثؿ السكر ، كالمحـ والبيض والدىوف هثؿ الهسمي وزيت الطعاـ تالبروتينا

، إسهاعيؿ)ر ىاـ في اكتشاؼ تركيب ىذه الهكونات. والنشادر والسميموز وقد كاف لمكيهياء دو 
 .(155ص، ـ2013

 :والزراعةالكيمياء 
تمعب الكيهياء دورًا رئيسيًا في هجاؿ الزراعة حيث ابتكر عمهاء الكيهياء أصنافًا عديدة 

واألعشاب هف الهخصبات والهركبات التي تساعد عمى وقاية الهحاصيؿ هف اآلفات والحشرات 
وهواد أخرى ، فة إلى بعض الهواد التي تساعد عمى سرعة نضج النباتات ونهوىاباإلضا، الضارة

وىناؾ بعض العناصر البلزهة لتغذية النبات حيث أنو لكي ينهو النبات ، لحهاية الثروة الحيوانية
 ( عنصرًا غذائيًا بصورة هيسرة وهتوازنة وىي:16نهوًا سميهًا البد هف توافر)

 وجيف ويحصؿ عمييا النبات هف اليواء الجوي والهاء.الكربوف واألكسجيف والييدر  -
 النيتروجيف والفسفور والبوتاسيـو وتسهى العناصر الغذائية الرئيسية. -
 الكالسيـو والهاغنيسيـو والكبريت وتسهى العناصر الغذائية الثانوية. -
الصغرى الزنؾ والحديد والهنجنيز والبوروف والهولبيديـو والكمور وتسهى بالعناصر الغذائية  -

 (.251 ص، ـ2008، إسبلـ وعهارة)

 الكيمياء والدواء:
تمعب الكيهياء دورًا هيهًا في توفير كثير هف األدوية التي استطاع اإلنساف أف يتغمب 

والهخدر الذي يستعهؿ في إجراء العهميات ، لآلالـبيا عمى هسببات األهراض هنيا: الهسكف 
وهف أىـ الهواد التي أنتجيا العمهاء ، دات حيويةوهنيا ها يستخدـ كهضا، الجراحية والهنوهة
 كثيرة في الطب: اتوالتي ليا استخداه
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هثؿ ، هركبات السمفا التي تحتوي عمى هجهوعة السمفوناهيد االهضادات الحيوية: وأىهي
 : اإلستربتوهايسيف وغيرىاذلؾ الهضادات الحيوية األخرى هثؿوك، سمفا بيريديف والسمفا نيبلهيد

 (.253ص، ـ 2008، هارةإسبلـ وع)
 ومن خالل ما سبق توجز الباحثة أىمية الكيمياء في حياتنا كما يمي:

لبعض ويهكننا توضيح األىهية الكبيرة ، حياتناالكيهياء هرتبطة بهجاالت عديدة في 
 :كها يمي سبيؿ السرد عمى في حياتنا العهميةالتي تدخؿ لهركبات ا

الهبيدات ، ة، الهنبياتيالهضادات الحيو ، لقطفا، الكربوىيدرات، الدىوف البروتينات، -
جهيعيا هركبات كيهيائية ، هركبات كيهيائية هعروفةكميا الطبلء و ، لفيتاهيناتا، الحشرية
 .هصنعة

وقد ، عمـ الكيهياء واحدًا هف العموـِ الطبيعّية التي استعهَميا اإلنساُف وبحَث فييا هنُذ القدـ -
جدًا في العديِد هف الهجاالت التي كانت َتَهسُّ حياَة  اً بير ك راً كاف ليذا العمـ في القديـ دو 
وفي يوهنا ىذا ال زاَؿ لعمـ الكيهياء أىهّيتو العظيهة في ، اإلنساِف بشكٍؿ هباشٍر وحيوي  
 ة.التّقّدـِ الحضاريِّ لمّدوِؿ الهختمف
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 ـالثالفصل الثـ
 بقةالدراسات السا

والتي تتعمؽ بهوضوع الدراسة الحالية وسوؼ يتـ ، يتناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة
 تناوؿ ىذه الدراسات في هحوريف أساسييف:

 دراسات اىتهت بهفاىيـ وتطبيقات النانوتكنولوجي. -
- .  دراسات اىتهت بتحميؿ هناىج العمـو

وأىـ ، والعينة، تخدهةواألدوات الهس، الهنيج، وسيتـ عرض الدراسة هف خبلؿ: اليدؼ
وفيها يمي عرض ، هنيا ةثـ التعقيب هف قبؿ الباحثة لبلستفاد، النتائج التي توصمت إلييا الرسالة

 ىذه الدراسات. 

 : الدراسات التي اىتمت بمفاىيم وتطبيقات النانوتكنولوجي المحور األول 3.1
 (:م2015دراسة أحمد ) .1

هقترح في النانوتكنولوجي والوعي  ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برناهج
ولتحقيؽ أىداؼ البحث باستخداـ الهنيج ، التربيةبتطبيقات البيئة لدى طبلب شعبة العمـو بكمية 

ينبغي أف تتوافر لدى الطالب  التي، ةالنانوتكنولوجيالتجريبي لهجهوعة واحدة وتحديد الهفاىيـ 
واقتصرت الدراسة ، هقترحبية وبناء برناهج الهعمـ شعبة العمـو بالتعميـ األساسي في كمية التر 
، التربية جاهعة عيف شهس ةأساسي( كميعمى عينة هف طبلب هعمهي العمـو )شعبة تعميـ 

 .ـ2015-ـ2014اـ الدراسي علمفصؿ األوؿ هف ال
( لصالح التطبيؽ البعدي 0.01) عند هستوى إحصائياً وقد توصمت الباحثة لوجود فروؽ دالة 

 ي بتطبيقات البيئة لمنانوتكنولوجي.عير تدريس البرناهج الهقترح عمى نهو الو هها يشير إلى تأث

 (:م2015دراسة سممي ) .2
ىدفت الدراسة إلى دهج هفاىيـ النانو تكنولوجي وتطبيقاتيا داخؿ هنيج الفيزياء لمهرحمة 
مة الهتوسطة واستخدهت الباحثة الهنيج الوصفي وتهثمت عينة الدراسة عمى كتب الفيزياء لمهرح

واعدت الباحثة قائهة لمهفاىيـ والتطبيقات التي سيتـ دهجيا  ـ2015/ـ2014الهتوسطة لمعاـ 
وكذلؾ أعدت استبانة لقياس و تحديد الهفاىيـ التي سيتـ دهجيا وتوصمت الدراسة أف الهفاىيـ 
الهتضهنة في وحدات الهنيج هجردة جدًا لفيهيا وأوصت الباحثة بتحميؿ هناىج الفيزياء 
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ىا باستهرار لهواكبة االكتشافات العمهية والتكنولوجية هف جية واحتياجات الهجتهع و وتطوير 
 أفراده هف جية أخرى.

 :(م2014) دراسة طو .3
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى هستوي وعي الطبلب الهعمهيف شعبة العموـ الزراعية 

ج الوصفي التحميمي حيث قاـ بهفاىيـ النانو تكنولوجي وتطبيقاتيا الهتعددة واستخدـ الباحث الهني
بإعداد قائهة بأىـ الهفاىيـ التي يجب أف يمـ بيا الطبلب الهعمهوف شعبة العمـو الزراعية 

 الوجداني.والهكوف ، التطبيقي، الهعرفيالهكوف  :تثبلثة هكوناواستخدـ هقياس لموعي تضهف 
 واألخرىبة طالب وطال (50)واستخدهت الدراسة عينيتيف األولي استطبلعية قواهيا 

وتوصمت الدراسة إلى ، زراعيطالب وطالبة هف الفرقة الرابعة شعبة هعمـ  97تجريبية ضهت 
تدني وانخفاض هستوى الوعي العاـ بهفاىيـ النانو تكنولوجي وتطبيقاتيا الهختمفة وكذلؾ إلى 
عدـ وجود اختبلؼ في هستوى الوعي يعزى لهتغير التخصص والجنس وأوصت الدراسة 

لعهؿ عمى تنهية هعموهات وهيارات واتجاىات الطبلب الهعمهيف والهتعمؽ بالنانو بضرورة ا
 وتطبيقاتيا.

 (:م2013) دراسة لبد .4
ىدفت ىذه الدراسة إلي إثراء بعض هوضوعات هنياج العمـو بتطبيقات النانو تكنولوجي 

، ج البنائيباستخداـ الهنيوأثره عمى هستوى الثقافة العمهية لطمبة الصؼ الحادي عشر في غزة 
هف هدرسة  إنسانيةواقتصرت الدراسة عمى عينة قصدية هف طالبات الصؼ الحادي عشر عمـو 

شيور  3( طالبة وطبقت التجربة لهدة 40أـ الفحـ الثانوية لمبنات في الشهاؿ والبالغ عددىـ )
عرفي( واستخدهت الباحثة اختبار هستوى الثقافة العمهية )الجانب اله ـ2012في العاـ الدراسي 

اف هف أىـ النتائج الدراسة أف هستوى ( وكالناتو )الجانب الوجدانيوهقياس اتجاه نحو تقنية 
( %70)وىو أعمى هف الهستوى االفتراضي (%73.3) وصؿ إلى الثقافة العمهية لدى الطالبات

بعض هفاىيـ الثقافة العمهية لمصؼ الحادي عشر وأوصت الباحثة بضرورة تضهيف هناىج 
 .تكنولوجيالنانو وتطبيقات 

 (:م2012دراسة الشيري ) .5

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فعالية برناهج تعميهي قائـ عمى الوسائط الهتعددة في 
طبلب الصؼ الثاني الثانوي العمهي هفاىيـ تكنولوجيا النانو عند الهستويات الهعرفية  إكساب
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تجاىاتيـ نحو هفاىيـ تكنولوجيا النانو والكشؼ عف فعاليتو في تنهية ا، التحميؿ(، الفيـ، )التذكر
 في هجاالت أداة قياس االتجاىات السبع.

ولتحقيؽ أىداؼ البحث استخدـ الباحث الهنيج شبو التجريبي ذي التصهيـ التجريبي 
البعدي( ألداء الهجهوعة التجريبية قبؿ تعريفيا  –لهجهوعتيف هرتبطتيف باستخداـ القياس )القبمي 

 واستخدـ الباحث أداتي البحث: ، وبعدىا لمهعالجة التجريبية
 االختبار التحصيمي لهفاىيـ تكنولوجيا النانو. -
 أداة قياس االتجاىات نحو هفاىيـ تكنولوجيا النانو. -

( طالب هف الصؼ الثاني الثانوي 42وتهثمت عينة الدراسة بعينة عشوائية هكونة هف )
بيف هتوسطي درجات  إحصائيافروؽ دالة وجود  إلىالعمهي بهدينة الطائؼ وتوصمت النتائج 

الهجهوعة التجريبية في التطبيؽ القبمي و البعدي في االختبار التحصيمي لهفاىيـ تكنولوجيا 
وأوصت الدراسة بتبني وزارة التربية والتعميـ خطة استراتيجية بتبني  هفاىيـ تكنولوجيا  ،النانو

 النانو ودهجيا في الهناىج الدراسية.

 (:م2012دراسة سيد ) .6
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ الفرص التي تتيحيا تكنولوجيا النانو لتخصص الهعموهات 
واالتصاالت وكذلؾ تحميؿ التحديات التي يواجييا في هحاولة الوصوؿ لحموؿ ليا واتبعت 
الباحثة هنيجيف وىـ الهنيج التاريخي لوصؼ وتسجيؿ األحداث التي هرت بيا تكنولوجيا النانو 

 ج الوصفي لدراسة وتحميؿ فرص تطبيقات تكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت وتحدياتيا.والهني
واعتهدت الباحثة عمى أداة البحث الوثائقي وهصادر الهعموهات الرقهية سواء كانت قواعد 

وتناولت تكنولوجيا النانو هنذ  اإلنترنتلكترونية عمى شبكة إلكترونية أو كتب إبيانات أو دوريات 
 . ـ2012وحتى إبريؿ عاـ ظيورىا 

مـ يتعاهؿ هع الهواد عوقد توصمت الدراسة إلى عدد هف النتائج أىهيا تكنولوجيا النانو 
نانوهتر وكذلؾ بأف ىناؾ عدة أشكاؿ لمهواد  100ئي بهقياس ال يتعدى في هستواىا الذري والجزي

 وتتهيز بتعدد تطبيقاتيا.النانوية 

 :(م2011)  Ban Kocijanssدراسة بان و كوجانسس .7
إلييـ هف خبلؿ  وتقديهيا ىذه الدراسة بتعريؼ الطبلب بطبيعة تكنولوجيا النانو  ىدفت

احؿ عرضيا داخؿ هوضوعات تثير اىتهاهيـ ووضع ألعاب تفاعمية ووسائط تعميهية في هر 
جراءالتعميـ الهتوسط والثانوي و  ة وتقديـ هناىج ىندسة و تقني، النانوتجارب لتعريفيـ بتكنولوجيا  ا 
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بكفاءة  لمصؼ التاسع باإلضافة إلى تصهيـ هناىج في تكنولوجيا النانو لمهعمهيف لتأىمييـ لمعهؿ
 في ىذا الهجاؿ.

وتوصمت الدراسة إلى الحاجة لوضع أنشطة تعميهية في الهدارس الثانوية خاصة لهف 
أثبتت تجاوز سنيـ الرابعة عشر وذلؾ لمدهج بيف الشرح النظري والتطبيقات العمهية. وكذلؾ 

هواضيع تكنولوجيا النانو ضهف الهناىج الدراسية في الهرحمتيف الثانوية  إدراجالنتائج فعالية 
والهتوسطة وكذلؾ فاعمية استخداـ الوسائط التعميهية واأللعاب التعميهية والتجارب الهعهمية في 

 ةرحمة االبتدائيبتطبيؽ تعميـ تكنولوجيا النانو في اله وأوصتتعميـ الطبلب تكنولوجيا النانو. 
ووضع هقترحات لتضهيف بعض الهوضوعات الهرتبطة بتكنولوجيا النانو في هناىج التعميـ في 

 هثؿ اليندسة والتكنولوجيا. إجباريةالهرحمة الهتوسطة والثانوية كهواد 

 (:م2009)دراسة السايح وىاني  .8
عمى ضوء بعض  ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويـ هنيج العمـو العاهة بالهرحمة اإلعدادية

وحدة هقترحة لتضهينيا ضهف هنيج العمـو واستخدـ  إعدادتقنية النانو عف طريؽ  هفاىيـ
الباحثاف الهنيج الوصفي لتحديد ووصؼ هفاىيـ تقنية النانو التي استخدهت في تقويـ هنيج 

في وكذلؾ استخدـ الباحثاف الهنيج التجريبي ، العمـوالعمـو والتي اقترحا تضهينيا في هنيج 
تجريب الوحدة الهقترحة والتي تهت هعالجتيا بهفاىيـ تقنية النانو عمى الهجهوعة التجريبية 

وقد شهمت عينة ، نحو تقنية النانو والتعرؼ عمى فاعميتيا في تنهية التحصيؿ واالتجاىات
وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية الوحدة الهقترحة ، اإلعدادي( تمهيذًا لمصؼ الثاني 95البحث )

 ي تنهية التحصيؿ الدراسي وكذلؾ فاعميتيا في تنهية االتجاىات نحو تقنية النانو.ف

 :مJeremy (2009)جيرمي دراسة .9

الهحتوى والهناىج الهعاصرة" واحدة هف الدراسات  :النانودراسة بعنواف "تعميـ تكنولوجيا 
ة لمتطور العمهي في الواليات الهتحدة األهريكي يالهيهة لتشخيص هدى هبلئهة الهحتوى التعميه

في هجاؿ تكنولوجيا النانو وتطوير األنظهة التعمهية الستيعاب هفاىيـ و تطبيقات التقنية 
دخاليا في الهناىج الدراسية تدريجيا وكيؼ يهكف لمهتعمهيف أف يستفيدو و  ،الحديثة هف تكنولوجيا  اا 

هتعمهيف  قادريف  النانو و تدعيـ قدراتيـ عمى هواصمة األبحاث  ووضع هناىج عصرية إلعداد
 عمى استيعاب تكنولوجيا النانو.

واكسابيـ الدراسات أىهية تنهية قدرات الدارسيف عمى اجراء البحوث  وأظيرت نتائج
وأكدت عمى استخداـ ، الحديثةالبحثية لبلستجابة و التفاعؿ هع التطورات التكنولوجية  الهيارات
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عف أىهية التعاهؿ هع تكنولوجيا النانو  انو وكشفتالنفي تكنولوجيا  جداً التقنيات العمهية الحديثة 
كهجاؿ عمهي لتطبيؽ الهعرفة باعتبارىا هجاال عمهيا يتضهف العديد هف التخصصات العمهية 

 و االحياء وغيرىا ...، والكيهياء، الفيزياءو ، الكيهياءاألخرى هثؿ 

 (:م2008) Steven et.al ستيفن دراسة.10
دى تحصيؿ الطبلب لهفاىيـ عمـ النانو و تقنية النانو ىدفت ىذه الدراسة لموقوؼ عمى ه

( طالبًا 36( طالبًا هف الهرحمة الهتوسطة و )17شهمت عينة الدراسة ) وقد، الكيهياءفي هجاؿ 
وقد شهمت عهمية التقويـ لهنيج ، الحضرهف الهرحمة الثانوية وقد تنوعت العينة ها بيف الريؼ و 

ىيـ عمـ النانو وتقنية النانو في الهواضيع العمهية التالية) الكيهياء التعرؼ عمى هدى تضهف هفا
 و تأثيرات الكـ(. –القوة الكيربية  -خصائص الهادة –تركيب الهادة 

لمهفاىيـ الكيهيائية  وتفيهًا وقد توصمت الدراسة إلى أف طبلب الهرحمة الثانوية أكثر عهقًا 
هفاىيـ العمـو النانوية و تقنية النانو إال أنيـ يفتقروف إلى ، هف طبلب الهرحمة االعدادية

 ويتساووف في ذلؾ هع طبلب الهرحمة اإلعدادية.

 Material Research Institute معيد أبحاث المواد والبرامج دراسة.11

Program (2008م :) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى اكتشاؼ دافعية و فيـ الطبلب في عمـ النانو هف خبلؿ تقويـ فيـ 
( لهفاىيـ عمـو النانو و 12( إلى)7س اإلعدادية و الثانوية هف الصفوؼ )الطبلب في الهدار 

لتحديد أىـ هطالب ، هف هختمؼ الهناطؽ الريفية والهدنية ( طالباً 416شهمت الدراسة الهسحية )
كها تـ ، وقد تـ بناء استبانة لتحديد اىـ تمؾ الهطالب، العمـو النانوية تنهية هفاىيـتحقيؽ و 

و كذلؾ طبلب ، س اتجاه نحو العمـو النانوهترية هف طبلب الهرحمة الثانويةاعداد أداة قيا
 الحضر أكثر اقبااًل عمى دراستيا هف طبلب الريؼ.

 (م2008)  Semih & Yeldaيمدا  سميح و دراسة.12
" تكنولوجيا النانو في التعميـ " ىدفت إلى تشخيص الوضع الحالي لمتعميـ  بعنواف:دراسة 

وخمصت إلى أف  األكاديهية.والتحديات التي تواجو الهؤسسات ، تكنولوجيو في ظؿ التطور النان
والتي أصبحت تنتشر ، الحاليتكنولوجيا النانو هف أكثر التخصصات العمهية أىهية في الوقت 

، وتكنولوجيا النانو، النانووأف عمـ ، العمهيةوبسرعة عمى الهستوى العالهي في كافة الهجاالت 
وأف تطبيقات تكنولوجيا النانو لدييا إهكانات ، نولوجية في األلفية الجديدةيؤدياف إلى ثورة تك
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، وااللكترونيات، ىائمة لتؤثر بشكؿ كبير عمى العالـ الذي نعيش فيو هف السمع االستيبلكية
، والبيئة، والطاقة، إلى الدفاع الجوي، والتكنولوجيا الحيوية، وأجيزة الكهبيوتر والهعموهات

 والطب. 
نولوجيا النانو سوؼ تؤثر وبعهؽ في جهيع قطاعات االقتصاد عمى الهستوي وأف تك

وأكدت عمى ضرورة اتخاذ هبادرات نحو األبحاث سواء هف قبؿ الحكوهة أو أعضاء ، العالهي
وأشارت إلى أىهية تثقيؼ ، النانوهف القطاع الخاص لتكثيؼ البحث والتطوير في تكنولوجيا 

واهتبلكيـ لئلهكانات والقدرات ، الهيرة والعمهاء الهتخصصيف وتدريب جيؿ جديد هف الهيندسيف
 .هف أجؿ تصهيـ وبناء األجيزة النانوية، واليندسة، والعمـو، عمى تطبيؽ الهعرفة في الرياضيات

 ( : م2007) Gones et al جونز دراسة.13

 دراسة بعنواف: " االختبلفات بيف طبلب أهريكا األفارقة وطبلب أهريكا األوربييف في
اىتهاهاتيـ بتكنولوجيا النانو وخبراتيـ: دراسة تقييهية في التدريس العمهي" إجراء هقارنة بيف 
هناىج تعميـ العمـو لمهرحمة اإلعدادية والثانوية وبيف اتجاىات الطبلب نحو النانو تكنولوجي هف 

هريكييف وأ، خبلؿ الهقارنة بيف عينة هف طبلب الهرحمتيف لمطبلب األهريكييف هف أصؿ أفريقي
وتـ تطبيؽ اختبارات في ، وتقييـ همفات اإلنجاز الخاصة بكؿ هنيـ، هف أصؿ أوربي

وتوصمت الدراسة إلي وجود فروؽ دالة إحصائيًا ، وكذلؾ أسموب التقييـ الذاتي، النانوتكنولوجي
ـ بالهرحمة تعود إلى طبيعة دراسة هوضوعات العمو ، في اتجاىات الطبلب نحو النانو تكنولوجي

 عدادية والثانوية.اإل

  مPorter (2007) بورتر دراسة.14
ىدفت ىذه الدراسة إؿ تضهيف هفاىيـ النانوتكنولوجي الكيهيائية كهدخؿ لتدرس وحدات 

ودراسة التركيب الجزيئي لمهواد وتنهية اتجاىات الطبلب ، لمهرحمة الثانوية العمـو والتكنولوجيا
هف خبلؿ إعداد وحدة  ؿ الهشكبلت االجتهاعية نحو هادة العمـو و تفعيؿ النانوتكنولوجي في ح

و أظيرت النتائج أىهية دهج هفاىيـ النانوتكنولوجي ضهف هناىج العمـو و دورىا في هقترحة 
تنهية االتجاىات العمهية نحو هواد العموـ و حؿ بعض الهشكبلت االجتهاعية الهترتبة عمى 

 تكنولوجيا النانو.
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 :التي تتعمق بالمحور األول دراساتتعميق الباحثة عمى ال
 من حيث األىداف:

هوضوعات هنياج العمـو بتطبيقات النانو تكنولوجي في  إثراءىدفت بعض الدراسات 
 ( ـ2009ودراسة السايح وىاني)، (ـ2013دراسة لبد)هثؿ الهرحمة الثانوية 

في هوضوعات هنياج العمـو بتطبيقات النانو تكنولوجي  إثراءىدفت بعض الدراسات 
 Banدراسة  و، (ـ2007) Porter( ودراسة ـ2015الهرحمة الهتوسطة كدراسة سمهي)

Kocijanss (2011ـ .) 

كها ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى هستوى الطبلب الهعمهيف بهفاىيـ وتطبيقات  -
 (.ـ2008)Steven et.al ( ودراسة  ـ2014النانوتكنولوجي الهتعددة هثؿ دراسة طو)

دراسات إلى بناء برناهج تعميهي إلكساب الطبلب بعض هفاىيـ كها ىدفت بعض ال -
( في ـ2015( ودراسة أحهد)ـ2012تكنولوجيا النانو في الهرحمة الثانوية كدراسة الشيري)

 .ةالهرحمة الجاهعي
كها ىدفت بعض الدراسات إلى تشخيص هدى هبلئهة الهحتوى التعميهي لمتطور العمهي  -

  Semih & Yeldaو دراسة ، (ـ2009) Jeremyسة في هجاؿ تكنولوجيا النانو كدرا
 ـ(.2008)

كدراسة ، ـMaterial Research Institute Program (2008 )وانفردت دراسة  -
 تقويهية الكتشاؼ دافعية وفيـ الطبلب في عمـ النانو.

ـ( كدراسة تقييهية إلجراء هقارنة بيف هناىج 2007)  Gones et alوكذلؾ انفردت دراسة  -
 والثانوية. ةهرحمة اإلعداديالعمـو لم

لمكشؼ عف هدى تضهف هحتوى كتب الكيهياء لمصفيف العاشر أها الدراسة الحالية فيدفت  -
والحادي عشر لهتطمبات النانو تكنولوجي وهعرفة هدى اكتساب طمبة الصؼ الحادي عشر 

  .ليا 

 من حيث منيج الدراسة:

 ـ(.2015كدراسة أحهد ) هجهوعة واحدةالتجريبي لاتبعت بعض الدراسات الهنيج  -

  .(ـ2013) استخدهت بعض الدراسات الهنيج البنائي كدراسة لبد -
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ودراسة ، (ـ2014) الهنيج الوصفي التحميمي كدراسة طو هعظـ الدراساتكها استخدهت  -
 (.ـ2015ودراسة سمهي )، ـ(2009) السايح وىاني

جريبي لهجهوعتيف كها استخدهت بعض الدراسات الهنيج شبو التجريبي ذي التصهيـ الت -
 ـ(.2012) هرتبطتيف كدراسة الشيري

 ( الهنيج الوصفي والهنيج التاريخي.ـ2012) كـ انفردت دراسة سيد -

الهنيج الوصفي أها الدراسة الحالية فتتفؽ هع الدراسات السابقة التي اتبعت الهنيج  -
 .التحميمي

 من حيث األدوات:
لؾ تبعًا لمهتغيرات التي تناولت كؿ تنوعت أدوات الدراسة الهستخدهة في كؿ دراسة وذ

 دراسة:

وكذلؾ ، (ـ2013فقد استخدهت بعض الدراسات اختبار لقياس هستوى الثقافة كدراسة لبد) -
 ( . ـ2007) Gones et alو دراسة ، (ـ2012دراسة الشيري)

( ودراسة ـ2013واستخدهت بعض الدراسات هقياس اتجاه نحو تقنية النانو كدراسة لبد ) -
 ( .ـ2014، )طو

بعض الدراسات استبانة لقياس وتحديد هفاىيـ النانو التي سيتـ ضهيا ضهف  أعدتوكذلؾ  -
 Material Research Instituteودراسة ، (ـ2015الهنيج هثؿ دراسة سمهي)

Program (2008ـ.) 
( في استخداـ أداة البحث الوثائقي وهصادر الهعموهات ـ2012وانفردت دراسة سيد) -

 الرقهية.

واختبار هعرفي ، هتطمباتو قائهة ، ة تحميؿ الهحتوىسة الحالية استخدهت أداأها الدرا -
مبات النانوتكنولوجي الهضهنة في هتطل يـلطمبة الصؼ الحادي عشر لقياس هدى اكتساب

 كتب الكيهياء.

 من حيث عينة الدراسة:

 اختمفت عينة الدراسة في الدراسات السابقة ويهكف لمباحثة أف تبيف ذلؾ فيها يمي: -

اختارت هجهوعة هف الدراسات عينة الدراسة هف الصفوؼ الدراسية في الهراحؿ الدراسية  -
دراسة السايح ، (ـ2013) قصدية كدراسة لبد أوالهختمفة سواء عينة عشوائية 

ودراسة ، (ـ2008) Steven et.alدراسة ، (ـ2012دراسة الشيري )، (ـ2009وىاني)
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Material Research Institute Program (2008ـ) ، دراسةBan Kocijanss 
 (.ـ2011)

، (ـ2014بينها اختارت بعض الدراسات عينة الدراسة هف طمبة الجاهعات هثؿ دراسة طو) -
 .Gones et alودراسة ، (ـ2015ودراسة أحهد)، (ـ2012) ودراسة سيد

 (.ـ2015كها اختارت بعض الدراسات العينة ههثمة في هحتوى كتب العمـو كدراسة سمهي) -

طمبة الهرحمة الثانوية هع الدراسات التي اختارت عينة الدراسة هف الدراسة الحالية  اتفقت -
 لتطبيؽ إجراءات الدراسة.

 من حيث النتائج:

أكدت هعظـ الدراسات السابقة والتي تناولت هفاىيـ وتطبيقات النانوتكنولوجي ضهف  -
 الهناىج الدراسية تدني هستوى الثقافة والفيـ والوعي لدى الطبلب.

جهيع الدراسات التي تقترح بناء براهج ووحدات دراسية هقترحة أكدت عمى فاعمية البراهج  -
 هفاىيـ وتطبيقات النانوتكنولوجي. بوالوحدات الهقترحة في فيـ واستيعا

الدراسات التي ىدفت إلى تحميؿ هحتوى هنياج توصمت إلى افتقار هحتوى هنياج العموـ  -
وتوصمت نتائجيا كذلؾ إلى ضرورة إعادة التوازف في ، ولهفاىيـ وتطبيقات تكنولوجيا النان

هف جية  وأفراده هحتوى الهنياج لهواكبة االكتشافات العمهية هف جية واحتياجات الهجتهع 
 أخرى.

اىتهت بهفاىيـ وتطبيقات النانوتكنولوجي في بنا االطار استفادت الباحثة هف الدراسات  -
اة التحميؿ واختبار هتطمبات النانو( وخصوصًا الدراسة )أد النظري لمدراسة وبناء أداوت

 .ـ(2012) دراسة الشيري
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 تناولت تحميل مناىج العمومدراسات : المحور الثاني 3.2
 (:م2015دراسة صالحة ) .1

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد هستوى جودة هوضوعات عمـ األحياء الهتضهنة بكتب 
،  ةفي ضوء الهعايير العالهي إلى التاسع ( العمـو لهرحمة التعميـ األساسي لمصفوؼ هف)األوؿ

حيث اتبعت الباحثة الهنيج الوصفي التحميمي بأسموب تحميؿ الهحتوى حيث قاهت بتحميؿ 
، ((TIMSSهوضوعات عمـ األحياء هف خبلؿ أداة تحميؿ الهحتوى التي تـ بناؤىا عمى هعايير

األعمى  سيفورنيا، وهعايير الهجم( ،وهعايير والية كندا ،ووالية كالNSESوالهعايير العمهية )
لمتعميـ في قطر وتهثمت عينة الدراسة في كتب العمـو هف الصؼ األوؿ لمتاسع وقد توصمت 
الدراسة إلى نتائج هف أىهيا تدني هستوى الجودة في درجة توافر الهعايير العالهية في 

فمسطيف ف هستوى هوضوعات عمـ األحياء الهتضهنة بكتب العمـو لهرحمة التعميـ األساسي ب
 %(.60.35) %( حيث توافرت بنسبة هقبولة تساوي70الجودة الهطموب )

 (:م2014دراسة دىمان ) .2
الثاهف( األساسي –ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ هحتوى كتب العمـو لمصفوؼ )الخاهس

واستخدهت الباحثة الهنيج الوصفي ، (TIMSS,2011بفمسطيف في ضوء هتطمبات اختبار )
 التحميمي.

واقتصرت عينة الدراسة عمى تحميؿ هحتوى كتاب العمـو الفمسطيني بجزئيو األوؿ 
 (.2013/2014والهطبؽ لمعاـ الدراسي )، ( األساسي8-5والثاني لمصفوؼ )

( في ضوء 8-5مـو لصفوؼ )وقاهت الباحثة ببناء أداة تحميؿ هحتوى كتب الع
 (.TIMSS,2011هتطمبات)

وهف ثـ ، توى هقررات العمـو وتقويهيا بصفة دوريةوأوصت الباحثة بضرورة هراجعة هح
 تطويرىا لتتوافؽ هع االتجاىات العالهية والهستجدات العمهية.

( في TIMSS،2011وقد أسفرت النتائج عف أف النسب الهئوية العاهة لهتطمبات )
 ( ضعيفة وهتباينة.8-5هحتوى كتاب العمـو العاهة لمصفوؼ )

 (:م2014دراسة سعيد) .3
الكشؼ عف هدى تضهيف كتب الكيهياء لمهرحمة الهتوسطة  الدراسة إلىىدفت ىذه 

الباحث الهنيج الوصفي  استعهؿأجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث  الكيهيائي وهفألبعاد التنور 
قاـ الباحث بتحميؿ كتب الكيهياء و ، إعداد قائهة أولية بأبعاد التنور الكيهيائيقاـ ب، التحميمي
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أف كتاب الكيهياء لمصؼ الثالث الهتوسط ىو  :ائج ها يأتيوأظيرت النت، لمهرحمة الهتوسطة
واحتّؿ كتاب الكيهياء ، %( 42.67 )األكثر اىتهاها بأبعاد التنور الكيهيائي لحصولو عمى نسبة

بالهرتبة  ثـ كتاب األوؿ الهتوسط(% 37.25 )لمصؼ الثاني الهتوسط الترتيب الثاني بنسبة
 (%40.89 )فة الكيهيائية عمى االىتهاـ األكبر بنسبةحصؿ بعد الهعر ، %20.08األخيرة بنسبة 

 )في حيف حصؿ بعد فيـ الهشكبلت البيئة الناتجة هف تكنولوجيا الكيهياء عمى أقؿ نسبة وىي
أف النسب الهئوية لؤلبعاد الهتضهنة في الكتب غير هطابقة وتبتعد عف النسب ، (2.08%

ضوء نتائج البحث خرج الباحث بتوصيات  الهئوية الهحؾ والتي اقترحت هف قبؿ الخبراء. وفي
يات هف القرآف الكريـ ذات داللة آ ضرورة تضهيف كتب الكيهياء لمهرحمة الهتوسطة عدة هنيا

ضرورة تضهيف القضايا الرئيسة ، عمهيةعمهية وليا عبلقة بها تتضهنو الكتب هف هعارؼ 
 وهراعاة، الهتوسطةياء لمهرحمة والفرعية ألبعاد التنور الكيهيائي غير الهتوافرة في كتب الكيه

التكاهؿ والتنسيؽ بيف كتب الكيهياء في تضهينيا ألبعاد التنور الكيهيائي هف حيث حجـ ونوعية 
الهادة العمهية واألنشطة وتضهيف الكتب لؤلبعاد والقضايا الرئيسة والفرعية التي لـ تنؿ نصيبا 

 جيدًا.

 (:2014دراسة المشكور) .4

لكشؼ عف هدى تضهيف كتب الكيهياء لمهرحمة الهتوسطة ا ىدفت ىذه الدراسة إلى
الباحث الهنيج الوصفي التحميمي  استعهؿأجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث  الكيهيائي وهفألبعاد التنور 

تحميؿ كتب الكيهياء وهف ثـ إعداد قائهة أولية بأبعاد التنور الكيهيائي  هتبعا الخطوات اآلتية:
 ج ها يأتي:وأظيرت النتائ ،  لمهرحمة الهتوسطة

أف كتاب الكيهياء لمصؼ الثالث الهتوسط ىو األكثر اىتهاها بأبعاد التنور الكيهيائي  -
%، واحتؿ كتاب الكيهياء لمصؼ الثاني الهتوسط الترتيب 42.67لحصولو عمى نسبة 

 %.20.08% ثـ كتاب األوؿ الهتوسط بالهرتبة األخيرة بنسبة 37.25الثاني بنسبة 
% في حيف حصؿ 40.89يائية عمى االىتهاـ األكبر بنسبة حصؿ بعد الهعرفة الكيه -

 %.2.08بعد فيـ الهشكبلت البيئة الناتجة هف تكنولوجيا الكيهياء عمى أقؿ نسبة وىي 
أف النسب الهئوية لؤلبعاد الهتضهنة في الكتب غير هطابقة وتبتعد عف النسب الهئوية  -

 الهحؾ والتي اقترحت هف قبؿ الخبراء. 
البحث خرج الباحث بتوصيات عدة هنيا: ضرورة تضهيف كتب وفي ضوء نتائج 
يات هف القرآف الكريـ ذات داللة عمهية وليا عبلقة بها تتضهنو آالكيهياء لمهرحمة الهتوسطة 

الكتب هف هعارؼ عمهية كها أنيا تعد أحد أىداؼ العهمية التعميهية، فبل بد هف إعادة النظر 
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وسطة بآيات قرآنية تدؿ عمى بعض أو جهيع أبعاد التنور بتضهيف كتب الكيهياء لمهرحمة الهت
ضرورة تضهيف القضايا الرئيسة والفرعية ألبعاد التنور الكيهيائي غير الهتوافرة  ، و  الكيهيائي

  كتب الكيهياء لمهرحمة الهتوسطة. في 

 (:م2014دراسة نشوان) .5

لمهرحمة الثانوية في ىدفت ىذه الدراسة إلى اقتراح تصور لتطوير هحتوى كتب الكيهياء 
واتبع الباحث الهنيج الوصفي والبنائي واستخدـ أداة ، ضوء بعض أبعاد التفكير في العمـو

 لتحميؿ الهحتوى.
وتهثمت عينة الدراسة في هحتوى كتب كيهياء لمصؼ الحادي عشر )الجزء األوؿ 

وذلؾ ، 2012-2011وكتاب الكيهياء لمصؼ الثاني عشر بفمسطيف في العاـ الدراسي ، والثاني(
 –العمهي  –االبتكاري  –الناقد  –في ضوء اتجاه التفكير التالية: )التفكير الفوؽ هعرفي 

 البصري( –الهنظوهي 
وهف أىـ النتائج التي توصؿ الباحث إلييا أف أبعاد التفكير في العمـو جاءت بنسب 

ء لمهرحمة الثانوية في وقد تـ وضع التصور الهقترح إلثراء هحتوى كتب الكيهيا، تضهيف هتباينة
 ضوئيا.

وأوصى الباحث بضرورة اىتهاـ هخططي وهطوري هناىج الكيهياء لمهرحمة الثانوية 
عادة  بفمسطيف بإيجاد نوع هف التوازف في تضهيف هحتوى ىذه الهناىج بأبعاد التفكير بالعمـو وا 

 .اوالعهؿ عمى تطويرى، النظر في هحتوى كتب الكيهياء لمهرحمة الثانوية

 (:م2013اسة نور )در  .6
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ هحتوى كتاب العمـو الفمسطيني لمصؼ الخاهس األساسي 

وتقويهو هف وجية نظر هعمهي العمـو لمهرحمة ، في ضوء الهعايير العالهية لهحتوى العمـو
 األساسية العميا.

عمى هدى  واستخدهت الباحثة الهنيج الوصفي التحميمي واستخدهت أداة تحميؿ لمتعرؼ
والتأكد هف ، استبانة لهعايير الهحتوى إعدادوكذلؾ تـ ، توافر ىذه الهعايير في هحتوى الكتاب

 لتقويـ هحتوى كتاب العمـو هف وجية نظر عينة الدراسة.، وثباتيا، صدقيا
وتكوف هجتهع الدراسة هف جهيع هعمهي العمـو لمصؼ الخاهس األساسي في هحافظة 

 ( هعمهًا وهعمهة.105وتكونت عينة الدراسة هف )، ( هعمهًا وهعمهة153والبالغ عددىـ )، جنيف
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% هف هعايير الهحتوى في هشروع 41.2وقد توصمت الدراسة إلى توفر نسبة 
(NSESالخاصة بهجاالت العمـو الفيزيائية وعمـو الحياة ) ،وقد ، وعمـو الفضاء بدرجة كبيرة

 % هف الهعايير بدرجة هتوسطة.29.4توفر نسبة 
، ي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة إعادة النظر في الهناىج الفمسطينيةوف

 وزيادة االىتهاـ بجوانب الثقافة العمهية لدى الطمبة.

 (:م2012دراسة محجز ) .7
ىذه الدراسة إلى تحديد أىـ الهوضوعات الكيهيائية الواجب تضهينيا في كتب  ىدفت

كشؼ عف هدى تضهيف ىذه الهوضوعات  في كتب عاشر( و ال-تاسع -العموـ لمصفوؼ )ثاهف
العموـ وقد اتبعت الباحثة الهنيج الوصفي التحميمي وقاهت ببناء أداة تحميؿ الهحتوى حسب 

( هتطمبا و شهمت عينة الدراسة كتب العمـو 57قائهة هتطمبات التنور الكيهيائي التي تضهنت )
لعاشر كاف هف أىـ نتائج الدراسة احتواء بجزأييا األوؿ و الثاني لمصفوؼ الثاهف و التاسع و ا

هوضوعات الكيهياء بكتب العموـ الثبلثة عمى ،أعمى نسبة لهتطمبات التنور الكيهيائي وانعدهت 
 .(%0.2 )فبمغت الكيهياءنسبة هتطمب طبيعة عمـ 

 (:م2011دراسة خضير ) .8
( وفقا عاشر-تاسع -ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ هحتوى هناىج العموـ العاهة)ثاهف

لمقضايا البيوتكنولوجية و قياس هستوى فيـ طمبة الصؼ العاشر ليا و قد اعتهدت الباحثة 
-تاسع -الهنيج الوصفي وحددت عينة الدراسة  هف هحتوى هناىج العمـو لمصفوؼ )ثاهف

هف طمبة الصؼ العاشر بهديرية غرب غزة وقد  (549عاشر( وطبقتيا عمى عينة  بمغ عددىا )
، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدهت  2011-2010صؿ الدراسي الثاني لمعاـ نفذتيا في الف

الباحثة أداة تحميؿ الهحتوى و اختبار فيـ لقضايا البيوتكنولوجية وقد أسفرت النتائج عف ضعؼ 
تناوؿ هحتوى هنياج العمـو لمهرحمة األساسية لمقضايا البيوتكنولوجية وأف هستوى فيـ طمبة 

%  لمقضايا البيوتكنولوجية وأنو ال توجد فروؽ ذات داللة 75حد الكفاية الصؼ العاشر أقؿ هف 
 إحصائية في هستوى فيـ طمبة الصؼ العاشر تعزى لهتغير الجنس.

 (:م2011دراسة سعيد ) .9

ىدفت ىذه الدراسة إلى هعرفة هدى توافر الهعايير العالهية لهحتوى العمـو لمصفوؼ 
وعمـو ، وعموـ الحياة، ة العمهية لهجاالت العمـو الفيزيائية( بهشروع الهعايير القوهية لمتربي5-8)

( في فمسطيف 8-5األرض والفضاء في هحتوى هناىج العمـو لمهرحمة األساسية العميا لمصفوؼ )
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واستخدهت ، وهحتوى الهناىج الفمسطينية، وهعرفة هدى االختبلؼ بيف هحتوى الهعايير العالهية
وكذلؾ استخدهت أداة تحميؿ لمتعرؼ عمى هدى توافر ىذه  ،الباحثة الهنيج الوصفي التحميمي

( بجزأيو األوؿ والثاني والتي 8-5الهعايير عمى عينة الدراسة الهتهثمة بكتب العمـو لمصفوؼ )
ودلت النتائج عمى وجود قصور في هعيار االستهرارية والتتابع لبعض الهعايير ، ( كتب8بمغت )

د توازف في نسبة توافر لهعايير التربية العمهية في هحتوى وعدـ وجو ، الرئيسة لمتربية العمهية
 كتب العمـو لمهرحمة األساسية.

وأوصت الباحثة بتبني القائهيف عمى عهمية التطوير لهناىج العمـو لهعايير القوهية 
 لمتربية العمهية.

 (:م2009دراسة العرجا ) .10

لعمـو لمصؼ الثاهف ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى هستوى جودة هحتوى كتاب ا ىدفت
واتبع الباحث النيج الوصفي ، وهدى اكتساب الطمبة ليا، األساسي في ضوء الهعايير العالهية

التحميمي وتهثمت عينة الدراسة في كتاب العمـو لمصؼ الثاهف األساسي بجزئيو األوؿ والثاني في 
 فمسطيف.

( 562الطمبة ) وقد بمغ عدد، واختار عينة قصدية هكونة هف شعبتيف هف كؿ هدرسة
وطبقت الدراسة في الفصؿ الثاني هف العاـ الدراسي ، طالبًا وطالبة هف الصؼ الثاهف األساسي

 ( بهدارس الحكوهة في هحافظات جنوب غزة.2007-2008)
( في العمـو لطمبة Timss2003وتهثمت أدوات الدراسة في اختبار الهعرفة العمهية )

 لهحتوى لكتاب الصؼ الثاهف األساسي .وأداة تحميؿ ا، الصؼ الثاهف األساسي
، وتوصؿ الباحث إلى أف استجابة الطمبة كانت ضعيفة نوعا ها حسب نتائج التحميؿ

وكذلؾ ندرة توافر الهعايير العالهية في هحتوى كتاب العمـو لمصؼ الثاهف بنسب هتفاوتة 
عمى تطوير الهناىج وأوصى الباحث بضرورة توظيؼ الهعايير العالهية في هجاؿ التعميـ والعهؿ 

 الدراسية الهختمفة.

 (:م2009) دراسة شحادة.11
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويـ هحتوى هنياج العمـو العاهة لمهرحمة األساسية بفمسطيف 

و اتبع الباحث في ىذه الدراسة الهنيج الوصفي و اشتهمت ، الصحيفي ضوء هتطمبات التنور 
الهحتوى واختبار التنور الصحي ، وتهثمت عينة  أدوات الدراسة عمى أداتيف ىها أداة تحميؿ

طالبة وكاف هف أىـ النتائج التي توصمت إلييا بعدـ  (200طالب و) (400الدراسة عمى )
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%(، 75وصوؿ هستوى طمبة الصؼ الرابع األساسي في التنور الصحي لهستوى االتقاف )
 ذلؾ لصالح االناث.وخرجت بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية فييا يعزى لهتغير الجنس وك

 (:م2007دراسة شحيبر ).12

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويـ هحتوى هقرر العمـو لمصؼ العاشر األساسي في ضوء 
( أدوات 3واستخدـ الباحث )، حيث اتبعت الدراسة الهنيج الوصفي التحميمي، الهعايير اإلسبلهية

لهعايير اإلسبلهية لهحتوى هنياج استبانة ا، ىي قائهة الهعايير اإلسبلهية لهحتوى هنياج العمـو
( هعمـ 100وتكونت عينة الدراسة هف )، وقائهة تحميؿ الهحتوى وفقًا لمهعايير اإلسبلهية، العمـو

وهعمهة هف هعمهي وهعمهات العمـو لمصؼ العاشر في قطاع غزة ثـ اختيارىـ بالطريقة 
يا الباحث نتيجة تحميؿ وهف أىـ النتائج التي توصؿ إلي، العشوائية هف الهدارس الحكوهية

هحتوى كتاب العمـو لمصؼ العاشر األساسي وفؽ قائهة الهعايير اإلسبلهية التي تـ بناؤىا  
وأوصى ، %( وىي نسبة ضعيفة44.6حيث بمغت )، تدني النسبة العاهة لمهعايير االسبلهية

هية التي الباحث بضرورة  هنياج العمـو لمصؼ العاشر األساسي وفؽ قائهة الهعايير االسبل
 قدهتيا الدراسة.

 (:م2006دراسة الصادق ).13
ىذه الدراسة إلى تحميؿ هحتوى العمـو لمصؼ العاشر وفقًا لهعايير الثقافة العمهية  ىدفت

 كأحد أىداؼ تدريس العمـو الحديثة وهعرفة هدى اكتساب الطمبة ليا.
لعمـو لمصؼ في تحميؿ هحتوى كتاب ا، وقد استخدهت الباحثة الهنيج الوصفي التحميمي

( شعبة دراسية هوزعة عمى أربعة 12وكها أنيا حددت عينة الدراسة هف )، العاشر بجزأيو
وىها هدرستيف لمذكور وهدرستيف لئلناث حيث ، هدارس حكوهية هف غزة تـ اختيارىا عشوائياً 

راسي وتـ تنفيذ ىذه الدراسة في نياية الفصؿ الد، ( طالبًا وطالبة435كاف العدد الكمي لمعينة )
اشتهمت أدوات الدراسة عمى أداة تحميؿ الهحتوى و التي شهمت ، 2005/2006الثاني هف العاـ 

وهف ثـ تـ تطبيقو عمى أفراد ، ( أبعاد رئيسة وكذلؾ قاهت بتصهيـ اختبار الثقافة العمهية4)
ضعؼ تناوؿ هحتوى هنياج العمـو لمصؼ العاشر لمثقافة  وقد أسفرت النتائج عف، الدراسة

 في هستوى الثقافة العمهية لدى الطمبة. فاضهية وانخالعم
، وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة إعادة النظر في الهناىج الفمسطينية

 وزيادة االىتهاـ بجوانب الثقافة العمهية لدى الطمبة.
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والتي اىتمت بتحميل  يبالمحور الثانتعميق الباحثة عمى الدراسات التي تتعمق 
 عموم في المناىج الدراسية:كتب ال

 من حيث األىداف:

 هعظـ الدراسات السابقة ىدفت إلى تحميؿ كتب العمـو في ضوء هعايير هختمفة: -
دراسات ، (ـ2014، دراسات حممت كتب الكيهياء في ضوء أبعاد التفكير كدراسة )نشواف -

وفي ضوء ، (ـ2014، كدراسة )دىهاف TIMSSحممت كتب العمـو في ضوء هتطمبات 
، الصادؽ)ووفقًا لهعايير الثقافة العمهية دراسة ، (ـ2013، نور)الهعايير العالهية كدراسة 

، ( ودراسة )العرجاـ2007، شحيبر)وكذلؾ في ضوء الهعايير اإلسبلهية كدراسة ، (ـ2006
( إلى تحميؿ كتب العمـو العاهة وفقًا لمقضايا ـ2011، ( كها ىدفت دراسة )خضيرـ2009

 البيوتكنولوجية.
ىدفت بعض الدراسات إلى هعرفة هدى توافر الهعايير العالهية لهحتوى العمـو كدراسة  اكه -

 ـ(.2014، )سعيد
في ضوء  ةكها ىدفت بعض الدراسات إلى تحميؿ هحتوى  كتب العمـو لمهرحمة األساسي -

وفي ضوء هتطمبات التنور الكيهيائي ، (ـ2009، هتطمبات التنور الصحي كدراسة )شحادة
 (.ـ2014، ( ودراسة )سعيدـ2012، هحجزكدراسة )

 انفردت الدراسة الحالية بتحميؿ كتب الكيهياء في ضوء هتطمبات النانوتكنولوجي. -
 من حيث منيج الدراسة:

 ( ودراسةـ2014، هعظـ الدراسات السابقة الهنيج الوصفي التحميمي كدراسة)دىهاف اتبعت -
، دراسة )سعيدو ، (ـ2007، حيبر)ش ودراسة، (ـ2006، ودراسة )الصادؽ، ـ(2013، )نور

، ) هحجز ودراسة، (ـ2011، )خضير ودراسة، (ـ2009، ودراسة )شحادة، ـ(2011
 (.ـ2012

 (.ـ2014، اختارت دراسات الهنيج الوصفي والبنائي كدراسة )نشواف -

اتفقت الدراسة الحالية هع الدراسات التي اتبعت الهنيج الوصفي التحميمي في تطبيؽ  -
 .إجراءات الدراسة

 من حيث األدوات:
تنوعت أدوات الدراسة الهستخدهة في كؿ دراسة وذلؾ تبعًا لمهتغيرات التي تناولت كؿ 

 دراسة:
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( ودراسة ـ2014، دراسات استخدهت أداة تحميؿ الهحتوى واالختبار كدراسة )نشواف -
 ودراسة، (ـ2011، )خضير ودراسة، (ـ2013، )نور ةودراس، (ـ2014، )دىهاف
 ودراسة، (ـ2009، حادة)ش ودراسة، (ـ2007، )شحيبر ودراسة، (ـ2006، )الصادؽ
 (.ـ2009، )العرجا

، ودراسة )هحجز، (ـ2011، أداة تحميؿ الهحتوى هثؿ دراسة )سعيدفقط دراسات استخدهت  -
 (.ـ2012

 (.ـ2007، )شحيبر قائهة هعايير واستبانة كدراسة تدراسات استخده -

، وقائهة هتطمبات، ة تحميؿ الهحتوىاستخدهت أدا اتفقت الدراسة الحالية هع الدراسات التي -
 واختبار هتطمبات النانو.

 من حيث العينة:
، كدراسة )نشوافلمهرحمة الثانوية الدراسية  هناىج العمـودراسات اختارت العينة هحتوى كتب  -

  .ـ(2014)دراسة سعيد، ـ(2014

دراسة  ة األساسية كدراسةدراسات اختارت العينة هحتوى كتب هناىج العمـو الدراسية لمهرحم -
، شحيبر) ودراسة، ـ(2006، ـ( ودراسة )الصادؽ2013، )نورةودراس، (ـ2014، )داىهاف
 (.ـ2012، )هحجز ودراسة، (ـ2011، ودراسة)خضير (ـ2009، ودراسة)العرجا، ـ(2007

، هعمهي العمـو لمصؼ الخاهس األساسي كدراسة )نوربعض الدراسات اختارت العينة هف  -
 .ـ(2007ودراسة شحيبر) ـ(2014، دراسة )نشوافو  ـ(2013

هف طمبة الصؼ العاشر بهديرية غرب غزة كدراسة  عينة عشوائيةبعض الدراسات اختارت  -
 .ـ(2006الصادؽ )ودراسة  ـ(2011خضير)

ء اتفقت الدراسة الحالية هع الدارسات السابقة التي اختارت العينة هف هحتوى كتب الكيهيا -
وكذلؾ عينة عشوائية هف طمبة الصؼ الحادي  ـ(2014اسة سعيد)كدر  لمهرحمة الثانوية

 .عشر بهديرية غرب غزة
 من حيث النتائج:

الدراسات التي ىدفت إلى تحميؿ كتب العمـو في ضوء أبعاد أو في ضوء هتطمبات أو في  -
توصمت نتائجيا إلى ضرورة إعادة التوازف في هحتوى الهنياج والعهؿ ، ضوء هعايير عالهية

 ويره باستهرار لمتوافؽ هع الهستجدات واألحداث العالهية.عمى تط
الدراسات التي ىدفت إلى قياس هستوى الثقافة والتنور الكيهيائي والصحي والبيوتكنولوجي  -

، لدى الطبلب توصمت إلى انخفاض هستوى الثقافة والتنور لدى الطبلب كدراسة )الصادؽ
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، )دراسةو، (ـ2009، سة شحادةهستوى التنور الصحي كها في )درا ي( وتدنـ2006
 (.ـ2012

استفادت الباحثة هف الدراسات السابقة الهتعمقة بتحميؿ كتب العمـو في بناء اإلطار النظري  -
 وبناء أدوات الدراسة وخصوصًا أداة تحميؿ الهحتوى.، لمدراسة

  التعميق العام عمى الدراسات السابقة: 3.3
عرضو واستخبلص نقاط االتفاؽ في ضوء ها تناولتو الدراسات السابقة وها تـ 

بيف الدراسات السابقة والحالية تبيف لمباحثة أف الدراسة الحالية تختمؼ عف الدراسات  واالختبلؼ
 .تناولت تحميؿ كتب الكيهياء في ضوء هتطمبات النانوتكنولوجي السابقة في أنيا

 ما استفادت بو الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 اإلطار النظري. استفادت في بناء -

 كالنسب الهئوية والهتوسطات الحسابية واختبار ت.، ساليب إحصائية هختمفةاختيار األ -
 استفادت في بناء أدوات الدراسة. -
 استفادت في هقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة . -
 استفادت في تفسير النتائج. -
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 من حيث:اسات السابقة وقد اختمفت الدراسة الحالية عن الدر 
 :من الدراسة اليدف

 لهتطمبات النانوتكنولوجي في الكشؼ عف هدى تضهف هحتوى كتب الكيهياء لمهرحمة الثانوية
 وهعرفة هدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر ليا.

 منيج الدراسة :
 استخدهت الدراسة الحالية الهنيج الوصفي بأسموب تحميؿ الهحتوى.

 العينة:
اختيرت  طمبة الصؼ الحادي عشر عمهيطالب وطالب هف  (339دراسة هف )تكونت عينة ال

 .التابعيف لهديرية غرب غزةوزرارة التربية والتعميـ هف هدارس ، بالطريقة العشوائية البسيطة
 :الدراسةومواد أدوات 

 .أداة تحميؿ الهحتوى -
 .قائهة هتطمبات النانوتكنولوجي -
 .اختبار هعرفي لهتطمبات النانوتكنولوجي -
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 4
 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

والتي ، يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا هفصبًل لئلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة
لمصفوؼ العاشر هياء في كتب الكي تضهنيا تكنولوجي الواجبالنانو  تيدؼ التعرؼ إلى هتطمبات

الصؼ الحادي  طمبة اكتساب هدىهعرفة و  ، والثاني عشر،والحادي عشر )الجزء األوؿ والثاني(
، وتحديد عينة الدراسة، ووصؼ هجتهع الدراسة، وهف ذلؾ تعريؼ هنيج الدراسة، عشر ليا

عداد أدوات الدراسة اليب واألس، وبياف إجراءات الدراسة، والتأكد هف صدقيا وثباتيا، وا 
 وفيها يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.، اإلحصائية التي استخدهت في هعالجة النتائج

 منيج الدراسة: 4.1
وىو وصؼ دقيؽ وهنظـ وأسموب ، الهنيج الوصفي وذلؾ لهبلئهتو طبيعة ىدؼ الدراسة

هف خبلؿ هنيجية عمهية لمحصوؿ عمى نتائج عمهية ، تحميمي لمظاىرة أو الهشكمة الهراد بحثيا
، ـ2012، بطريقة هوضوعية وحيادية بها يحقؽ أىداؼ البحث وفرضياتو )الجبوري وتفسيرىا

ميؿ كتب الكيهياء تحل التحميمي الوصفي الباحثة في ىذه الدراسة الهنيج واستخدهت، (83ص
كها ىو تحميؿ كتاب الكيهياء لمصؼ الثاني عشر سيتـ  ؾعشر وكذللمصفوؼ العاشر والحادي 

عدادو ،  (6هوضح بهمحؽ ) بيا لهعرفة هدى بهتطمبات النانوتكنولوجي الواجب تضهنيا قائهة  ا 
 .لياطمبة الصؼ الحادي عشر اكتساب 

 مجتمع الدراسة: 4.2
 الصؼ-العاشرشهؿ هجتهع الدراسة كتب الكيهياء لمهرحمة الثانوية لمصفوؼ )الصؼ 

 (.الثاني عشر -الحادي عشر "الجزء الثاني"-األوؿ"  ءعشر "الجز الحادي 
 الحكوهية بالهدارس الحادي عشر عمهيالصؼ  طمبة الدراسة هف جهيع تكوف هجتهع

، (ـ2016-ـ2015)الدراسي التابعة لوزارة التربية والتعميـ العالي في هحافظة غرب غزة لمعاـ 
( طالبة حسب إحصائية الوزارة بنسبة 934و) ( طالباً 970) وعددىـ، (1904والبالغ عددىـ )

 ىو هوضح في الجدوؿ اآلتي: %( هف هجتهع الدراسة كها17.8)
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 اختيار العينة (: 4.1 ) جدول
 عدد الطالب اسم المدرسة

 25 راهز فاخرة الثانوية لمبنات
 43 زىرة الهدائف الثانوية لمبنات

 33 شيداء الشاطئ الثانوية لمبنات
 32 عرفات الثانوية لمهوىبيف بنات
 39 بشير الريس الثانوية لمبنات
 41 سمهاف سمطاف الثانوية لمبنيف

 40 فمسطيف الثانوية لمينيف
 26 أبو ذر الغفاري الثانوية لمبنيف

 29 التقوى الثانوية لمبنيف
 31 عرفات الثانوية لمهوىوبيف بنيف

 339 الهجهوع

 عينة الدراسة:
طالبات الصؼ الحادي عشر العمهي طالب وطالبة هف  339تكونت عينة الدراسة هف  

هدارس  (5و)، ( طالب168( هدارس طبلب والبالغ عددىـ )5)، ( هدارس10هوزعيف عمى )
يوضح عدد  الجدوؿ اآلتيو ، ( طالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية171طالبات والبالغ عددىف )

 الدراسة.أفراد عينة 

 عدد الطمبة أفراد عينة الدراسة(: 4.2 ) جدول
 النسبة المئوية العدد العينة
 %49.6 168 الطبلب
 %50.4 171 الطالبات
 %100 339 الهجهوع
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 أدوات الدراسة: 4.3
 قاهت الباحثة ببناء أدوات لمتحقؽ هف الفرضيات وىي كالتالي:

 قائهة هتطمبات النانوتكنولوجي. -

هعرفة هدى تضهف كتب الكيهياء لمهرحمة الثانوية لهتطمبات أداة تحميؿ الهحتوى ل -
 النانوتكنولوجي.

 اختبار لقياس هدى اكتساب طمبة الحادي عشر لهتطمبات النانوتكنولوجي. -

 تكنولوجي:النانو  أوًل: قائمة متطمبات
في كتب الكيهياء لمهرحمة الواجب تضهنيا  تكنولوجيالنانو  قاهت الباحثة بتحديد هتطمبات -

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ، تكنولوجيالنانو  انوية ولتحقيؽ ذلؾ قاهت الباحثة بتحديد هتطمباتالث
أعدت الباحثة أداة تحميؿ الهحتوى وقائهة هتطمبات النانوتكنولوجي الواجب تضهنيا في 
كتب الكيهياء لمهرحمة الثانوية في ضوء االطبلع عمى الدراسات السابقة وها توصمت إليو 

، ( ودراسة)لبدـ2012، بهتطمبات تكنولوجيا النانو خاصة دراسة )الشيريهف قوائـ هتعمقة 
و الكتب و الهراجع ، (ـ2009، ( ودراسة )السايح وىانيـ2015، ( ودراسة )أحهدـ2013

و الهشروعات العربية لذا كاف هف الضروري تحديد هدى هبلئهة وحدات وفئات التحميؿ 
 تعمقة.وأىهية الهفاىيـ والتطبيقات والقضايا اله

كها ، وهف خبلؿ االطبلع عمى االدب التربوي تـ تحديد العناصر الرئيسية والفرعية لمقائهة -
 .الجدوؿ اآلتييوضحيا 
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 قائمة بمتطمبات النانوتكنولوجي(: 4.3 ) جدول

 عامة نانوتكنولوجي مفاىيم المحور األول
 هقياس النانو عمـ النانو النانو تكنولوجيا 

 النيتروف البروتوف الذرة
 جزيئات ثنائية الذرة العناصر فكترو لاال

  الهركبات الذرة عديدة جزيئات
 النانوية بالمواد متعمقة نانوتكنولوجي مفاىيم المحور الثاني

 األسبلؾ النانوية األلياؼ النانوية الهرشحات النانوية 
 الهادة الحفازة الجسيهات النانوية وف النانويةأنابيب الكرب
  طريقة البناء خبليا الوقود

 نانوتكنولوجي تطبيقات المحور الثالث
 الطب 

 األدوية عبلج األهراض الكشؼ عف االهراض
 البيئة

 الطاقة الشهسية تموث اليواء هعالجة الهياه
   خبليا الوقود

 استيالك السمع
 الهبلبس وات الهنزليةاألد األغذية

  البناء هستحضرات التجهيؿ
 الزراعة

 األسهدة الهبيدات  تموث التربة
 النانو قضايا متعمقة بتكنولوجيا المحور الرابع

 قضايا اجتهاعية قضايا بيئية قضايا صحية 
 :وىي  أساسية  من خالل الجدول السابق تم تحديد المتطمبات الرئيسة بأربع محاور

 .(اً فرعي اً حور ه 11)تضهف  هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهةاألوؿ: ور الهح
 .(هحاور فرعية 8)تضهف النانوية.هتعمقة بالهواد  ينانوتكنولوجهفاىيـ الثاني: الهحور 
 .(اً فرعي اً هحور  15)تضهف الثالث: تطبيقات هتعمقة بتكنولوجيا النانو.الهحور 
 .ثبلث هحاور فرعية()تضهف انو.الرابع: قضايا هتعمقة بتكنولوجيا النالهحور 
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 تكنولوجي:النانو  صدق قائمة متطمبات
يعتهد صدؽ التحميؿ عمى صدؽ أداة تحميؿ الهحتوى وىو أف تقيس األداة ها وضعت  -

( وقد 5وقد تـ عرض أداة التحميؿ عمى هجهوعة هف الخبراء الهختصيف همحؽ رقـ)، لقياسو
وقد أخذت الباحثة بيذه ، بلحظاتأبدى السادة الخبراء الهختصوف هجهوعة هف اله

الهبلحظات وبعد عهمية الحذؼ واإلضافة أصبحت قائهة الهتطمبات بصورتيا النيائية 
 ( وىي:2( هتطمبًا فرعيًا كها ىو في الهمحؽ رقـ )37تتكوف هف )
 .هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهةالهتطمب األوؿ: 
 النانوية.هتعمقة بالهواد  ينانوتكنولوجهفاىيـ الهتطمب الثاني: 

 الهتطمب الثالث: تطبيقات هتعمقة بتكنولوجيا النانو.
 الهتطمب الرابع: قضايا هتعمقة بتكنولوجيا النانو.

 تحميل المحتوى: ةثانيًا: أدا
في كتب الكيهياء الواجب تضهنيا  تكنولوجيالنانو  قاهت الباحثة بتحديد هتطمبات

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة ، تكنولوجيالنانو  تطمباتلمهرحمة الثانوية هف خبلؿ القائهة الهعدة لقياس ه
لقياس ىدؼ الدراسة ، تكنولوجي في القائهة إلى أداة تحميؿالنانو  قاهت الباحثة بتحويؿ هتطمبات

 هف خبلؿ تحميؿ كتب الكيهياء لمهرحمة الثانوية في ضوء أداة التحميؿ.
ؽ لهحتوى ويقصد بتحميؿ الهحتوى: ىو األسموب الذي يقـو عمى وصؼ هنظـ ودقي

نصوص هكتوبة أو هسهوعة هف خبلؿ تحديد هوضوع الدراسة وىدفيا وتعريؼ هجتهع الدراسة 
، ـ2008، غنيـميمو )عمياف و الذي سيتـ اختيار الحاالت الخاصة هنو لدراسة هضهونيا وتح

 (.57ص
 اليدف من التحميل: .1

ي كتب الكيهياء الهتضهنة ف تكنولوجيالنانو  تيدؼ عهمية تحميؿ الهحتوى لتحديد هتطمبات
 لمهرحمة الثانوية ورصد تكراراتيا.

 عينة التحميل: .2

والحادي عشر "الجزء األوؿ ، تـ تحديد كتب الكيهياء لمهرحمة الثانوية لمصفوؼ العاشر
 .، و الثاني عشروالثاني"
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 وحدة التحميل: .3

س ويقصد بوحدة التحميؿ: "أصغر جزء في الهحتوى ويختاره الباحث ويخضعو لمعد والقيا
حيث يعتبر ظيوره وتكراره ذو داللة هعينة في رسـ نتائج التحميؿ وقد تكوف وحدة التحميؿ كمهة 

( 104ص، ـ1987، ياس الهسافة و الزهف )طعيهوأو الهوضوع أو الشخصية الهفردة أو هق
 واختارت الباحثة الفقرة الكاهمة كوحدة تحميؿ تعتهد عمييا فئات التحميؿ.

 وحدة التسجيل: .4

ا أصغر جزء في الهحتوى يختاره الباحث ويخضعو لمعد والقياس ويعتبر ظيوره ويقصد بي
، أو غيابو أو تكراره داللة هعينة في رصد نتائج التحميؿ هثؿ الكمهة أو الجهمة أو الفقرة)هصالحة

 حددت الباحثة الفقرة كاهمة التي تظير فييا فئات التحميؿ كوحدة لمتسجيؿ.( و 120ص، ـ2002
 فئة التحميل: .5

ويقصد بفئة التحميؿ : " العناصر الرئيسة أو الثانوية التي يتـ وضع وحدات التحميؿ فييا 
سواء كانت كمهة أو هوضوع أو قيـ أو غيرىا والتي يهكف وضع كؿ صفة هف صفات الهحتوى 

 (62ص، ـ1987، فييا وتصنؼ عمى أساسيا " )طعيهة
تكنولوجي وتعريفاتيا لنانو ا وحددت الباحثة فئات التحميؿ في ىذه الدراسة هتطمبات

 اإلجرائية التي تـ إعدادىا هف خبلؿ تحميؿ الهحتوى.
 ضوابط عممية التحميل: .6

لموصوؿ إلى تحميؿ دقيؽ لكتب الكيهياء لمهرحمة الثانوية تـ وضع ضوابط لعهمية التحميؿ  -
 تكنولوجي.النانو  تتهثؿ في إطار الهحتوى والتعريؼ لهتطمبات

 اليواهش وقضايا البحث. واألنشطة ودروس سوؼ يشتهؿ التحميؿ عمى ال -
 سوؼ يتـ استثناء هقدهة الكتاب والرسوهات وأسئمة الفصوؿ والوحدات. -

 تكنولوجي.صد النتائج وتكرار كؿ هتطمب نانو سوؼ يتـ ر  -
 صدق أداة تحميل المحتوى: .7

حيث تـ عرضيا عمى ، هف خبلؿ صدؽ القائهة الهعدة األداةتـ التأكد هف صدؽ 
، هختصيف بهناىج وطرؽ تدريس العمـو بالجاهعة اإلسبلهية وجاهعة األقصىهجهوعة هف ال

، وجاهعة األزىر وهعمهي العموـ بالهدارس هف ذوي االختصاص وهف ُيشيد ليـ بالكفاءة
ووحدات التحميؿ( ، واشتهمت األداة عمى العناصر التالية )ىدؼ التحميؿ وفئاتو الرئيسة والفرعية

 ائيا والسبلهة المغوية وقد تـ التعديؿ وفؽ آراء الهحكهيف.لهعرفة هدى شهولييا وانته
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 ثبات أداة التحميل: .8
حيث قاهت الباحثة ، لتحديد ثبات أداة التحميؿ قاهت الباحثة باستخداـ الثبات عبر الزهف

بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ العاشر والحادي عشر الجزئييف ثـ أعيد التحميؿ هرة أخرى هف قبؿ 
ت هعمهة آخرى في هجاؿ طرؽ تدريس العمـو بتحميؿ نفس العينة وذلؾ بعد كها قاه، الباحثة

ثـ تـ حساب نقاط االتفاؽ واالختبلؼ بيف ، توضيح آلية التحميؿ بكؿ الخطوات الخاصة
 :ثبات األداة كها يميوباستخداـ هعادلة ىولستي لحساب ، والثانيالتحميميف األوؿ 

 ؽ 2    = األداة ثبات
 2 ن + 1 ن

 ن:إحيث 
 .عمييا االتفاؽ تـ التي الفئات عدد إلى تشيرؽ: 

 .األوؿ الهحمؿ قبؿ هف حممت التي الفئات عدد إلى تشير: 1ف

 .الثاني الهحمؿ قبؿ هف حممت التي الفئات عدد إلى تشير: 2ف
 والجدوؿ التالي يمخص نتائج عهمية التحميؿ:

 لمحتوى كتب الكيمياء تحميل المحتوى عبر الزمن(: 4.4 ) جدول
 (الجزء الثاني حادي –الجزء األول  حادي –)عاشر  

 نقاط الختالف نقاط التفاق المتطمبات
نقاط التفاق 
 والختالف

 معامل الثبات

 0.96 3849 160 3689 هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهة
هفاىيـ نانوتكنولوجي هتعمقة 

 يةالنانو  بالهواد
248 12 260 0.95 

 0.94 118 7 111 تطبيقات نانوتكنولوجي
 0.94 17 1 16 قضايا هتعمقة بتكنولوجيا النانو

 0.96 4244 180 4064 الهجهوع

 –لهحتوى كتب الكيهياء )عاشر أف هعاهؿ الثبات الشاهؿ  الجدوؿ السابؽويتضح هف 
 ذا يدؿ عمى ثبات عاؿ لمتحميؿ.( و ى0.96بمغ ) (الجزء الثاني حادي –الجزء األوؿ  حادي
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 الكيمياء  كتبلمحتوى  تحميل المحتوى عبر األفراد(: 4.5 ) جدول
 (الجزء الثاني حادي –الجزء األول  حادي –)عاشر 

 نقاط التفاق المتطمبات الناتجة لمفاىيم نانو تكنولوجي
نقاط 
 الختالف

لتفاق نقاط ا
 والختالف

 معامل الثبات

 0.95 3879 190 3689 هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهة
 0.94 263 15 248 النانوية هفاىيـ نانوتكنولوجي هتعمقة بالهواد

 0.93 120 9 111 تطبيقات نانوتكنولوجي
 0.89 18 2 16 قضايا هتعمقة بتكنولوجيا النانو

 0.95 4280 216 4064 الهجهوع

 –لهحتوى كتب الكيهياء )عاشر أف هعاهؿ الثبات الشاهؿ  الجدوؿ السابؽويتضح هف 
 ( و ىذا يدؿ عمى ثبات عاؿ لمتحميؿ.0.95بمغ ) (الجزء الثاني حادي –الجزء األوؿ  حادي

 إجراءات عممية التحميل: .9

والحادي  ،العاشر تـ الحصوؿ عمى الطبعات الحديثة لكتب الكيهياء الهقررة عمى الصفوؼ -
في سمـ التعميـ الفمسطيني هف العاـ  والثاني عشر ،وؿ والحادي الجزء الثانيالجزء األ
 (.ـ2016-ـ2015الدراسي )

هف أجؿ الحصوؿ عمى هدى تكرار البنود ، وقراءة كؿ فقرة هف فقراتيا، تـ تحميؿ كؿ وحدة -
 (.2ورصدىا بشكؿ وصفي وكهي حسب قائهة هتطمبات تكنولوجيا النانو همحؽ)

 :تكنولوجيالنانو  متطمباتثانيًا: اختبار 
الصؼ الحادي عشر  طمبة اكتساب هدىىدفت الباحثة هف بناء ىذا االختبار قياس  -

 تكنولوجي.النانو  لهتطمبات
بناء االختبار: تـ اختيار نهط االختيار هف هتعدد لصياغة أسئمة االختبار الذي يعتبر أكثر  -

 هبلئهة لعدة أسباب هنيا: 
 حح ويقمؿ نسبة التخهيف.خموه هف التأثر بذاتية الهص -

 تغطيتو جزء كبير هف الهادة العمهية الهراد اختبار الطمبة فييا. -

 لو هعدالت صدؽ وثبات عالية. -
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 خطوات بناء الختبار:
 تحديد المادة الدراسية: .1

تكنولوجي( هف كتاب لمصؼ الحادي عشر عمهي الجزء األوؿ النانو  تـ اختيار )هتطمبات
تكنولوجي ثقبل نسبيًا حسب التحميؿ في ضوء النانو  هتطمب هف هتطمباتوتـ إعطاء كؿ ، والثاني

 القائهة الهعدة.
 اليدف من الختبار: .2

 تكنولوجي إلى قياس هستوى اكتساب هتطمباتالنانو  ييدؼ اختبار هتطمبات
تكنولوجي لدى طمبة الحادي عشر في هادة الكيهياء في الجزئييف ويشهؿ عمى ثبلث النانو 

ويات بمـو الهعرفية وىي )التذكر والفيـ والتطبيؽ( وقد حددت ىذه الهستويات هستويات هف هست
 تبعًا لهناسبتيا لمهضهوف.

وىدفت الباحثة هف تحميؿ الهحتوى استخراج األوزاف النسبية ألىداؼ الوحدة وذلؾ  
 واألىهية.لهساعدتيا في إعداد البنود االختيارية لبلختبار وباالعتهاد عمى عدد الحصص 

 دوؿ التالي يوضح الوزف النسبي لكؿ هستوى:والج
 

 تكنولوجيالنانو  جدول مواصفات اختبار متطمبات(: 4.6 ) جدول
 المجموع الثقل النسبي تصنيف األسئمة حسب المحتوى المحتوى
 30 %79 باقي االسئمة عامة نانوتكنولوجي مفاىيم

بالمواد  تكنولوجي متعمقةنانو  مفاىيم
 النانوية

11 ،29 ،38 8% 3 

 5 %13 37، 27، 24، 22، 20 نانوتكنولوجي تطبيقات

 38 %100 الهجهوع

 توزيع أسئمة الختبار حسب الوزن النسبي لمستويات األىداف(: 4.7 ) جدول
 النسبة المئوية العدد أرقام فقرات الختبار المستوى
-22-20-32-25-23-18-17-12-6-5-4-2-1 تذكر

27-29-37-38 
17 44.74% 

-33-31-30-28-24-26-21-19-11-9-8-7-3 فيـ
35 

14 36.84% 

 %18.42 7 36-34-16-15-14-13-10 تطبيؽ
 100 38 الهجهوع
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 صياغة فقرات الختبار: .3
 تكنولوجي عدة أهور هنيا:و النان راعت الباحثة في صياغة اختبار هتطمبات

 الدقة العمهية والمغوية. -

 واضحة وخالية هف الغهوض. -

 هناسبة لهستوى الطمبة. -

 مهحتوى واألىداؼ الهراد قياسيا.لههثمة  -

 تعميمات الختبار: .4

بعد إتهاـ بنود االختبار وضعت الباحثة هجهوعة هف التعميهات تيدؼ إلى تسييؿ هيهة 
 وىي كالتالي:، ختبار وإلزالة الغهوضالطمبة لئلجابة عمى أسئمة اال

 والشعبة.، بيانات لمطالب: االسـ -

 تعميهات لوصؼ االختبار: عدد الفقرات وعدد البدائؿ وعدد الصفحات. -

 تعميهات خاصة بإجابة األسئمة ووضع البديؿ الصحيح في الهكاف الهناسب. -

 الصورة األولية لالختبار:  .5

( 38حيث اشتهؿ عمى )، جي في صورتو األوليةتكنولو النانو  تـ إنشاء اختبار هتطمبات
ثـ عرض االختبار لهجهوعة هف الهحكهيف ، لكؿ فقرة أربعة بدائؿ واحد هنيا فقط صحيح، فقرة

( هف ذوي االختصاص في هجاؿ الهناىج وطرؽ التدريس وهشرفي وهعمهي الكيهياء 5همحؽ)
 :( وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ هدى7هف ذوي الخبرة وبمغ عددىـ )

 تهثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ الهعرفية.  -

 صحة فقرات االختبار عمهيا ولغويا. -

 دقة صياغة البدائؿ. -

 هناسبة فقرات االختبار والبدائؿ لهستوى طمبة الصؼ الحادي عشر.  -

 هدى انتهاء الفقرات إلى كؿ هف األبعاد األربعة لبلختبار.  -

 (.ث، ت، ب، )أالترقيـ أها البدائؿ تأخذ  ،....(3، 2، 1)األرقاـ ختبارية تأخذ البنود اال -

ضافة بعضيا وبقي  وقد تـ هراعاة آراء الهحكهيف وتعديؿ بعض الفقرات وحذؼ وا 
 ( فقرة.38االختبار هكوف هف )
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 تجريب الختبار: .6

( طالبة هف طالبات 42قاهت الباحثة بالتطبيؽ عمى عينة استطبلعية تكونت هف )
هف خارج عينة الدراسة بعد أخذ اإلذف هف إجراء البحث هف حيث تـ اختيارىـ ، الصؼ الحادي

 وىدفت العينة االستطبلعية إلى:، وزارة التربية والتعميـ 

 حساب زهف االختبار. -

 حساب هعاهبلت االتساؽ الداخمي. -

 حساب هعاهبلت الثبات. -

 تحميؿ فقرات االختبار إليجاد هعاهؿ الصعوبة والتهييز. -

هحدد وترؾ الوقت هفتوحًا أثناء التطبيؽ لجهيع طبلب  وبدأت عهمية التطبيؽ في وقت
 العينة االستطبلعية.

 تحديد زمن الختبار: .7

تـ حساب زهف االختبار بناء عمى الهتوسط الحسابي لزهف تقديـ طمبة العينة 
فكاف زهف هتوسط الهدة الزهنية التي استغرقيا أفراد العينة االستطبلعية يساوي ، االستطبلعية

وذلؾ ألف هتوسط الهدة الزهنية التي استغرقيا أفراد العينة االستطبلعية تساوي ، ( دقيقة35)
 وذلؾ بتطبيؽ الهعادلة التالية :، (  دقيقة38-32تقريبًا )

 زهف إجابة أوؿ ثبلث طالبات + زهف إجابة ّاخر ثبلث طالبات زهف إجابة االختبار =  
6                                                                                        

، وقد تـ إضافة خهس دقائؽ لقراءة التعميهات واالستعداد لئلجابة والرد واستفسارات الطمبة
 ( دقيقة.40وبذلؾ حدد الزهف الكمي لتطبيؽ االختبار وىو )

 تصحيح الختبار:  .8

قراتو حيث حددت تـ تصحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة االستطبلعية عمى ف
وقد تـ تصحيحو وفؽ هفتاح ، (38- 0درجة واحدة لكؿ فقرة وبذلؾ تتراوح الدرجات بيف )

 .(4اإلجابة كها ىو هوضح في همحؽ رقـ)
 تحميل نتائج الختبار: .9

تكنولوجي قاهت الباحثة النانو  بعد اجتياز طالبات العينة االستطبلعية الختبار هتطمبات
 وذلؾ لعدة أسباب وىي:، لبات عمى أسئمة االختباربتحميؿ نتائج إجابات الطا

 .صدؽ االختبار -
 هعاهؿ التهييز لكؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار.  -
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 هعاهؿ صعوبة كؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار. -

 وقد تـ ترتيب درجات الطالبات تنازليًا بحسب عبلهاتيـ في اختبار هتطمبات
( 11وأقؿ )، تحصيؿ الهرتفع )كهجهوعة عميا(( طالبة كذوات ال11وأخذ أعمى )، تكنولوجيالنانو 

 طالبة كذوات التحصيؿ الهنخفض )كهجهوعة دنيا(.
 حساب صدق الختبار .10

 يهكف تعريؼ صدؽ االختبار عمى أنو الدرجة التي يقيس بيا االختبار السهة التي وضع لقياسيا.
 صدق المحكمين: - أ

ف أساتذة الجاهعات وقد تـ التأكد هف صدؽ الهحتوى عف طريؽ عرضو عمى هجهوعة ه
، الهتخصصيف في الهناىج وطرؽ التدريس والهوجييف والهعمهيف الهتخصصيف في هادة الكيهياء
، وذلؾ إلخراج االختبار بأفضؿ صورة وقد تـ األخذ بآرائيـ وهبلحظاتيـ حوؿ هناسبة فقراتو

 وهدى انتهاء الفقرات إلى كؿ بعد هف أبعاد االختبار.
 صدق التساق الداخمي: - ب

وكذلؾ درجة ، قصد بو قوة االرتباط بيف درجات كؿ هجاؿ والدرجة الكمية لبلختباروي
ارتباط كؿ فقرة هف فقرات االختبار بالدرجة الكمية لمهجاؿ الذي تنتهي إليو وتحققت الباحثة هف 
صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار بتطبيقو عمى عينة استطبلعية هف خارج أفراد عينة الدراسة 

وتـ حساب هعاهؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة هف فقرات االختبار ، (42) وبمغ عددىا
 ( كالتالي:SPSSوالدرجة الكمية لبلختبار الذي تنتهي إليو وذلؾ باستخداـ البرناهج اإلحصائي)

 تـلقد تكنولوجي: النانو  الختبار هتطمباتكؿ فقرة والدرجة الكمية درجة هعاهؿ االرتباط بيف  - أ
وىي ، لبلختبارفقرة هف فقرات االختبار هع الدرجة الكمية  درجة كؿاالرتباط بيف حساب هعاهؿ 

 كها يوضحيا الجداوؿ التالية:
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 تكنولوجيالنانو  متطمباتختبار لكل فقرة والدرجة الكمية درجة معامل الرتباط بين (: 4.8 ) جدول

 رقم المستويات
 السؤال

معامل 
 الرتباط

 مستوى الدللة
 رقم
 السؤال

 مستوى الدللة معامل الرتباط

 التذكر
 

 0.01دالة عند  0.50 22 0.05دالة عند  0.38 1

 0.01دالة عند  0.64 23 0.05دالة عند غير  0.14 2

 0.01دالة عند  0.69 25 0.01دالة عند  0.46 4

 0.01دالة عند  0.69 27 0.01دالة عند  0.45 5

 0.01دالة عند  0.67 29 0.05دالة عند  0.37 6

 0.05دالة عند  0.38 32 0.01دالة عند  0.57 12

 0.05دالة عند غير  0.09 37 0.01دالة عند  0.55 17
 0.05دالة عند غير  0.29 38 0.05دالة عند غير  0.28 18
    0.01دالة عند  0.54 20

 الفيـ

 0.01دالة عند  0.43 24 0.05عند  دالة 0.34 3
 0.01دالة عند  0.64 26 0.01دالة عند  0.58 7
 0.01دالة عند  0.71 28 0.01دالة عند  0.47 8
 0.01 عند دالة 0.46 30 0.01 عند دالة 0.53 9

 0.01 عند دالة 0.61 31 0.01 عند دالة 0.45 17

 0.01 عند دالة 0.59 33 0.01 عند دالة 0.41 19

 0.01 عند دالة 0.64 35 0.01دالة عند  0.67 21

 التطبيؽ
 

 0.01دالة عند  0.49 16 0.01دالة عند  0.56 10
 0.01دالة عند  0.73 34 0.01دالة عند  0.49 13
 0.01دالة عند  0.41 36 0.01دالة عند  0.61 14
    0.01دالة عند  0.46 15
 0.304( = 40) ودرجة حرية 0.05ر عند هستوى داللة 
 0.393( = 40ودرجة حرية ) 0.01ر عند هستوى داللة 

ارتباطًا دااًل لبلختبار أف هعظـ الفقرات هرتبطة هع الدرجة الكمية  السابؽيتضح هف الجدوؿ 
وىذا يدؿ ، (38، 37، 18، 2عدا الفقرات ) (0.01، 0.05داللة إحصائية عند هستوي داللة )

 .اؽ الداخميعمى أف االختبار يهتاز باالتس
 
 

 لممجال الذي تنتمي لختبار متطمباتكل فقرة والدرجة الكمية درجة معامل الرتباط بين  - ب
فقرة هف فقرات االختبار  درجة كؿحساب هعاهؿ االرتباط بيف  تـلقد : تكنولوجيالنانو 

 وىي كها يوضحيا الجداوؿ التالية:، لمهجاؿهع الدرجة الكمية 
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 لممجال الذي تنتمي إليو  كل فقرة والدرجة الكميةدرجة معامل الرتباط بين (: 4.9 ) جدول
 تكنولوجيالنانو  متطمباتاختبار في 

 رقم المستويات
 السؤال

معامل 
 الرتباط

 مستوى الدللة
 رقم
 السؤال

معامل 
 الرتباط

 مستوى الدللة

 التذكر
 

 0.01دالة عند  0.51 22 0.01دالة عند  0.41 1

 0.01دالة عند  0.67 23 0.05دالة عند غير  0.22 2

 0.01دالة عند  0.69 25 0.01دالة عند  0.49 4

 0.01دالة عند  0.72 27 0.01دالة عند  0.59 5

 0.01دالة عند  0.67 29 0.01دالة عند  0.44 6

 0.01دالة عند  0.43 32 0.01دالة عند  0.58 12

 0.05دالة عند غير  0.09 37 0.01دالة عند  0.58 17
 0.05دالة عند غير  0.20 38 0.05دالة عند غير  0.28 18
    0.01دالة عند  0.60 20

 الفيـ

 0.01دالة عند  0.47 24 0.05دالة عند  0.38 3
 0.01دالة عند  0.70 26 0.01دالة عند  0.61 7
 0.01الة عند د 0.75 28 0.01دالة عند  0.53 8
 0.01 عند دالة 0.54 30 0.01 عند دالة 0.58 9

 0.01 عند دالة 0.61 31 0.01 عند دالة 0.50 17

 0.01 عند دالة 0.64 33 0.01 عند دالة 0.42 19

 0.01 عند دالة 0.69 35 0.01دالة عند  0.69 21

 التطبيؽ
 

 0.01دالة عند  0.49 16 0.01دالة عند  0.56 10
 0.01دالة عند  0.73 34 0.01دالة عند  0.49 13
 0.01دالة عند  0.41 36 0.01دالة عند  0.61 14
    0.01دالة عند  0.46 15
 0.304( = 40ودرجة  حرية ) 0.05ر عند هستوى داللة 
 0.393( = 40ودرجة  حرية ) 0.01ر عند هستوى داللة 

تبطة هع الدرجة الكمية لهجاليا ارتباطًا أف هعظـ الفقرات هر  السابؽيتضح هف الجدوؿ       
وىذا ، (38، 37، 18، 2عدا الفقرات ) (0.01، 0.05دااًل داللة إحصائية عند هستوي داللة )

 لهجاليا.يدؿ عمى أف االختبار يهتاز باالتساؽ الداخمي 
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 لالختبار:كل مجال مع الدرجة الكمية درجة معامل الرتباط بين  - ت

الرتباط بيف كؿ هجاؿ هف هجاالت االختبار هع الدرجة الكمية حساب هعاهؿ ا لقد جرى
 التالي:وىي كها يوضحيا الجدوؿ 

 لختبار المفاىيم العمميةكل مجال مع الدرجة الكمية درجة معامالت الرتباط بين (: 4.10 ) جدول
 مستوى الدللة كميةمعامل الرتباط مع الدرجة ال المجال

 0.01دالة عند  0.95 تذكر

 0.01دالة عند  0.96 فيـ

 0.01دالة عند  0.90 تطبيؽ

 0.393( = 40ودرجة  حرية ) 0.01ر عند هستوى داللة 
هجاؿ والدرجة الكمية  بيف كؿأف جهيع هعاهبلت االرتباط  السابؽويتضح هف الجدوؿ 

وىذا يدؿ عمى تناسؽ هجاالت االختبار هع ، (0.01) لبلختبار دالة إحصائيًا عند هستوى داللة
 الدرجة الكمية لبلختبار.

 :والتمييز حساب معامالت الصعوبة - ث

 تمييز كل فقرة من فقرات الختبار. معامل-أ
هعاهؿ التهييز ىو الفرؽ بيف نسبة الطالبات البلتي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح هف 

، بف عف الفقرة بشكؿ صحيح هف الفئة الدنيا )الهنيزؿالفئة العميا ونسبة الطالبات البلتي أج
 .(140 ص، ـ2009

 حيث قاهت الباحثة بحساب هعاهؿ تهييز كؿ فقرة هف فقرات االختبار بالهعادلة التالية:

 هعاهؿ التهييز  =
 الهجيبات بشكؿ صحيح هف الفئة الدنياعدد  - الهجيبات بشكؿ صحيح هف الفئة العمياعدد 

 ى الفئتيفعدد أفراد إحد

وكاف اليدؼ هف حساب هعاهؿ التهييز لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي يقؿ 
، ـ2008، )أبو دقة في تهييزىا ألفراد العينة ألنيا تعتبر ضعيفة 0.2هعاهؿ تهييزىا عف 

 .(172ص
، وبتطبيؽ الهعادلة السابقة تـ حساب هعاهؿ التهييز لكؿ فقرة هف فقرات االختبار

 يوضح هعاهؿ التهييز لكؿ فقرة هف فقرات االختبار. لتالياوالجدوؿ 
 

 
 



79 
 

 درجة صعوبة كل فقرة من فقرات الختبار: - ج
ويهكف تعريؼ هعاهؿ الصعوبة بأنو نسبة الطالبات المواتي أجبف إجابة صحيحة عف 
 الفقرة وقد استخدهت الباحثة الهعادلة التالية لحساب درجة الصعوبة لكؿ فقرة هف فقرات االختبار

 .(237ص :ـ2005، )همحـ
 حيث قاهت الباحثة بحساب درجة صعوبة كؿ فقرة هف فقرات االختبار باستخداـ الهعادلة التالية :

 درجة الصعوبة لمفقرة =    
 عدد المواتي أجبف إجابة خاطئة

 المواتي حاولف اإلجابة عدد 
 

ات التي تقؿ وكاف اليدؼ هف حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقر 
 ( .170 ص، ـ2008، )أبو دقة 0.80أو تزيد عف   0.2عف  صعوبتيادرجة 

 يوضح هعاهؿ الصوبة لكؿ فقرة هف فقرات االختبار: التالي جدوؿالو 
 وتكنولوجيمتطمبات النانحساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار (: 4.11 ) جدول
 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال

1 0.77 0.45 20 0.59 0.64 

2 0.63 0.02 21 0.72 0.55 

3 0.72 0.36 22 0.31 0.64 

4 0.68 0.64 23 0.72 0.55 

5 0.68 0.64 24 0.64 0.55 

6 0.63 0.36 25 0.64 0.73 

7 0.72 0.55 26 0.64 0.73 

8 0.68 0.64 27 0.64 0.73 

9 0.68 0.64 28 0.64 0.73 

10 0.77 0.45 29 0.64 0.73 

11 0.68 0.64 30 0.64 0.55 

12 0.64 0.73 31 0.55 0.73 

13 0.72 0.55 32 0.77 0.36 

14 0.77 0.45 33 0.77 0.45 

15 0.54 0.55 34 0.50 1.00 

16 0.68 0.64 35 0.59 0.64 

17 0.54 0.73 36 0.50 0.45 

18 0.18 0.36 37 0.18 0.00 

19 0.41  .450 38 18.0 .180 

 580. 72.0 فيم 470. 0.57 تذكر

 520. 64.0 الدرجة الكمية 550. 0.66 تطبيق

ها عدا أف هعاهؿ الصعوبة كاف هناسبًا لهعظـ الفقرات السابؽ ضح هف الجدوؿ يت و
ها بيف وقد تراوحت هعاهبلت الصعوبة ، (38، 37، 18الية )الفقرات التي تحهؿ األرقاـ الت
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حيث كانت في ، ( وعميو تـ قبوؿ هعظـ فقرات االختبار0.64توسط بمغ )وبه، (0.77 – 320.)
يرى الهختصوف في القياس و التقويـ أف هعاهؿ الصعوبة يجب ، الهستوى الهعقوؿ هف الصعوبة

 .(339 ص، ـ1982، لبدةكها بينو )أبو   0.80-0.20أف يتراوح  بيف 
،  ويتضح أف هعاهؿ التهييز لكؿ فقرة هف فقرات االختبار كاف هناسبًا لجهيع الفقرات 

حيث   (2337338ات)عدا الفقر ( 0.52( بهتوسط بمغ )1 – 0.36كانت تتراوح ها بيف ) حيث
 الفقرات حيث كانت في الهستوى الهعقوؿ هفباقي وعميو تـ قبوؿ  (0.02هعاهؿ تهييزىا )

حيث يرى الهختصوف في القياس والتقويـ أف هعاهؿ التهييز الجيد يجب أف يزيد عف ، التهييز
 . (2318337338حيث تـ حذؼ الفقرات ) فقرة 34و أصبح االختبار هكونًا هف ، (0.19)

 ثبات الختبار: .11
يشير هفيـو األداة إلى أنو األداة التي تعطي نتائج هتقاربة أو نفس النتائج إذا طبقت 

و قاهت الباحثة بحساب ، ( 170ص ، ـ2012، أكثر هف هرة في ظروؼ ههاثمة ) الجبوري
 هعاهؿ الثبات بالطرؽ التالية :

 :التجزئة النصفيةطريقة  -أ 

تجريبو عمى عينة استطبلعية تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية بعد 
 (.0.89) ة الثباتبمغت قيهوقد ، (42عددىا )هف هجتهع الدراسة بمغ 

 :21ريتشاردسون -طريقة كودر -ب 

وتـ ، وذلؾ إليجاد هعاهؿ ثبات االختبار، 21ريتشارد  تـ استخداـ هعادلة كودر
لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ طبقًا لمهعادلة  21هعاهؿ كودر ريتشارد سوفالحصوؿ عمى قيهة 

 التالية: 
 ( 203 ص، ـ2009،  نيزؿ) اله       [ 2ـ( / ؾ ع-)ـ )ؾ -1( ] 1-ؾ/ؾ) =21ر 

:  التبايف = 2ع       38ؾ: عدد الفقرات =       25.74: الهتوسط =   أف: ـحيث 
71.857 

 0.91=  21هعاهؿ كودر ريتشاردسوف 
( 0.91( لبلختبار ككؿ كانت )21) يتضح هها سبؽ أف هعاهؿ كودر ريتشارد شوف
 الدراسة. وىي قيهة تطهئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة 

 هتطمبات النانوتكنولوجي.صدؽ وثبات اختبار  ـ التأكد هفوبذلؾ ت
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 :متطمبات النانوتكنولوجيالصورة النيائية لختبار  .12
 راءآ ضوء وفي، هتطمبات النانوتكنولوجيوبعد تأكد الباحثة هف صدؽ وثبات اختبار 

 هستويات عمى وزعةه، فقرة( 34) هف يتكوف النيائية صورتو في االختبار أصبح الهحكهيف
 .الدراسي الهحتوىوعمى حسب ( تطبيؽ، فيـ، )تذكر األىداؼ

 خطوات الدراسة: 4.3
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاهت الباحثة بالخطوات التالية:

 االطبلع عمى الدراسات السابقة وأدبيات البحث الخاصة بهتطمبات النانوتكنولوجي. .1

ة العديد هف األدبيات واستشارة بعض بناء قائهة بهتطمبات النانوتكنولوجي بعد هراجع .2
 الهتخصصيف هف أساتذة الجاهعات وهشرفي الكيهياء وهعمهي الهرحمة الثانوية.

 تحويؿ القائهة إلى بطاقة تحميؿ هحتوى بعد التأكد هف االجراءات السيكو هترية. .3

تحميؿ كتب الكيهياء لمهرحمة الثانوية لمصفيف العاشر والحادي عشر وىي وفؽ أحدث  .4
( والتحميؿ بناًء عمى أداة تحميؿ ـ2016-ـ215بعات الهقررة في السنة الدراسية )الط

 الهحتوى.

والنسب الهئوية لنتائج تحميؿ هحتوى كتب الكيهياء كها ىو هوضح في  تتـ رصد التكرارا .5
 بجداوؿ الفصؿ الخاهس. 

ئج بناء اختبار هعرفي بهتطمبات النانو تكنولوجي وفؽ األسس العمهية وفي ضوء نتا .6
 التحميؿ.

تـ اجراء الصدؽ والثبات لبلختبار هف خبلؿ التطبيؽ عمى عينة استطبلعية بعد هوافقة  .7
 هديرية غرب غزة.

في ضوء تحديد ، تطبيؽ االختبار عمى عشر هدارس خهس هنيا لمطبلب وخهس لمطالبات .8
 العينة.

 تحميؿ النتائج وتفسيرىا. .9

 التوصيات والهقترحات. .10
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 تائج الدراسة وتفسيرىان
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 الخامس الفصل
 تفسيرىاالدراسة و  نتائج

الباحثة هف خبلؿ اإلجابة عمى  ليياإ تلمنتائج التي توصم ضاً ىذا الفصؿ عر  يتناوؿ
أسئمة الدراسة والتحقؽ هف صحة الفرضيات واألساليب اإلحصائية الهناسبة وفي ضوء النتائج تـ 

 ها يمي توضيح لذلؾ:صياغة التوصيات والهقترحات وفي

 اإلجابة عمى السؤال األول:  5.1
 األوؿ هف أسئمة الدراسة والذي ينص عمى:السؤاؿ لئلجابة عف 

 "؟المتضمنة في كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية  تكنولوجيالنانو  متطمباتما "

هفاىيـ نانوتكنولوجي تـ تحديد هتطمبات النانوتكنولوجي في الهجاالت الرئيسية اآلتية )
قضايا ، تطبيقات هتعمقة بتكنولوجيا النانو، هفاىيـ نانوتكنولوجي هتعمقة بالهواد النانوية، اهةع

( وكؿ هنيا تضـ هجهوعة هف الهتطمبات الفرعية تـ تحديدىا في أداة هتعمقة بتكنولوجيا النانو
ر الحادي عش –العاشر )وفيها يمي هحتوى قائهة هتطمبات النانوتكنولوجي لمصفوؼ ، التحميؿ

 الحادي عشر "الجزء الثاني"( –"الجزء األوؿ 
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 قائمة متطمبات نانو تكنولوجي(: 5.1 ) جدول
 عامة نانوتكنولوجي مفاىيم المحور األول

 هقياس النانو عمـ النانو تكنولوجيا النانو 
 النيتروف البروتوف الذرة
 جزيئات ثنائية الذرة العناصر فكترو لاال

  الهركبات الذرة عديدة جزيئات
 النانوية بالمواد متعمقة نانوتكنولوجي مفاىيم المحور الثاني

 األسبلؾ النانوية األلياؼ النانوية الهرشحات النانوية 
 الهادة الحفازة الجسيهات النانوية أنابيب الكربوف النانوية

  يقة البناءطر  خبليا الوقود
 نانوتكنولوجي تطبيقات المحور الثالث

 الطب 
 األدوية عبلج األهراض الكشؼ عف االهراض

 البيئة
 الطاقة الشهسية تموث اليواء هعالجة الهياه
   خبليا الوقود

 استيالك السمع
 الهبلبس األدوات الهنزلية األغذية

  البناء هستحضرات التجهيؿ
 الزراعة

 األسهدة الهبيدات  وث التربةتم
 النانو قضايا متعمقة بتكنولوجيا المحور الرابع

 قضايا اجتهاعية قضايا بيئية قضايا صحية 

 ( يتـ تفسيرىا كالتالي:5.1بعد عهمية تحميؿ النتائج التي توصمت إلييا الباحثة في جدوؿ)
( هع 2ي أعدتيا الباحثة في همحؽ)اتفؽ بناء قائهة هتطمبات النانوتكنولوجي لمدراسة الحالية الت

 دراسة كؿ هف:
( هف حيث بنود تطبيقات تكنولوجيا النانو وخصوصًا التطبيقات 2015دراسة أحهد) -

 ( هف حيث بنود هفاىيـ النانو وتطبيقاتيا.2014البيئية، دراسة طو)
( هف حيث بنود الهفاىيـ الهتعمقة بالهواد النانوية وبنود تطبيقات 2013دراسة لبد) -

( هف حيث بنود الهفاىيـ العاهة والهفاىيـ 2012كنولوجيا النانو، دراسة الشيري)ت
 الهتعمقة بالهواد النانوية.
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 اإلجابة عمى السؤال الثاني:  5.2
 هف أسئمة الدراسة والذي ينص عمى: لثانيلئلجابة عف السؤاؿ ا
   ؟ولوجي"تكنالنانو لمتطمبات  العاشر األساسيلمصف  ب الكيمياءاما مدى تضمن محتوى كت

في ضوء أداة العاشر  لمصؼتـ تحميؿ هحتوى الوحدات الدراسية في هنياج كتب الكيهياء 
  وتفسيرىا.وسيتـ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا وكذلؾ هناقشة النتائج  تحميؿ الهحتوى

 كما، والفرعيةوفق العناصر األساسية ، وتم بيان تفصيمي لتحميل محتوى كتاب الصف العاشر
 مي: ي

 أوًل: مفاىيم نانوتكنولوجي عامة:
ويبيف ، قاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ العاشر في ضوء أداة تحميؿ الهحتوى

 نتائج تحميؿ كتاب الصؼ العاشر وفقا لمهجاؿ األوؿ هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهة. التاليالجدوؿ 
 نتائج تحميل كتاب الصف العاشر وفقا لممجال األول: مفاىيم نانوتكنولوجي عامة(: 5.2 ) جدول

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك % ك
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تكنولوجيا النانو
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عمم النانو
 0.10 1 0 0 0 0 0.10 1 0 0 مقياس النانو

 8.86 87 5.10 50 0.41 4 3.26 32 0.10 1 الذرة
 0.2 2 0 0 0.10 1 0.10 1 0 0 البروتون
 0.72 7 0.41 4 0 0 0.31 3 0 0 النيترون
 0.62 6 0 0 0.10 1 0.10 1 0.41 4 اإللكترون
 19.65 193 1.12 11 1.63 16 8.25 81 8.66 85 العنصر

 14.26 140 2.95 29 2.34 23 6.72 66 2.24 22 زيئات ثنائيةج
 0.20 2 0 0 0 0 0 0 0.20 2 جزيئات عديدة
 40.12 394 13.65 134 6.42 63 13.65 134 6.42 63 المركبات
 84.73 832 22.29 228 10.56 108 31.18 319 17.30 177 المجموع

هتطمبًا هف هفاىيـ  832تضهف  يبلحظ هف الجدوؿ السابؽ ، بأف كتاب الصؼ العاشر
%( ، هوزعًا بنسب هختمفة كها ىو هوضح هف الجدوؿ 84,73النانوتكنولوجي العاهة بنسبة )

(2.5.) 
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التحميؿ أف الوحدة الثانية حصمت عمى أعمى نسبة هف حيث  نتائجكـ ويبلحظ هف 
 أقؿ نسبة.العاهة وأف الوحدة الثالثة حصمت عمى  تكنولوجياحتوائيا عمى هفاىيـ النانو 

التي لـ يتـ االىتهاـ بيا في كتاب الصؼ العاشر  الهفاىيـكها وأظيرت نتائج التحميؿ أف 
 اً هف الهتطمبات التي حصمت عمى نسب ضعيفة جد، وأف تكنولوجيا النانو ، عمـ النانو  ىي :

 ىي هقياس النانو ، والجزئيات العديدة .
 : النانويةمفاىيم نانوتكنولوجي متعمقة بالمواد  ثانيًا:

ويبيف ، قاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ العاشر في ضوء أداة تحميؿ الهحتوى
هفاىيـ نانوتكنولوجي هتعمقة نتائج تحميؿ كتاب الصؼ العاشر وفقا لمهجاؿ الثاني  التاليالجدوؿ 

 .بالهواد النانوية
 ئج تحميل كتاب الصف العاشر وفقا لممجال الثاني: مفاىيم نانونتا(: 5.3 ) جدول

 تكنولوجي متعمقة بالمواد النانوية 

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك % ك
 1.83 18 0.51 5 0.61 6 0.51 5 0.20 2 المرشحات النانوية
 0.20 2 0 0 0 0 0 0 0.20 2 األلياف النانوية
 0.92 9 0.51 5 0 0 0.20 2 0.20 2 األنابيب النانوية

 0.61 6 0 0 0.61 6 0 0 0 0 الجسيمات النانوية
 1.32 13 0 0 0 0 0 0 1.32 13 النانوية األسالك

 0.10 1 0 0 0 0 0 0 0.10 1 المادة الحفازة 
 4.28 42 4.18 41 0 0 0.10 1 0 0 طريقة البناء
 0.51 5 0 0 0.20 2 0 0 0.31 3 خاليا الوقود

 9.78 96 5.19 51 1.43 14 0.81 8 2.34 23 المجموع

(  هتطمبا هف هفاىيـ 96يبلحظ هف الجدوؿ السابؽ ، بأف كتاب الصؼ العاشر تضهف ) 
هوضح في ب هختمفة كها ىو نس%( هوزعا ب9.78بنسبة ) النانويةالهواد الهتعمقة بالهواد 

 (3.5الجدوؿ)
التحميؿ أف الوحدة الرابعة احتوت عمى أعمى نسبة هف حيث  نتائجكـ ويبلحظ هف 

 وأف الوحدة الثانية حصمت عمى أقؿ نسبة  النانويةاحتوائيا عمى الهفاىيـ الهتعمقة بالهواد 
نسبة التي حصمت عمى  النانويةكها وأظيرت نتائج التحميؿ بأف الهفاىيـ الهتعمقة بالهواد 

 ، خبليا الوقود . النانويةىي : الهادة الحفازة ، األلياؼ  قميمة جداً 
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 :تطبيقات متعمقة بتكنولوجيا النانو ثالثًا:
ويبيف ، قاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ العاشر في ضوء أداة تحميؿ الهحتوى 
يقات هتعمقة بتكنولوجيا تطبنتائج تحميؿ كتاب الصؼ العاشر وفقا لمهجاؿ الثالث  التاليالجدوؿ 
 .النانو
 نتائج تحميل كتاب الصف العاشر وفقا لممجال الثالث: تطبيقات متعمقة بتكنولوجيا النانو(: 5.4 ) جدول

 

هتطمب هف تطبيقات  (46)بأف كتاب الصؼ العاشر تضهف السابؽ،يبلحظ هف الجدوؿ 
 .(4.5)هوزعا عمى الوحدات بنسب هختمفة كها ىو هوضح بالجدوؿ %( 4.68النانو بنسبة )

التحميؿ أف الوحدة الرابعة حصمت عمى أعمى نسبة هف حيث  نتائجكـ ويبلحظ هف 
 احتوائيا عمى تطبيقات النانو وأف الوحدة الثالثة حصمت عمى أقؿ نسبة.

 فئات التحميل
 بالنس المجموع الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك % ك
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الكشف عن األمراض
 0.31 3 0 0 0 0 0 0 0.31 3 عالج األمراض 

 0.20 2 0.10 1 0 0 0 0 0 1 األدوية
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معالجة المياه
 0.31 3 0.10 1 0 0 0 0 0.20 2 تموث اليواء

 0.10 1 0 0 0 0 0 0 0.10 1 الطاقة الشمسية 
 0.51 5 0 0 0.20 2 0 0 0.31 3 خاليا الوقود
 0.31 3 0.10 1 0 0 0 0 0.20 2 األغذية

 1.12 11 0.61 6 0 0 0.20 2 0.31 3 األدوات المنزلية
 0.10 1 0 0 0 0 0 0 0.10 1 مستحضرات التجميل

 0.51 5 0.10 1 0 0 0.10 1 0.31 3 البناء
 0.61 6 0.41 4 0 0 0 0 0.2 2 المالبس
 0.20 2 0.10 1 0.10 1 0 0 0 0 تموث التربة
 0.10 1 0 0 0 0 0 0 0.10 1 المبيدات
 0.41 4 0 0 0 0 0.10 1 0.31 3 األسمدة
 4.68 46 1.37 14 0.29 3 0.39 4 2.44 25 المجموع



88 
 

ـ االىتهاـ بيا في التي لـ يت تكنولوجيكها وأظيرت نتائج التحميؿ بأف تطبيقات النانو 
، وأف هف التطبيقات التي كتاب الصؼ العاشر ىي : الكشؼ عف األهراض ، هعالجة الهياه 

 .حصمت عمى أقؿ نسبة ىي الهبيدات والطاقة الشهسية
 :قضايا متعمقة بتكنولوجيا النانو رابعًا:
يبيف و ، قاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ العاشر في ضوء أداة تحميؿ الهحتوى 
قضايا هتعمقة بتكنولوجيا نتائج تحميؿ كتاب الصؼ العاشر وفقا لمهجاؿ الرابع  التاليالجدوؿ 
 .النانو

 نتائج تحميل كتاب الصف العاشر وفقا لممجال الرابع: قضايا متعمقة بتكنولوجيا النانو(: 5.5 ) جدول

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية ة األولىالوحد
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 0.41 4 0.10 1 0 0 0 0 0.31 3 قضايا صحية
 0.41 4 0.10 1 0 0 0 0 0.31 3 قضايا بيئية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قضايا اجتماعية
 0.82 8 0.20 2 0 0 0 0 0.62 6 المجموع

( هتطمبات هف قضايا النانو 8الجدوؿ السابؽ بأف كتاب الصؼ العاشر تضهف ) يبلحظ هف
 (. 5.5%( هوزعًا عمى الوحدات كها في الجدوؿ )0.82بنسبة )

كـ ويبلحظ هف نتائج التحميؿ بأف الوحدتيف الثانية و الثالثة لـ تتضهف أي تطبيؽ هف 
مت عمى نسبة ضعيفة جدا حص أف الوحدة األولى والثانية و النانو،تطبيقات تكنولوجيا 

  .%0.41وىي
القضايا األساسي العاشر كذلؾ بأف هف القضايا التي لـ يتـ االىتهاـ بيا في كتاب 

 االجتهاعية.
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 :ولتفسير وتحميؿ النتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثاني أعدت الباحثة الجدوؿ التالي
رصد التكرارات والنسب المئوية لمتطمبات النانوتكنولوجي بمحتوى منياج الكيمياء لمصف (: 5.6 ) جدول

 العاشر
 المتطمب          

 
  
 الوحدات

مفاىيم 
نانوتكنولوجي 

 عامة

مفاىيم 
نانوتكنولوجي 
متعمقة بالمواد 

 النانوية

تطبيقات 
متعمقة 

بتكنولوجيا 
 النانو

قضايا 
متعمقة 

بتكنولوجيا 
 نوالنا

 النسب المجموع

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 
 23.52 231 0.62 6 2.44 25 2.34 23 17.3 177 كيمياء العناصر .1
الحسابات  .2

 الكيميائية
319 31.3 8 0.81 4 0.39 0 0 331 33.71 

الطاقة في  .3
 التفاعالت الكيميائية

108 10.56 14 1.43 3 0.29 0 0 125 12.70 

مدخل إلى  .4
 الكيمياء العضوية

228 22.29 51 5.19 14 1.37 2 0.2 295 30.4 

 100 982 0.82 8 4.68 46 9.78 96 84.73 832 المجموع

 ما يمي: السابقواتضح لمباحثة من خالل الجدول 
 مفاىيم نانوتكنولوجي عامة:  -

العاهة بنسبة  انوتكنولوجي( هفيـو هف هفاىيـ الن832اشتهؿ كتاب الصؼ العاشر عمى )
(84.73.)% 

 : نوتكنولوجي متعمقة بالمواد النانويةمفاىيم نا -

 %(.9.78( هفيـو هتعمقة بالهواد النانوية بنسبة )96اشتهؿ كتاب الصؼ العاشر عمى )

 : تطبيقات متعمقة بتكنولوجيا النانو -

 %(.4.68بنسبة ) انو( تطبيؽ هف تطبيقات تكنولوجيا الن46اشتهؿ كتاب الصؼ العاشر عمى )

 : نانوقضايا متعمقة بتكنولوجيا ال -

 (.0.82بنسبة ) انوهتعمقة بتكنولوجيا الن ( قضايا8اشتهؿ كتاب الصؼ العاشر عمى )
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 ومن خالل النتائج السابقة تفسر الباحثة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
عف السؤاؿ الثاني تبيف أف هحتوى كتب الكيهياء اشتهؿ عمى هتطمبات  اإلجابةوهف خبلؿ  -

حيث احتؿ هجاؿ هفاىيـ النانوتكنولوجي ، سية والفرعية بدرجات هتفاوتةالنانو تكنولوجي الرئي
 العاهة عمى أعمى نسبة وحصؿ هجاؿ قضايا تكنولوجيا النانو عمى أقؿ نسبة.

(  هتطمبًا 37( هتطمب هف )32احتوى كتاب الكيهياء لمصؼ العاشر األساسي عمى ) -
( هف هفاىيـ الهواد 7و)، ة( هتطمب هف الهفاىيـ العاه9النانوتكنولوجي حيث تضهف )

 ( هتطمب هف قضايا النانو.2و)، ( هتطمب هف تطبيقات النانو14و)، النانوية
وهف خبلؿ النتائج السابقة تبلحظ الباحثة أف أكثر ها تـ االىتهاـ بو في هحتوى هنياج  -

الصؼ العاشر ىو هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهة وىو هناسب لهحتوى هنياج الكيهياء وأف 
لقضايا الهتعمقة بتكنولوجيا النانو كاف أقؿ أىهية ونسبة هف الهجاالت األخرى وىذا هجاؿ ا

يدؿ عمى ضعؼ واضح في هجاؿ االىتهاـ بالقضايا يميو هجاؿ التطبيقات ويمييـ هجاؿ 
 الهواد النانوية.

في  ـ(2009، ودراسة )السايح وىاني ،  (ـ2015 سمهي،)وذلؾ يتفؽ هع دراسة كبل هف  -
 .النانوتكنولوجي كتب العمـو والكيهياء في احتوائيا عمى هتطمبات هحتوى  تدني
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 اإلجابة عمى السؤال الثالث: 5.3
                              هف أسئمة الدراسة والذي ينص عمى: لثلئلجابة عف السؤاؿ الثا

لمتطمبات  حادي عشر الجزء األولاللمصف  ب الكيمياءاما مدى تضمن محتوى كت
 ؟تكنولوجينانو ال

تـ تحميؿ هحتوى الوحدات الدراسية في هنياج كتب الكيهياء لمصؼ الحادي عشر الجزء 
  وتفسيرىا.وسيتـ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا وكذلؾ هناقشة النتائج  األوؿ

وفق العناصر ، وتم بيان تفصيمي لتحميل محتوى كتاب الصف الحادي عشر الجزء األول
 وفق ما يمي:، عيةاألساسية والفر 

  مفاىيم نانوتكنولوجي عامة:أواًل: 
قاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء األوؿ في ضوء أداة 

نتائج تحميؿ كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء االوؿ وفقا  التاليويبيف الجدوؿ ، تحميؿ الهحتوى
 لمهجاؿ األوؿ هفاىيـ النانوتكنولوجي العاهة.

 وفقا لممجال األول: "الجزء األول" نتائج تحميل كتاب الصف الحادي عشر(: 5.7 ) جدول
 مفاىيم نانو تكنولوجي عامة 

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك
 %0 0 0 0 0 0 0 0 تكنولوجياالنانو

 %0 0 0 0 0 0 0 0 عمم النانو
 %0.73 16 0 0 0 0 0.73 16 مقياس النانو

 %4.91 107 1.47 32 0.46 10 2.98 65 الذرة
 %1.29 28 0 0 0 0 1.29 28 البروتون
 %1.19 26 0 0 0 0 1.19 26 النيترون
 %2.89 63 1.19 26 0 0 1.70 37 اإللكترون
 %25.94 565 11.71 255 9.73 212 4.50 98 العنصر

 %10.56 230 2.89 63 6.15 133 1.56 34 جزيئات ثنائية
 %0.37 8 0.37 8 0 0 0 0 جزيئات عديدة

 %45.59 993 17.22 375 27.92 608 0.46 10 المركبات
 %93.34 2033 34.71 756 44.21 963 14.42 314 المجموع
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عشر الجزء األوؿ تضهف الحادي يبلحظ هف الجدوؿ السابؽ، بأف كتاب الصؼ 
هوزعًا بنسب هختمفة كها  %(،93.34هتطمبًا هف هفاىيـ النانوتكنولوجي العاهة بنسبة )( 2033)

 (5.7ىو هوضح في  الجدوؿ )
كها ويبلحظ هف نتائج التحميؿ أف الوحدة الثانية حصمت عمى أعمى نسبة هف حيث 

 حصمت عمى أقؿ نسبة.احتوائيا عمى هفاىيـ النانو العاهة وأف الوحدة األولى 
كها وأظيرت نتائج التحميؿ أف الهفاىيـ التي لـ يتـ االىتهاـ بيا في كتاب الصؼ الحادي 

تكنولوجيا النانو ، عمـ النانو ، وأف هف الهتطمبات التي حصمت عمى  ىي:عشر الجزء األوؿ 
 نسب ضعيفة جدا ىي هقياس النانو ، والجزئيات العديدة.

  :نولوجي متعمقة بالمواد النانويةمفاىيم نانوتك :ثانياً 
في ضوء أداة  الحادي عشر الجزء األوؿقاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ 

 اً نتائج تحميؿ كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء االوؿ وفق التاليويبيف الجدوؿ ، تحميؿ الهحتوى
 .هفاىيـ نانوتكنولوجي هتعمقة بالهواد النانويةلمهجاؿ الثاني 

وفقا لممجال الثاني: مفاىيم  "الجزء األول" نتائج تحميل كتاب الصف الحادي عشر (:5.8 ) جدول
 نانوتكنولوجي متعمقة بالمواد النانوية

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك
 1.06 23 0.73 16 0.28 6 0.046 1 رشحات النانويةالم

 0 0 0 0 0 0 0 0 األلياف النانوية
 0.69 15 0.46 10 0.18 4 0.046 1 األنابيب النانوية

 1.74 38 1.38 30 0.23 5 0.14 3 الجسيمات النانوية
 0.55 12 0.41 9 0 0 0.14 3 النانوية األسالك

 0.46 10 0.37 8 0.046 1 0.046 1 المادة الحفازة 
 0.046 1 0 0 0.046 1 0 0 طريقة البناء
 0.46 10 0.41 9 0.046 1 0 0 خاليا الوقود

 5.00 109 3.76 82 0.83 18 0.41 9 المجموع

( 109بأف كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء األوؿ تضهف ) السابؽ،يبلحظ هف الجدوؿ 
%( هوزعا بنسب هختمفة كها ىو 5ة بنسبة )هتطمبا هف هفاىيـ الهواد الهتعمقة بالهواد النانوي

 (5.8هوضح في الجدوؿ )
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نسبة هف حيث  عمى أعمىكـ ويبلحظ هف نتائج التحميؿ أف الوحدة الثالثة حصمت 
 نسبة.احتوائيا عمى الهفاىيـ الهتعمقة بالهواد النانوية وأف الوحدة األولى حصمت عمى أقؿ 

التي حصمت عمى نسبة  النانويةتعمقة بالهواد كها وأظيرت نتائج التحميؿ بأف الهفاىيـ اله
الهفاىيـ التي حصمت عمى نسبة قميمة جدًا ىي الهادة الحفازة  النانوية، وأفاأللياؼ  ىي:ضعيفة 

 وطريقة البناء ، وخبليا الوقود. ،
  :تطبيقات متعمقة بتكنولوجيا النانو :ثالثاً 

في ضوء أداة  جزء األوؿالحادي عشر القاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ 
نتائج تحميؿ كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء االوؿ وفقا  التاليويبيف الجدوؿ ، تحميؿ الهحتوى
 .بتكنولوجيا النانو تطبيقاتلمهجاؿ الثالث 

قا لممجال الثالث: تطبيقات متعمقة األول" وف ءنتائج تحميل كتاب الصف الحادي عشر "الجز (: 5.9 ) جدول
 بتكنولوجيا النانو

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك
الكشف عن 

 األمراض
3 0.14 0 0 0 0 3 0.14 

 0.14 3 0 0 0.14 3 0 0 عالج األمراض 
 0 0 0 0 0 0 0 0 األدوية

 0.092 2 0 0 0.092 2 0 0 معالجة المياه
 0.092 2 0 0 0.092 2 0 0 تموث اليواء

 %0 0 0 0 0 0 0 0 الطاقة الشمسية 
 %0 0 0 0 0 0 0 0 خاليا الوقود

 %0.092 2 0 0 0.092 2 0 0 األغذية
 %0.23 5 0 0 0.14 3 0.092 2 األدوات المنزلية
مستحضرات 

 التجميل
0 0 1 0.046 1 0.05 2 0.092% 

 %0.37 8 0.14 3 0.23 5 0 0 ناءالب
 %0.14 3 0.14 3 0 0 0 0 المالبس

 %0.049 1 0 0 0.05 1 0 0 تموث التربة
 %0 0 0 0 0 0 0 0 المبيدات
 %0.049 1 0 0 0.046 1 0 0 األسمدة
 1.47 32 0.34 7 0.92 20 0.23 5 المجموع
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  :قضايا متعمقة بتكنولوجيا النانو :رابعاً 
في ضوء أداة  الحادي عشر الجزء األوؿحميؿ هحتوى كتاب الصؼ قاهت الباحثة بت

نتائج تحميؿ كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء االوؿ وفقا  التاليويبيف الجدوؿ ، تحميؿ الهحتوى
 .قضايا هتعمقة بتكنولوجيا النانولمهجاؿ الرابع 

وفقا لممجال الرابع: قضايا متعمقة  "الجزء األول" يل كتاب الصف الحادي عشرنتائج تحم(: 5.10 ) جدول
 بتكنولوجيا النانو

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك
 0.046 1 0.046 1 0 0 0 0 قضايا صحية
 0.14 3 0.046 1 0.092 2 0 0 قضايا بيئية

 0 0 0 0 0 0 0 0 ضايا اجتماعيةق
 0.18 4 0.092 2 0.092 2 0 0 المجموع

( 4يبلحظ هف الجدوؿ السابؽ بأف كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء األوؿ  تضهف )
 (5.10% ( هوزعًا عمى الوحدات كها في الجدوؿ )0.18هتطمبات هف قضايا النانو بنسبة )

ولى لـ تتضهف أي قضية هف القضايا كـ ويبلحظ هف نتائج التحميؿ بأف الوحدة األ
 الهتعمقة بتكنولوجيا  النانو ، وأف الوحدتيف الثانية و الثالثة احتوت عمى أربع قضايا.

بيا في كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء  ـاالىتهاكذلؾ بأف هف القضايا التي لـ يتـ 
 األوؿ القضايا االجتهاعية.
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 ؤال الثالث أعدت الباحثة الجدول التالي:ولتفسير النتائج المتعمقة بالس
رصد التكرارات والنسب المئوية لمتطمبات النانوتكنولوجي بمحتوى منياج الكيمياء لمصف (: 5.11 ) جدول

 "الجزء األول"الحادي
 المتطمب

 
 

 الوحدات

مفاىيم 
نانوتكنولوجي 

 عامة

مفاىيم 
ولوجي نانوتكن

متعمقة 
بالمواد 
 النانوية

تطبيقات 
متعمقة 

بتكنولوجيا 
 النانو

قضايا 
متعمقة 

بتكنولوجيا 
 النانو

 النسب المجموع

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 
 15.06 328 0 0 0.23 5 0.41 9 14.42 314 مكونات الذرة .1
التفاعل الكيميائي  .2

 و الحسابات الكيميائية
963 44.21 18 0.83 20 0.92 2 0.092 1003 46.05 

 38.89 847 0.092 2 0.34 7 3.76 82 34.71 756 التأكسد والختزال .3

 100 2178 0.18 4 1.47 32 5 109 93.34 2033 المجموع

 تفسير النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
 ها يمي: السابؽاتضح لمباحثة هف خبلؿ الجدوؿ 

 هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهة: 
 انوتكنولوجي( هفيـو هف هفاىيـ الن2033عمى ) الجزء األوؿ اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي

 %(.93.34العاهة بنسبة )

 : هفاىيـ نانوتكنولوجي هتعمقة بالهواد النانوية

( هفيـو هتعمؽ بالهواد النانوية 109عمى ) الجزء األوؿ اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي
 %(.5بنسبة )

 : تطبيقات هتعمقة بتكنولوجيا النانو

 انو( تطبيؽ هف تطبيقات تكنولوجيا الن32عمى ) الجزء األوؿ الصؼ الحادياشتهؿ كتاب 
 %(.1.47بنسبة )

 : قضايا متعمقة بتكنولوجيا النانو

بنسبة  انوهتعمقة بتكنولوجيا الن ( قضايا4عمى )اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي الجزء األوؿ 
(0.18.)% 
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 مقة بالسؤاؿ الثالث:وهف خبلؿ النتائج السابقة تفسر الباحثة النتائج الهتع
وهف خبلؿ االجابة عف السؤاؿ الثالث تبيف أف هحتوى كتب الكيهياء اشتهؿ عمى هتطمبات  -

حيث احتؿ هجاؿ هفاىيـ النانوتكنولوجي ، النانو تكنولوجي الرئيسية والفرعية بدرجات هتفاوتة
 العاهة عمى أعمى نسبة وحصؿ هجاؿ قضايا تكنولوجيا النانو عمى أقؿ نسبة.

(  هتطمبًا 37( هتطمب هف )29عمى ) وى كتاب الكيهياء لمصؼ الحادي "الجزء األوؿ"احت -
( هف هفاىيـ الهواد 7و)، ( هتطمب هف الهفاىيـ العاهة9لمنانوتكنولوجي حيث تضهف )

 ( هتطمب هف قضايا النانو.2و)، ( هتطمب هف تطبيقات النانو11و)، النانوية
ثة أف أكثر ها تـ االىتهاـ بو في هحتوى هنياج وهف خبلؿ النتائج السابقة تبلحظ الباح -

وأف هجاؿ القضايا ، األوؿ" ىو هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهة ءالصؼ الحادي عشر "الجز 
وىذا يدؿ عمى ، الهتعمقة بتكنولوجيا النانو كاف أقؿ أىهية ونسبة هف الهجاالت األخرى
يمييـ هجاؿ الهواد ضعؼ واضح في هجاؿ االىتهاـ بالقضايا يميو هجاؿ التطبيقات و 

 النانوية.

الباحثة ذلؾ بأنو يعود إلى هحتوى هوضوعات كتاب الكيهياء لمصؼ الحادي الجزء األوؿ  رتفس
تضهف ثبلث وحدات وىي وحدة التركيب الذري تـ فيو تناوؿ هساىهات العمهاء لموصوؿ لمفيـ 

 ـوتركيزى الكيهيائي،ا السميـ لتركيب الذرة وبالتالي فيـ خصائص العناصر الكيهيائية وسموكي
وبالتالي تدني هستوى االىتهاـ بالقضايا والتطبيقات الهتعمقة بيذه عمى الهفاىيـ الهجردة فييا 

 .وكذلؾ الوحدة الثانية والثالثة الهفاىيـ العاهة
 .ـ(2009السايح وىاني،( ، و)ـ2015)سمهي،دراسة كؿ هف نتائج وىذا يتوافؽ هع  -
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 الرابع: اإلجابة عمى السؤال 5.4
 هف أسئمة الدراسة والذي ينص عمى: رابعلئلجابة عف السؤاؿ ال
لمتطمبات  حادي عشر الجزء الثانياللمصف  ب الكيمياءاما مدى تضمن محتوى كت

 ؟تكنولوجيالنانو 
تـ تحميؿ هحتوى الوحدات الدراسية في هنياج كتب الكيهياء لمصؼ الحادي عشر 

  وتفسيرىا.لتي تـ التوصؿ إلييا وكذلؾ هناقشة النتائج وسيتـ عرض النتائج ا،  الجزء الثاني
وفق ، وتم بيان تفصيمي لتحميل محتوى كتاب الصف الحادي عشر الجزء الثاني

 وفق ما يمي:، العناصر األساسية والفرعية
قاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ الحادي  مفاىيم نانوتكنولوجي عامة:أواًل: 

نتائج تحميؿ كتاب  التاليويبيف الجدوؿ ، وء أداة تحميؿ الهحتوىعشر الجزء الثاني في ض
 الصؼ الحادي عشر الجزء الثاني وفقا لمهجاؿ األوؿ هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهة.

 
ول: مفاىيم نانو نتائج تحميل كتاب الصف الحادي عشر"الجزء الثاني"وفقا لممجال األ  (: 5.12 ) جدول

 تكنولوجي عامة

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك

 0 0 0 0 0 0 0 0 تكنولوجيا النانو
 0 0 0 0 0 0 0 0 عمم النانو

 0.33 3 0 0 0 0 0.33 3 مقياس النانو
 9.15 83 8.71 79 0.22 2 0.22 2 الذرة
 0 0 0 0 0 0 0 0 لبروتونا

 0 0 0 0 0 0 0 0 النيترون
 2.98 27 2.98 27 0 0 0 0 اللكترون
 8.16 74 2.54 23 3.75 34 1.87 17 العنصر

 9.59 87 0.55 5 8.27 75 0.77 7 جزيئات ثنائية
 0 0 0 0 0 0 0 0 جزيئات عديدة

 60.53 549 15.55 141 22.27 202 22.71 206 المركبات
 90.85 824 30.32 275 34.62 314 25.91 235 وعالمجم
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( 824يبلحظ هف الجدوؿ السابؽ، بأف كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء الثاني تضهف )
%( ، هوزعًا بنسب هختمفة كها ىو 90.85هتطمبًا هف هفاىيـ النانوتكنولوجي العاهة بنسبة )

 (5.12هوضح في  الجدوؿ )
وحدة الثانية  حصمت عمى أعمى نسبة هف حيث كها ويبلحظ هف نتائج التحميؿ أف ال

 احتوائيا عمى هفاىيـ النانو العاهة وأف الوحدة األولى حصمت عمى أقؿ نسبة.
كها وأظيرت نتائج التحميؿ أف الهفاىيـ التي لـ يتـ االىتهاـ بيا في كتاب الصؼ الحادي 

، النيتروف ،و جزيئات عديدة  عشر الجزء الثاني  ىي :تكنولوجيا النانو ، عمـ النانو ، البروتوف 
 وأف هف الهتطمبات التي حصمت عمى نسب قميمة  جدًا ىي هقياس النانو، وااللكتروف.

 : مفاىيم نانوتكنولوجي متعمقة بالمواد النانوية ثانيًا:
في ضوء أداة الحادي عشر الجزء الثاني قاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ 

نتائج تحميؿ كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء الثاني وفقا  التاليؿ ويبيف الجدو ، تحميؿ الهحتوى
 .هفاىيـ نانوتكنولوجي هتعمقة بالهواد النانويةلمهجاؿ الثاني 

 ولوجيوفقا لممجال الثاني: مفاىيم نانو تكن نتائج تحميل كتاب الحادي عشر"الجزء الثاني"(: 5.13 ) جدول
 متعمقة بالمواد النانوية 

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك
 1.87 17 0.88 8 0.77 7 0.22 2 المرشحات النانوية
 0.11 1 0 0 0 0 0.11 1 األلياف النانوية
 0.44 4 0 0 0.44 4 0 0 األنابيب النانوية

 1.21 11 0.77 7 0.33 3 0.11 1 ات النانويةالجسيم
 0.33 3 0 0 0.22 2 0.11 1 النانوية األسالك

 0.99 9 0.88 8 0 0 0.11 1 المادة الحفازة 
 0.11 1 0.11 1 0 0 0 0 طريقة البناء
 0.11 1 0 0 0.11 1 0 0 خاليا الوقود

 5.18 47 2.65 24 1.87 17 0.66 6 المجموع

 اً ( هتطمب47تضهف ) الثانيبأف كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء  لسابؽ،ايبلحظ هف الجدوؿ 
%( هوزعا بنسب هختمفة كها ىو هوضح في 5.18هفاىيـ الهتعمقة بالهواد النانوية بنسبة )الهف 

 (5.13الجدوؿ )
نسبة هف حيث  عمى أعمىكـ ويبلحظ هف نتائج التحميؿ أف الوحدة الثالثة حصمت 

 نسبة.لهتعمقة بالهواد النانوية وأف الوحدة األولى حصمت عمى أقؿ احتوائيا عمى الهفاىيـ ا
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التي حصمت عمى نسبة  النانويةكها وأظيرت نتائج التحميؿ بأف الهفاىيـ الهتعمقة بالهواد 
 . النانوية، طريقة البناء، خبليا الوقودىي : األلياؼ  قميمة جداً 

  :تطبيقات متعمقة بتكنولوجيا النانو ثالثًا:
في ضوء أداة الحادي عشر الجزء الثاني الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ قاهت 

تطبيقات هتعمقة نتائج تحميؿ وفقا لمهجاؿ الثالث  التاليويبيف الجدوؿ ، تحميؿ الهحتوى
 .بتكنولوجيا النانو

الثاني "وفقا لممجال الثالث: تطبيقات متعمقة  ءالجز نتائج تحميل كتاب الحادي عشر "(: 5.14 ) جدول
 بتكنولوجيا النانو

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك
 0.22 2 0 0 0 0 0.22 2 الكشؼ عف األهراض

 0.44 4 0 1 0.11 1 0.22 2 عبلج األهراض 
 0.11 1 0.11 1 0 0 0 0 األدوية

 0.11 1 0 0 0 0 0.11 1 هعالجة الهياه
 0 0 0 0 0 0 0 0 تموث اليواء

 0 0 0 0 0 0 0 0 الطاقة الشهسية 
 0.11 1 0 0 0.11 1 0 0 خبليا الوقود

 0.66 6 0.55 5 0 0 0.11 1 األغذية
 0.66 6 0.44 4 0 0 0.22 2 األدوات الهنزلية

 0.33 3 0.33 3 0 0 0 0 هستحضرات التجهيؿ
 0.66 6 0.44 4 0.11 1 0.11 1 البناء

 0.22 2 0.22 2 0 0 0 0 الهبلبس
 0 0 0 0 0 0 0 0 تموث التربة
 0.11 1 0 0 0 0 0.11 1 الهبيدات
 0 0 0 0 0 0 0 0 األسهدة
 3.64 33 2.2 20 0.33 3 1.10 10 الهجهوع

( 33الثاني تضهف )يبلحظ هف الجدوؿ السابؽ ، بأف كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء 
%( هوزعًا عمى الوحدات بنسب هختمفة كها 3.64هتطمب هف تطبيقات النانوتكنولوجي بنسبة )

 ( .14.5ىو هوضح بالجدوؿ )
كـ ويبلحظ هف نتائج التحميؿ أف الوحدة الثالثة  حصمت عمى أعمى نسبة هف حيث 

 عمى أقؿ نسبة. احتوائيا عمى تطبيقات النانوتكنولوجي، وأف الوحدة الثانية  حصمت
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كها وأظيرت نتائج التحميؿ بأف تطبيقات النانو التي لـ يتـ االىتهاـ بيا في كتاب الصؼ 
 الحادي عشر الجزء األوؿ ىي: تموث اليواء ، الطاقة الشهسية ، تموث التربة  ، واألسهدة .

الحادي  قاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ :قضايا متعمقة بتكنولوجيا النانو :رابعاً 
نتائج وفقا لمهجاؿ الرابع  التاليويبيف الجدوؿ ، في ضوء أداة تحميؿ الهحتوىعشر الجزء الثاني 

 .قضايا هتعمقة بتكنولوجيا النانو
 "الجزء الثاني" وفقا لممجال الرابع:  نتائج تحميل كتاب الحادي عشر(: 5.15 ) جدول

 يا متعمقة بتكنولوجيا النانوقضا

 فئات التحميل
 النسب المجموع الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 % ك % ك % ك % ك
 0.33 3 0.11 1 0 0 0.22 2 قضايا صحية
 0.11 1 0.11 1 0 0 0 0 قضايا بيئية

 0 0 0 0 0 0 0 0 قضايا اجتهاعية
 0.44 4 0.22 2 0 0 0.22 2 الهجهوع

( 4) الثاني تضهفيبلحظ هف الجدوؿ السابؽ بأف كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء 
 (5.15هوزعًا عمى الوحدات كها في الجدوؿ ) %(0.44قضايا هف قضايا النانو بنسبة )

تتضهف أي قضية هف القضايا  الثانية لـكـ ويبلحظ هف نتائج التحميؿ بأف الوحدة 
 عمى أربع قضايا. والثالثة احتوتدتيف األولى وأف الوح بتكنولوجيا النانو،الهتعمقة 

بيا في كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء  ـكذلؾ بأف هف القضايا التي لـ يتـ االىتها
 القضايا االجتهاعية. لثانيا
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ولتفسير النتائج وتحميميا رصدت الباحثة التكرارات والنسب المئوية لمتطمبات النانوتكنولوجي 
كيمياء لمصف الحادي "الجزء الثاني" حتى تتمكن من تفسير النتائج وتحميميا كما في بمحتوى منياج ال

 :التالي الجدول
 رصد التكرارات والنسب المئوية لمتطمبات النانوتكنولوجي بمحتوى (:5.16 ) جدول

 الثاني ءالجز  الحاديمنياج الكيمياء لمصف  
 تطمبالم

 
 

 الوحدات

مفاىيم 
نانوتكنولوجي 

 عامة

مفاىيم 
نانوتكنولوجي 
متعمقة بالمواد 

 النانوية

تطبيقات 
متعمقة 

بتكنولوجيا 
 النانو

قضايا 
متعمقة 

بتكنولوجيا 
 النانو

 النسب المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك 
 28.43 253 0.22 2 1.10 10 0.66 6 25.91 235 المحاليل .1
 37.53 334 0 0 0.33 3 1.87 17 34.62 314 الكيمياء الحرارية .2
 34.04 303 0.22 2 2.20 20 2.65 24 30.32 275 الكيمياء العضوية .3

 100 890 0.44 4 3.64 33 5.18 47 90.85 824 المجموع

 ما يمي: السابقاتضح لمباحثة من خالل الجدول تفسير النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع حيث 
 هتفاوتةي عشر "الجزء الثاني" عمى هتطمبات تكنولوجيا النانو بنسب احتوى كتاب الصؼ الحاد

 وىذا تفسير وتحميؿ ليا كها يمي:
 مفاىيم نانوتكنولوجي عامة: 
العاهة  انوتكنولوجي( هفيـو هف هفاىيـ الن824عمى ) الجزء الثاني اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي

 %(.90.85بنسبة )

 : النانويةمفاىيم نانوتكنولوجي متعمقة بالمواد 

( هفيـو هتعمؽ بالهواد النانوية بنسبة 47عمى )الجزء الثاني  الصؼ الحادياشتهؿ كتاب 
(5.18.)% 

 : تطبيقات متعمقة بتكنولوجيا النانو

 انو( تطبيؽ هف تطبيقات تكنولوجيا الن33عمى )الجزء الثاني  اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي
 %(.3.64بنسبة )

(  قضايا 4عمى ) الجزء الثاني اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي: انوقضايا متعمقة بتكنولوجيا الن
 %(. 0.44بنسبة ) انوهتعمقة بتكنولوجيا الن
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 ومن خالل النتائج السابقة تفسر وتحمل الباحثة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:

اشتهؿ عمى هتطمبات  الجزء الثانيتبيف أف هحتوى كتاب الكيهياء لمصؼ الحادي  -
حيث حصمت هفاىيـ النانوتكنولوجي ، لوجي الرئيسية والفرعية بدرجات هتفاوتةالنانوتكنو 

%( وحصمت القضايا الهتعمقة بتكنولوجيا النانو عمى نسبة 90.85العاهة عمى أعمى نسبة )
هف اختبار هتطمبات النانوتكنولوجي  ا%( ولذلؾ تـ استثناؤى0.44ضعيفة جدًا بمغت )
 لمصؼ الحادي عشر.

 ( هتطمباً 37( هتطمب هف )30عمى ) الجزء الثاني كيهياء لمصؼ الحادياحتوى كتاب ال -
( هتطمب هف هفاىيـ 8و)، ( هتطمب هف الهفاىيـ العاهة6لمنانوتكنولوجي حيث تضهف )

( هتطمب هف قضايا 2و)، ( هتطمب هف تطبيقات تكنولوجيا النانو11و)، الهواد النانوية
 تكنولوجيا النانو.

قة تبلحظ الباحثة أف أكثر ها تـ االىتهاـ بو في هحتوى هنياج وهف خبلؿ النتائج الساب -
وأف هجاؿ القضايا ، عاهةالثاني" ىو هفاىيـ نانوتكنولوجي  ءالصؼ الحادي عشر "الجز 

وىذا يدؿ عمى ، األخرىالهتعمقة بتكنولوجيا النانو كاف أقؿ أىهية ونسبة هف الهجاالت 
جاؿ التطبيقات ويمييـ هجاؿ الهواد ضعؼ واضح في هجاؿ االىتهاـ بالقضايا يميو ه

 النانوية.
إلى  والفرعية يرجعاألساسية  تترى الباحثة بأف ذلؾ التفاوت واالختبلؼ في نسب الهجاال -

لجزء الثاني" هف حيث وحدة الهحاليؿ اهحتوى وحدات كتاب الكيهياء لمصؼ الحادي "
ى الهفاىيـ األساسية وحؿ والكيهياء الحرارية ووحدة الكيهياء العضوية والتركيز فييا عم

 مى اكتساب أكبر قدر هف الهعموهات.عالهسائؿ الحسابية و 

 ـ(.2009ـ( ، و)السايح وىاني،2015وىذا يتوافؽ هع نتائج دراسة كؿ هف )سمهي، -
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 :خامساإلجابة عمى السؤال ال 5.5
 من أسئمة الدراسة والذي ينص عمى:الخامس لإلجابة عن السؤال 

 لهتطمبات النانوتكنولوجي؟ الثاني عشروى كتاب الكيهياء لمصؼ ها هدى تضهف هحت
، وسيتـ الثاني عشرب الكيهياء لمصؼ اتـ تحميؿ هحتوى الوحدات الدراسية في هنياج كت

 عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا وكذلؾ هناقشة النتائج وتفسيرىا. 
العناصر األساسية وفؽ  ،عشر الثانيالصؼ وتـ بياف تفصيمي لتحميؿ هحتوى كتاب 

 والفرعية، وفؽ ها يمي:
في عشر الثاني هحتوى كتاب الصؼ  : قاهت الباحثة بتحميؿأوًل: مفاىيم نانوتكنولوجي عامة

 وفقاً  عشر الثانيضوء أداة تحميؿ الهحتوى، ويبيف الجدوؿ التالي نتائج تحميؿ كتاب الصؼ 
 لمهجاؿ األوؿ هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهة.
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 عامة جال األول: مفاىيم نانوتكنولوجيوفقا لممالثاني عشر تحميل كتاب  (: نتائج5.17 جدول )

( هتطمبًا هف 1571تضهف ) الثاني عشريبلحظ هف الجدوؿ السابؽ، بأف كتاب الصؼ 
%( ، هوزعًا بنسب هختمفة كها ىو هوضح في  94.13هفاىيـ النانوتكنولوجي العاهة بنسبة )

 (5.17الجدوؿ )
حصمت عمى أعمى نسبة هف حيث  السابعةكها ويبلحظ هف نتائج التحميؿ أف الوحدة 

 حصمت عمى أقؿ نسبة. الرابعةوأف الوحدة ،احتوائيا عمى هفاىيـ النانو العاهة 

فئات 
 التحميل

الوحدة  الوحدة األولى
 الثانية

الوحدة  الوحدة الثالثة
 الرابعة

الوحدة  الوحدة السادسة الوحدة الخامسة
 السابعة

 النسب المجموع 

   % ك %  ك % ك % ك % ك % ك % ك

تكنولوجيا 
 0 0 0 0 0 0 0 0 النانو

0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عمم النانو

مقياس 
 النانو

9 0.54 0 0 0 0 0 0 
18 1.08 5 0.3 0 0 32 1.92 

5 الذرة
3 3.2 40 

2.
4 103 6.2 4 0.24 

0 0 0 0 68 4.1 268 16.1 

 0.899 15 0 0 0.9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البروتون
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 النيترون
7 الكترون

0 
4.2 32 1.

9 
56 3.36 0 0 0 0 3 0.18 6 0.3

6 
167 10 

1 العنصر
7 1.02 0 0 11 0.66 

2
0 1.2 

3 0.18 0 0 15 0.9 66 3.95 

جزيئات 
 ثنائية

0 0 5 
0.
3 

16 0.96 
1
4 

0.84 
93 5.57 0 0 10 0.6 138 8.27 

جزيئات 
 عديدة

0 0 0 0 2 0.12 0 0 
7 0.42 0 0 0 0 9 0.54 

 المركبات
0 0 52 

3.
12 

95 5.69 
3
2 

1.92 
188 11.26 205 12.28 304 18.

2 
876 52.49 

1 المجموع
4
9 

8.93 129 
7.
73 

283 16.96 
7
0 

4.19 
309 18.5 228 13.66 403 24.

15 
1571 94.13 
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الثاني ا وأظيرت نتائج التحميؿ أف الهفاىيـ التي لـ يتـ االىتهاـ بيا في كتاب الصؼ كه
عشر ىي :تكنولوجيا النانو ، عمـ النانو ، النيتروف ، وأف هف الهتطمبات التي حصمت عمى 

 .البروتوف وجزيئات عديدةنسب قميمة  جدًا ىي 
 : مفاىيم نانوتكنولوجي متعمقة بالمواد النانوية ثانيًا:

قاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ الثاني في ضوء أداة تحميؿ الهحتوى، ويبيف الجدوؿ 
هفاىيـ نانوتكنولوجي هتعمقة بالهواد التالي نتائج تحميؿ كتاب الصؼ الثاني وفقا لمهجاؿ الثاني 

 .النانوية
 انو(: نتائج تحميل كتاب الصف الثاني وفقا لممجال الثاني: مفاىيم ن5.18) جدول

 تكنولوجي متعمقة بالمواد النانوية 

هفاىيـ الهف  اً هتطمب( 78عشر تضهف )الثاني بأف كتاب الصؼ  السابؽ،يبلحظ هف الجدوؿ 
%( هوزعا بنسب هختمفة كها ىو هوضح في الجدوؿ 4.67الهتعمقة بالهواد النانوية بنسبة )

(5.18) 
نسبة هف حيث  عمى أعمىحصمت لسابعة كـ ويبلحظ هف نتائج التحميؿ أف الوحدة ا

تضهف أي  الرابعة والسادسة لـاحتوائيا عمى الهفاىيـ الهتعمقة بالهواد النانوية وأف الوحدة 
 .هتطمب هف هفاىيـ الهواد النانوية

 فئات التحلٌل

الوحدة  الوحدة األولى

 الثانٌة

الوحدة 

 الثالثة

الوحدة 

 الرابعة

الوحدة 

 الخامسة

الوحدة 

 السادسة

المج الوحدة السابعة

 موع 

 النسب

 % ك %  ك % ك % ك % ك % ك % ك

المرشحات 
 النانوية

0 0 7 0442 1 0406 0 0 
0 0 0 0 2 0.12 10 046 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 األلياف النانوية

األنابيب 
 النانوية

0 0 1 0406 1 0406 0 0 
0 0 0 0 2 0412 4 0424 

الجسيمات 
 النانوية

2 0412 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 0412 

األسالك 
 النانوية

2 0412 1 0406 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 3 0418 

 3454 59 2464 44 0 0 049 15 0 0 0 0 0 0 0 0 المادة الحفازة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 طريقة البناء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خاليا الوقود

 4467 78 2488 48 0 0 049 15 0 0 0412 2 0454 9 0424 4 المجموع
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حصمت عمى نسبة التي  النانويةكها وأظيرت نتائج التحميؿ بأف الهفاىيـ الهتعمقة بالهواد 
 . النانوية، طريقة البناء، خبليا الوقوداأللياؼ  ىي: صفر
 :تطبيقات متعمقة بتكنولوجيا النانو ثالثًا:

قاهت الباحثة بتحميؿ هحتوى كتاب الصؼ الثاني عشر في ضوء أداة تحميؿ الهحتوى، ويبيف  
 .تطبيقات هتعمقة بتكنولوجيا النانوتحميؿ وفقًا لمهجاؿ الثالث اللجدوؿ التالي نتائج ا

 نتائج تحميل كتاب الصف الثاني عشر وفقا لممجال الثالث: تطبيقات متعمقة بتكنولوجيا النانو(: 5.19) جدول

 فئات التحلٌل

الوحدة 

 األولى

الوحدة 

 الثانٌة

الوحدة 

 الثالثة

الوحدة 

 الرابعة

الوحدة 

 الخامسة

الوحدة 

 السادسة

الوحدة 

 السابعة

 النسب المجموع 

 % ك %  ك % ك % ك % ك % ك % ك

الكشف عن 
 األمراض

0 0 1 0406 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0406 

عالج 
 األمراض 

0 0 2 0412 0 0 0 0 
0 0 0 0 3 0418 5 043 

 0406 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0406 1 0 0 األدوية

معالجة 
 المياه

0 0 1 0406 0 0 0 0 
0 0 1 0406 0 0 2 0412 

تموث 
 اليواء

0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0406 0 0 1 0406 2 0412 

الطاقة 
 الشمسية 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

خاليا 
 الوقود

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 0412 2 0412 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 األغذية

األدوات 
 المنزلية

1 0406 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0406 2 0412 

مستحضرات 
 التجميل

0 0 2 0412 0 0 0 0 

0 

 
 

0 0 0 0 0 2 0412 

 0412 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0412 2 0 0 البناء

 0412 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0406 1 المالبس

 0412 1 0406 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تموث التربة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المبيدات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 األسمدة

 142 20 0448 8 0 0 0406 1 0 0 0 0 0454 9 0412 2 المجموع
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( 20يبلحظ هف الجدوؿ السابؽ ، بأف كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء الثاني تضهف )
%( هوزعًا عمى الوحدات بنسب هختمفة كها ىو 1.2ب هف تطبيقات النانوتكنولوجي بنسبة )هتطم

 ( .5.19هوضح بالجدوؿ )
حصمت عمى أعمى نسبة هف حيث لثانية كـ ويبلحظ هف نتائج التحميؿ أف الوحدة ا

أي لـ تضهف   دات الثالثة والرابعة والسادسةطبيقات النانوتكنولوجي، وأف الوحاحتوائيا عمى ت
 .هتطمب هف تطبيقات النانو

كها وأظيرت نتائج التحميؿ بأف تطبيقات النانو التي لـ يتـ االىتهاـ بيا في كتاب الصؼ 
 .، والهبيدات، األسهدة خبليا الوقودالحادي عشر الجزء األوؿ ىي: ، الطاقة الشهسية ، 

 :قضايا متعمقة بتكنولوجيا النانو رابعًا:
ى كتاب الصؼ العاشر في ضوء أداة تحميؿ الهحتوى، ويبيف قاهت الباحثة بتحميؿ هحتو  

قضايا هتعمقة بتكنولوجيا الجدوؿ التالي نتائج تحميؿ كتاب الصؼ العاشر وفقا لمهجاؿ الرابع 
 .النانو

 
 (: نتائج تحميل كتاب الصف الثاني عشر  وفقا لممجال الرابع: قضايا متعمقة بتكنولوجيا النانو5.20) جدول

فئات 

 لالتحلٌ

الوحدة 

 األولى

الوحدة 

 الثانٌة

الوحدة 

 الثالثة

الوحدة 

 الرابعة

الوحدة 

 الخامسة

الوحدة 

 السادسة

الوحدة 

 السابعة

 النسب المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

قضاٌا 

 صحٌة
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 

قضاٌا 

 بٌئٌة
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 

قضاٌا 

 ٌةاجتماع
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع

هف ية قض أي  تضهفي لـ  عشرالثاني يبلحظ هف الجدوؿ السابؽ بأف كتاب الصؼ 
 قضايا النانو 
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ولتفسير النتائج وتحميميا رصدت الباحثة التكرارات والنسب المئوية لمتطمبات النانوتكنولوجي 
 كما في الجدول التالي: الثاني عشرمحتوى منياج الكيمياء لمصف ب

 رصد التكرارات والنسب المئوية لمتطمبات النانوتكنولوجي بمحتوى (:5.21 ) جدول
 الثاني عشرمنياج الكيمياء لمصف  

 المتطمب          
 
  

 الوحدات

مفاىيم 
نانوتكنولوجي 

 عامة

مفاىيم 
 نانوتكنولوجي
متعمقة بالمواد 

 النانوية

تطبيقات 
متعمقة 

بتكنولوجيا 
 النانو

قضايا 
متعمقة 

بتكنولوجيا 
 النانو

 المجموع
 النسب
 المئوية 

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 
الشكل  .1

 اللكتروني لمذرة
149 8.93 4 0.24 2 0.12 0 0 155 9.29 

دورية العناصر  .2
 وصفاتيا

129 7.73 9 0.54 9 0.54 0 0 147 8.81 

روابط وأشكال ال .3
 المركبات

283 16.96 2 0.12 0 0 0 0 285 17.08 

سموك المادة  .4
في الحالة 

 الغازية
70 4.19 0 0 0 0 0 0 70 4.19 

سرعة التفاعل  .5
والتزان 
 الكيميائي

309 18.51 15 0.9 1 0.06 0 0 325 19.47 

الحموض  .6
 والقواعد

228 13.66 0 0 0 0 0 0 228 13.66 

الكيمياء  .7
 العضوية

403 24.15 48 2.88 8 0.48 0 0 459 27.5 

 100 1669 0 0 1.2 20 4.67 78 94.13 1571 المجموع

 ما يمي: السابقواتضح لمباحثة من خالل الجدول 
 مفاىيم نانوتكنولوجي عامة:  -

العاهة بنسبة  انوتكنولوجي( هفيـو هف هفاىيـ الن1571) عمىعشر الثاني اشتهؿ كتاب الصؼ 
(94.13.)% 

 : انوتكنولوجي متعمقة بالمواد النانويةمفاىيم ن -

 %(.4.67( هفيـو هتعمقة بالهواد النانوية بنسبة )78عمى ) الثاني عشراشتهؿ كتاب الصؼ 
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 : تطبيقات متعمقة بتكنولوجيا النانو -

بنسبة  انو( تطبيؽ هف تطبيقات تكنولوجيا الن20عمى )الثاني عشر اشتهؿ كتاب الصؼ 
(1.2.)% 

 : لوجيا النانوقضايا متعمقة بتكنو  -

 .انوهتعمقة بتكنولوجيا النية قض لثاني عشر عمى أيشتهؿ كتاب الصؼ الـ ي
 :الخامس ومن خالل النتائج السابقة تفسر الباحثة النتائج المتعمقة بالسؤال

 لمصؼ الثاني عشر الكيهياء ابوهف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ الثاني تبيف أف هحتوى كت -
تكنولوجي الرئيسية والفرعية بدرجات هتفاوتة، حيث احتؿ هجاؿ  اشتهؿ عمى هتطمبات النانو

تكنولوجيا النانو عمى تطبيقات هفاىيـ النانوتكنولوجي العاهة عمى أعمى نسبة وحصؿ هجاؿ 
 .، و لـ يحصؿ هجاؿ التطبيقات  عمى أي نسبة أقؿ نسبة

 (  هتطمباً 37( هتطمب هف )24عمى ) الثاني عشراحتوى كتاب الكيهياء لمصؼ  -
هفاىيـ الهف هتطمب ( 5هف الهفاىيـ العاهة، و) ات( هتطمب8النانوتكنولوجي حيث تضهف )

هتطمب هف قضايا لـ يتضهف أي ( هتطمب هف تطبيقات النانو، و 11الهواد النانوية، و)
 النانو.

وهف خبلؿ النتائج السابقة تبلحظ الباحثة أف أكثر ها تـ االىتهاـ بو في هحتوى هنياج  -
ىو هفاىيـ نانوتكنولوجي عاهة وىو هناسب لهحتوى هنياج الكيهياء  عشر ثانيالصؼ ال

وىذا يدؿ عمى  أىهيةأي لـ يحصؿ عمى وأف هجاؿ القضايا الهتعمقة بتكنولوجيا النانو 
ضعؼ واضح في هجاؿ االىتهاـ بالقضايا يميو هجاؿ التطبيقات ويمييـ هجاؿ الهواد 

 النانوية.

حيث يحدد الطالب فيو هسار حياتو الجاهعية  انتقالية،تعتبر هرحمة الثاني عشر هرحمة  -
قد تـ االىتهاـ بهفاىيـ النانوتكنولوجي العاهة وذلؾ بسبب تعدد فروع الكيهياء وبالتالي لذلؾ 

 هنيا.تعدد الهفاىيـ العاهة لكؿ 

ـ( في 2009ودراسة )السايح وىاني ،  (،ـ2015 )سمهي،وذلؾ يتفؽ هع دراسة كبل هف  -
 النانوتكنولوجي .ب العمـو والكيهياء في احتوائيا عمى هتطمبات هحتوى كت تدني
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تكنولوجيا النانو  الثانوية لمتطمباتولتحديد مدى تضمن محتوى كتب الكيمياء لممرحمة 
 الباحثة الجدول التالي: النيائية أعدتوتحميل وتفسير النتائج 

العاشر وتكنولوجي لممرحمة الثانوية في الصفين النانلمتطمبات  ءالكيميا نتائج تحميل كتب(: 5.22 ) جدول
 والثاني عشر والحادي عشر األساسي

 المتطمب
 

 الكتاب
مفاىيم 

 نانوتكنولوجي عامة

مفاىيم 
نانوتكنولوجي 
متعمقة بالمواد 

 النانوية

تطبيقات متعمقة 
 بتكنولوجيا النانو

قضايا متعمقة 
موع بتكنولوجيا النانو

مج
ال

 

% 

 % ك % ك % ك % ك % ك 
 17.13 982 0.14 8 0.8 46 1.67 96 14.51 832 كتاب الصف العاشر 

كتاب الصف الحادي 
 37.92 2174 0.07 4 0.56 32 1.83 105 35.46 2033 عشر "الجزء األول"

كتاب الصف الحادي 
 15.84 908 0.07 4 0.57 33 0.82 47 14.37 824 عشر "الجزء الثاني"

ي كتاب الصف الثان
 29.11 1669 0 0 0.35 20 1.36 78 27.4 1571 عشر

 100 5733 0.28 16 2.29 131 5.69 326 91.75 5260 المجموع
 ما يمي: السابقويتضح من خالل الجدول 

 مفاىيم نانوتكنولوجي عامة: 

العاشر  نولوجي لمهرحمة الثانوية في الصفوؼتكالنانو لهتطمبات  الكيهياء كتباشتهمت  -
هفيوهًا هف هفاىيـ النانوتكنولوجي ( 5733عمى ) والثاني عشر، عشرادي والح األساسي
 وىي هوزعة كاالتي: ، %(91.75بنسبة هئوية )العاهة 

عاهة بنسبة  انوتكنولوجي( هفيوهًا هف هفاىيـ ن832اشتهؿ كتاب الصؼ العاشر عمى ) -
(14.51.)% 

هف هفاىيـ ( هفيوهًا 2033اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء األوؿ عمى ) -
 (.35.46عاهة بنسبة ) انوتكنولوجين

( هفيوهًا هف هفاىيـ 824اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء الثاني عمى ) -
 %(.14.37عاهة بنسبة ) انوتكنولوجين

عاهة  انوتكنولوجي( هفيوهًا هف هفاىيـ ن1571عشر عمى ) ثانياشتهؿ كتاب الصؼ ال -
 %(.27.4بنسبة )



111 
 

 : عمقة بالمواد النانويةمفاىيم نانوتكنولوجي مت

والحادي عشر عمى  العاشر األساسيلمهرحمة الثانوية في الصفيف  الكيهياء كتباشتهمت  -
 وىي هوزعة كاالتي: ، %(5.69( هفيوهًا هتعمقًا بالهواد النانوية بنسبة هئوية )326)

 %(.1.67بنسبة ) هتطمباً  (96اشتهؿ كتاب الصؼ العاشر عمى ) -

 %(.1.83بنسبة )هتطمبًا ( 105دي عشر الجزء األوؿ عمى )اشتهؿ كتاب الصؼ الحا -

 %(.0.82بنسبة )هتطمبًا ( 47اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء الثاني عمى ) -

 (.1.36هتطمبًا بنسبة ) (78اشهؿ كتاب الصؼ الثاني عشر عمى) -
 : تطبيقات متعمقة بتكنولوجيا النانو

 والثاني عشر والحادي عشرالعاشر لصفوؼ لمهرحمة الثانوية في ا الكيهياء كتباشتهمت  -
 وىي هوزعة كاالتي:، %(2.29( تطبيقًا هتعمقًا بتكنولوجيا النانو بنسبة هئوية )131عمى )

 %(.0.8( بنسبة )46اشتهؿ كتاب الصؼ العاشر عمى ) -

 %(.0.56بنسبة )هتطمبًا ( 32اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي عشر "الجزء األوؿ "عمى ) -

 %(.0.57) بنسبةهتطمبًا  (33لحادي عشر" الجزء الثاني" عمى )اشتهؿ كتاب الصؼ ا -

 (0.35( هتطمبًا بنسبة)20اشتهؿ كتاب الصؼ الثاني عشر عمى) -
 : قضايا متعمقة بتكنولوجيا النانو

 والثاني عشر والحادي عشرالعاشر لصفوؼ لمهرحمة الثانوية في ا الكيهياء كتباشتهمت  -
 وىي هوزعة كاالتي: ، %(0.28لنانو بنسبة هئوية )( قضية هتعمقة بتكنولوجيا ا16عمى )

 %(.0.197( هنيا بنسبة )8اشتهؿ كتاب الصؼ العاشر عمى ) -

 %(.0.098( هنيا بنسبة )4اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي عشر الجزء األوؿ عمى ) -

 .%(0.098) ( هنيا بنسبة4الجزء الثاني عمى )اشتهؿ كتاب الصؼ الحادي عشر  -

 ثاني عشر عمى أي قضية هتعمقة بتكنولوجيا النانو.لـ يشتهؿ كتاب الصؼ ال -

ومن خالل ما سبق توجز الباحثة أىم النتائج والتفسيرات المتعمقة بمدى تضمن محتوى كتب 
 الكيمياء لممرحمة الثانوية لمتطمبات تكنولوجيا النانو:

(  هتطمبًا 37( هتطمب هف )32احتوى كتاب الكيهياء لمصؼ العاشر األساسي عمى ) -
( هف هفاىيـ الهواد 7و)، ( هتطمب هف الهفاىيـ العاهة9انوتكنولوجي حيث تضهف )الن

 ( هتطمب هف قضايا النانو.2و)، ( هتطمب هف تطبيقات النانو14و)، النانوية
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( هتطمبًا 37( هتطمب هف )29احتوى كتاب الكيهياء لمصؼ الحادي "الجزء األوؿ" عمى ) -
( هف هفاىيـ الهواد 7و)، الهفاىيـ العاهة( هتطمب هف 9لمنانوتكنولوجي حيث تضهف )

 ( هتطمب هف قضايا النانو.2و)، ( هتطمب هف تطبيقات النانو11و)، النانوية
(  هتطمبًا 37( هتطمب هف )30احتوى كتاب الكيهياء لمصؼ الحادي "الجزء الثاني" عمى ) -

فاىيـ ( هتطمب هف ه8و)، ( هتطمب هف الهفاىيـ العاهة6لمنانوتكنولوجي حيث تضهف )
( هتطمب هف قضايا 2و)، ( هتطمب هف تطبيقات تكنولوجيا النانو11و)، الهواد النانوية

 تكنولوجيا النانو.

(  هتطمبًا 37( هتطمب هف )24حتوى كتاب الكيهياء لمصؼ الثاني عشر عمى )ا -
( هتطمب هف الهفاىيـ 5( هتطمبات هف الهفاىيـ العاهة، و)8النانوتكنولوجي حيث تضهف )

( هتطمب هف تطبيقات النانو، ولـ يتضهف أي هتطمب هف قضايا 11النانوية، و)الهواد 
 النانو.

 وتفسر الباحثة ذلك إلى:

أف كتب الكيهياء تركز بشكؿ همحوظ عمى الهفاىيـ العاهة؛ باعتبارىا الطريؽ الوحيد  -
ا تدني هحتوى كتب الكيهياء في احتوائي أسبابيفسر وىذا ، لتحقيؽ أىداؼ الهنيج وفمسفتو

عمى هتطمبات النانوتكنولوجي في الهجاالت األخرى كتطبيقات وقضايا النانو لمصفيف 
 العاشر والحادي عشر.

أف التركيز في كتاب الكيهياء ركز عمى الهفاىيـ الهجردة والعاهة، وذلؾ باعتبار ىذه  -
 الهرحمة هرحمة انتقالية لطمبة العمهي، حيث يتـ فييا اعدادىـ لمهرحمة الجاهعية.

يز الهنياج عمى الهعرفة العمهية والتضخـ الهعرفي لمهنياج في الهناىج الحالية الحديثة ترك -
لهواكبة التقدـ العمهي والتكنولوجي حيث أف الهنياج يجب أف يواكب ها ىو جديد 

 وهستحدث.
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 اإلجابة عمى السؤال السادس: 5.6
                                                                                      ينص عمى: والذيالدراسة هف أسئمة  لسادسئلجابة عف السؤاؿ ال

( في مستوى اكتساب طمبة α ≤ 0.05) توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ىل
  ؟الصف الحادي عشر لمتطمبات النانو تعزى لمتغير الجنس

وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ت ال" وتنص الفرضية الهرتبطة بذلؾ عمى ها يمي: 
تعصى(α≤0.05هستوى ) النانو لمتطلبات الصفالحاديعشس اكتسابطلبة مستوى في

  ".لمتغيسالجنط
" لعينتيف هستقمتيف لمكشؼ عف تولمتحقؽ هف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "

لوجي تعزى لهتغير الجنس هتطمبات النانو تكنو داللة الفرؽ بيف هتوسطي األداء في اختبار 
 :يوضح ذلؾالتالي والجدوؿ ، طالبات(، )طبلب
دللة الفروق بين متوسطات نتائج استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمكشف عن  (:5.17 ) جدول

 درجات الطالب والطالبات في اختبار متطمبات النانو تكنولوجي

 المتوسط العدد العينة المتغير
النحراف 
 المعياري

 قيمة
 )ت(

الدللة 
 اإلحصائية

 تذكر
 2.41 8.24 168 طبلب

داؿ عند  6.65
 1.89 9.80 171 طالبات 0.01

 فيم
 2.77 8.84 168 طبلب

6.06 
داؿ عند 
 2.19 10.48 171 طالبات 0.01

 تطبيق
 1.56 4.41 168 طبلب

داؿ عند  4.86
 1.29 5.16 171 طالبات 0.01

 الدرجة
 5.82 21.49 168 طبلب

داؿ عند  7.13
 4.30 25.44 171 طالبات 0.01

 1.96 =( 0.05( وهستوى داللة)337حساب )ت( عند درجة حرية )
 2.576 =( 0.01( وهستوى داللة)337) حساب )ت( عند درجة حرية

ة الكمية الختبار هتطمبات النانو أف قيهة ت الهحسوبة لمدرج السابؽويبلحظ هف الجدوؿ 
والتي تساوي  0.01وىي أكبر هف قيهة ت الجدولية عند هستوى داللة  7.13تكنولوجي تساوي 

توجد فروؽ ذات داللة أي انو ، وعميو تـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة 2.576
ادي عشر لهتطمبات ( في هستوى اكتساب طمبة الصؼ الحα ≤ 0.05إحصائية عند هستوى )

 لصالح الطالبات.  النانوتكنولوجي تعزى لهتغير الجنس
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 يمي:يتضح من الجدول ما 

 -الختبار:أوًل / بالنسبة لمتذكر كأحد أبعاد 

يساوي  نانوتكنولوجيهتطمبات  اختبارإلجابات الطبلب عمى كاف الهتوسط الحسابي 
( وكانت قيهة 9.80الذي يساوي ) لباتإجابات الطا( وىو أقؿ هف الهتوسط الحسابي في 8.24)

توجد فروؽ وىذا يعني أنو ، 0.01( وىي دالة إحصائيا عند 6.65" ت " الهحسوبة تساوي )
(فيمستوىاكتسابطلبةالصفالحاديعشسα≤0.05ذات داللة إحصائية عند هستوى )

 .بعدالتركسلمتطلباتالنانوتعصىلمتغيسالجنطلصالخالطالباتفي

 -الختبار: يًا / بالنسبة لمفيم كأحد أبعاد ثان

 هتطمبات نانوتكنولوجي يساوي إلجابات الطبلب عمى اختباركاف الهتوسط الحسابي 
( وكانت 10.48الذي يساوي ) إجابات الطالبات( وىو أقؿ هف الهتوسط الحسابي في 8.84)

توجد ذا يعني أنو وى، 0.01( وىي دالة إحصائيا عند 6.06قيهة " ت " الهحسوبة تساوي )
( في هستوى اكتساب طمبة الصؼ الحادي α ≤ 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى )

  .عشر لهتطمبات النانو تعزى لهتغير الجنس لصالح الطالبات في بعد الفيـ
  -الختبار:كأحد أبعاد  لمتطبيقًا / بالنسبة لثثا

 يساوي هتطمبات نانوتكنولوجي إلجابات الطبلب عمى اختباركاف الهتوسط الحسابي  
( وكانت قيهة 5.16الذي يساوي ) إجابات الطالبات( وىو أقؿ هف الهتوسط الحسابي في 4.41)

توجد فروؽ وىذا يعني أنو ، 0.01( وىي دالة إحصائيا عند 4.86" ت " الهحسوبة تساوي )
حادي عشر ( في هستوى اكتساب طمبة الصؼ الα ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند هستوى )

 لهتطمبات النانو تعزى لهتغير الجنس لصالح الطالبات في بعد التطبيؽ.
 لالختبار: بالنسبة لمدرجة الكمية  

 يساوي هتطمبات نانوتكنولوجي إلجابات الطبلب عمى اختباركاف الهتوسط الحسابي 
انت ( وك25.44الذي يساوي ) إجابات الطالبات( وىو أقؿ هف الهتوسط الحسابي في 21.49)

توجد وىذا يعني أنو ، 0.01( وىي دالة إحصائيا عند 7.13قيهة " ت " الهحسوبة تساوي )
( في هستوى اكتساب طمبة الصؼ الحادي α ≤ 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى )

 البات في الدرجة الكمية لبلختبار.عشر لهتطمبات النانو تعزى لهتغير الجنس لصالح الط
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 النتائج:تفسر الباحثة  ومن خالل ما سبق

أكثر قدرة عمى ضبط النفس واالنضباط الذاتي الذي يجعميف أكثر قدرة  الطالباتأف  -
 .عمى فيـ تعميهات االختبار

كرة والهتابعة اليوهية ابالدراسة والهذ وتركيزاً بطبيعتيف أكثر اىتهاهًا  الطالباتأف ا -
  .هف الطبلبلمدروس أكثر 

 حصوؿ عمى درجات هرتفعة.والالتفوؽ والتهييز  عمى أف الطالبات أكثر حرصاً  -

 :التوصيات 5.5
 وما أشارت إليو من نتائج توصي الباحثة بما يمي:، الدراسة الحالية إجراءاتفي ضوء 

برازاالىتهاـ بربط هادة الكيهياء بحياة الطالب  .1 دور العمـ في خدهة وتطوير الهجتهع  وا 
 وحؿ هشكبلتو.

هع ، رحمة الثانوية بعض هفاىيـ وتطبيقات تقنية النانوضرورة تضهيف هناىج العمـو في اله .2
 هراعاة التكاهؿ بيف هناىج العمـو والتكنولوجيا.

إعادة النظر في هناىج العمـو لمهرحمة الثانوية بها يضهف ارتباطيا بالتطورات العمهية  .3
 الهتسارعة وخاصة هجاؿ تكنولوجيا النانو.

ت النانوتكنولوجي لهعالجة جوانب التدني ضرورة اىتهاـ الهوجييف والهدرسيف بهتطمبا .4
وذلؾ هف خبلؿ عقد دورات لمهدرسيف واالطبلع عمى ، التحصيمي والهعرفي لمطبلب

األبحاث والدراسات التربوية التي تقـو بتحميؿ كتب العمـو في ضوء هتطمبات 
 .النانوتكنولوجي

 :المقترحات  5.6
 ة بالمقترحات التالية:في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج توصي الباحث

 هناىج العمـو لمهرحمة الثانوية بهفاىيـ وتطبيقات تكنولوجيا النانو. إثراء .1

 هناىج العمـو العاهة لمهرحمة األساسية بهفاىيـ تكنولوجيا النانو. إثراء .2

 لمهرحمة الثانوية. الفيزياء واألحياءدراسة ههاثمة لمدراسة الحالية عمى هنياج  إجراء .3

تدريبي لهعمهي العمـو ييدؼ لتعريفيـ بهتطمبات النانوتكنولوجي.برناهج  إعداد .4



 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 أوًل المراجع العربية:
 .الكريـ القرآف -

خطوط عريضة الستراتيجية التقنيات الهتناىية الصغر، ـ(. 2010إبراىيـ، أحهد إبراىيـ. )
، ثار االقتصادية والتنهوية لتقنيات النانوورقة عهؿ هقدهة لمهؤتهر العربي حوؿ اآل

 .43-20جاهعة الهمؾ فيد لمبتروؿ والهعادف، السعودية، 
. الفرص تتكنولوجيا النانو في هجاؿ الهعموهات واالتصاالـ(. 2012أحهد، رحاب. )
 .87-45، 11، هجمة اعمـوالتحديات، 

جي لتنهية الهفاىيـ ـ(. فاعمية برناهج هقترح في النانوتكنولو 2015أحهد، شيهاء. )
النانوتكنولوجية والوعي بتطبيقاتو البيئية لدى طبلب شعبة العمـو بكمية التربية، رسالة 

 .97-56(، 6)18 جاهعة عيف شهس، -هجمة التربية العمهيةهاجستر هنشورة، 

ـ(. تكنولوجيا النانو هف أجؿ غٍد أفضؿ، الهجمس الوطني 2010).االسكندراني، هحهد شريؼ 
 .197-15، 624، الكويت-سمسمة عالـ الهعرفةواآلداب والفنوف،  لمثقافة

أسس الكيهياء العاهة وغير ـ(. 2008إسبلـ، أحهد هدحت وعهارة، هصطفى هحهود. )
 دار الفكر العربي. . القاىرة:العضوية

 ، عهاف: دار صفاء لمنشر والتوزيع.الكيهياء في حياتناـ(. 2013إسهاعيؿ، أهؿ إبراىيـ. )

دار صفاء : عهاف . 1. طالعمـو الطبيعية وتطبيقاتيا في حياتناـ(. 2010ساهر) إسهاعيؿ،
 لمنشر والتوزيع .
. عهاف: دار 1. طتكنولوجيا التعميـ )النظرية والههارسة(ـ(. 2010).اشتيوة، وعمياف، ربحي 

 صفاء لمنشر والتوزيع.
كيهياء بالهرحمة الثانوية ـ(. فعالية استخداـ هقاييس األداء في تدريس ال2008الباز، خالد. )
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القضايا البيوتكنولوجية الهتضهنة بهحتوى هناىج العموـ العاهة ـ(. 2011خضير، عبل. )
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 أداة تحميل المحتوى: (1) ممحق

غشة – اإلطالميتانجبمعـــــــت   

بـــــــــــــنعهيعمبدة اندراطبث ا  

تــــــــــــــــت انتزبيــــــــــــــكهي  

ضــىبهج و طزق تدريــــقظم م  

لمحتوىالموضوع / تحكٌم أداة تحلٌل ا  

حفظه هللا و رعاه ,,, ----------------------------------األخ /ت الفاضل/ة   

 السالم علٌكم ورحمة هللا و بركاته.

-تقوم الباحثة / هدٌل نبٌل سلٌم غٌاضة بدراسة بعنوان:  

 طلبة اكتساب المتضمنة فً كتب الكٌمٌاء للمرحلة الثانوٌة ومدى تكنولوجًالنانو " متطلبات
  لحادي عشر لها"الصف ا

ولتحقٌق هذا الهدف أعدت الباحثة أداة تحلٌل المحتوى و قائمة متطلبات النانوتكنولوجً 
الواجب تضمنها فً كتب الكٌمٌاء للمرحلة الثانوٌة فً ضوء االطالع على الدراسات السابقة و 

دات الكتب و المراجع و المشروعات العربٌة لذا كان من الضروري تحدٌد مدى مالئمة وح
 وفئات التحلٌل واهمٌة المفاهٌم والتطبٌقات و القضاٌا المتعلقة بالنانو تكنولوجً. 

 لذا أرجو من سٌادتكم التكرم باالطالع على هذه القائمة وتحدٌد ما ٌلً:

 مدى مالئمة وحدات وفئات وضوابط التحلٌل لتحقٌق الهدف. .1

 مدى شمولٌة المجاالت األساسٌة لمتطلبات النانوتكنولوجً. .2
 مدى ارتباط العناصر الفرعٌة مع المجاالت. .3
 الصحة العلمٌة و اللغوٌة. .4
 مدى مالئمة القائمة لمنهاج الكٌمٌاء للمرحلة الثانوٌة. .5

 امكانٌة الحذف او االضافة فً المتطلبات الرئٌسة أو الفرعٌة. .6
 وتفضلوا منً بقبول فائق االحترام و التقدٌر

 الباحثة/ هدٌل نبٌل سلٌم غٌاضة                                                                    
 البٌانات الشخصٌة للمحكم

 ----------------------- -التخصص:                         ----------------------------- -االسم:
 ------------- -جهة العمل:                       ---------------------- -الدرجة العلمٌة:
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 قائمة بمتطمبات النانوتكنولوجي: (2ممحق )
انمالحظبث/ 

 انتعديم

غيز 

 مالئم
 متطهببث فزعيتان مالئم

انمتطهببث 

 زئيظتان

متطهببث 

 انىبوىتكىىنىجي

   

 تكىىنىجيب انىبوى .1

 عهم انىبوى .2

 مقيبص انىبوى .3

 انذرة .4

 انبزوتىن .5

 انىيتزون .6

 نكتزوناال .7

 انعىبصز .8

 جشيئبث حىبئيت انذرة .9

 شيئبث عديدة انذراثج .10

 انمزكببث .11

مفبهيم وبوى 

تكىىنىجي 

 عبمت

وبوى  مفبهيم -1

 تكىىنىجي

 انمزشحبث انىبوىيت .1   

 األنيبف انىبوىيت .2

 األطالك انىبوىيت .3

 أوببيب انكزبىن انىبوىيت .4

 انجظيمبث انىبوىيت .5

 انمبدة انحفبسة .6

 خاليب انىقىد .7

 طزيقت انبىبء .8

  

 

مفبهيم  -2

وبوىتكىىنىج

 ي متعهقت

 انىبوىيت ببنمىاد     

 انكشف عه األمزاض .1   

 في عالج األمزاض .2

 في مجبل األدويت  .3
 انطب -1

 

تطبيقبث  -3

انىبوى 

 تكىىنىجي
 معبنجت انميبي .1   

 تهىث انهىاء .2

 انطبقت انشمظيت .3

 خاليب انىقىد .4

 

 انبيئت -2

 األغذيت  .1   

 األدواث انمىشنيت .2

 األوظجت  .3

 مظتحضزاث انتجميم .4

 انشراعت .5

 

إطتهالك -3

 انظهع 

 

 بيب صحيتقض .1   

 قضبيب بيئيت .2

 قضبيب اجتمبعيت .3

 

قضبيب  -4

متعهقت 

تكىىنىجيب ب

 انىبوى
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 اختبار متطمبات النانوتكنولوجي(: 3) ممحق

غشة    – الميتـاإلطانجبمعـــــــت              

                                                                ب ـــــــــــعمبدة اندراطبث انعهي 

ت ــــــــــــــت انتزبيــــــــــــــكهي   

ضــــقظم مىبهج و طزق تدري   
 الموضوع / تحكيم اختبار متطمبات النانوتكنولوجي

حفظو اهلل و رعاه ،،، ------------------------------األخ /ت الفاضؿ/ة   
 السبلـ عميكـ ورحهة اهلل و بركاتو.

راسة بعنوان:تقوم الباحثة/ ىديل نبيل سميم غياضة بد  

 " متطمبات النانوتكنولوجي المتضمنة في كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية ومدى اكتساب طمبة
الصف الحادي عشر ليا"    

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ أعدت الباحثة اختبار هتطمبات النانوتكنولوجي عؿ أساس قائهة هتطمبات 
عمييا هف خبلؿ أداة تحميؿ حسب النتائج التي حصمت  إعدادىاالنانوتكنولوجي التي تـ 

 الهحتوى:
 لذا أرجو هف سيادتكـ التكـر باالطبلع عمى ىذه االختبار وتحديد ها يمي:

 هدى هبلئهة بنود االختبار والبدائؿ لهوضوع البحث وقائهة الهتطمبات. - أ

 سبلهة صياغة األسئمة عمهيا ولغويا. - ب
 كفاية عدد األسئمة وهبلئهتيا لمطمبة. - ت
 وية.الصحة العمهية والمغ - ث
 هدى هبلئهة االختبار لهنياج الكيهياء لمهرحمة الثانوية. - ج

 .أخرىفي أي هبلحظة عمى فقرات  إضافة أوحذؼ  إهكانية - ح
 وتفضموا هني بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير

 الباحثة/ ىديل نبيل سميم غياضة                                                                 
 شخصية لممحكمالبيانات ال

 ------------- -التخصص:                 ----------------- -م:الس
 ------------- -:جية العمل                  ----------- -الدرجة العممية:
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 :اختبار متطمبات النانو تكنولوجي
ابات إلى مفتاح ثم انقل اإلج، الطالب/ــة : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحةي/تي عزيز 
 ابة:اإلج

 مادة تنتج عن اتحاد عنصرين أو أكثر بنسب وزنية ثابتة: -1
 هحموؿ - ث هخموط - ت عنصر - ب هركب - أ

 ( نيترون؟12( بروتون و )11ماىي الذرة التي تحتوي نواتيا عمى ) -2
 األلهنيـو - ث الهاغنيسيـو - ت الصوديـو - ب البوتاسيـو - أ

 واحدة فقط؟ ما ىو المصطمح الذي يطمق عمى األيونات التي تتكون من ذرة -3
 ليس هها سبؽ - ث ثنائية الذرات - ت هجهوعات أيونية - ب أيونات العناصر - أ

 ويتواجد في مدارات محددة خارج نواة الذرة:، جسيم صغير جدًا يحمل شحنة سالبة -4
 االلكتروف - ث النيتروف - ت البروتوف - ب الفوتوف - أ

 احدى المواد التالية ل تدخل في صناعة أفالم التصوير: -5
 كموريد الفضة - ث الفضة بروهيد - ت الفضة - ب يوديد الفضة  - أ

 كل الجزئيات التالية تعد جزيئات ثنائية الذرات ما عدا: -6

 P4 - ث F2 - ت H2 - ب O2 - أ
 ( رقم تأكسده المتوقع ىو:17(عدده الذري ىو )(Clالكمور  عنصر -7

 7- - ث 1+ - ت 7+ - ب 1- - أ
يتم انتاجو من خالل تفاعل غاز الييدروجين والنيتروجين بالتسخين والضغط واستخدام الحديد  غاز -8

 د:كعامل مساع

ثاني أكسيد  - ث النيتروجيف - ت األهونيا - ب الهيثاف  - أ
 الكربوف

 نوع التفاعل:          SO2(g)                   S(s) + O2(g)المعادلة    في -9
احبلؿ  - أ

 بسيط
اتحاد  - ب

 رهباش
إحبلؿ  - ث انحبلؿ - ت

 هزدوج
( و يستخدم في حساب الكتل الذرية 12وعدده الكتمي )، (6ما ىو العنصر  الذي عدده الذري ) -10

 سبية؟الن
 الكربوف - ث الهاغنيسيـو - ت االلهنيـو - ب الكبريت - أ
 يعد تفاعل الحمض مع القاعدة إلنتاج ممح وماء تفاعل: -11
 جهيع ها سبؽ - ث أكسدة - ت تعادؿ - ب إحبلؿ بسيط - أ

 الصيغة الكيميائية ألكسيد األلمونيوم ىي: -12
 AlO3 - ث AlO - ت Al2O3 - ب Al3O4 - أ
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 نات التي تدور حول نواتو ؟ما عدد اإللكترو  18وعدد النيترونات = ، 35الكتمي =  عدده Xعنصر  -13
 53 - ث 17 - ت 35 - ب 18 - أ
2eفي المعادلة التالية :   الماغنيسيومذرة  -14

-  +(aq )   Mg
2+                      Mg(S)   :حدث ليا 

 أكسدة واختزاؿ - ث أكسدة - ت تعادؿ - ب اختزاؿ - أ
 ىو: Noرقم تأكسد األكسجين في المركب  -15

 4+ - ث 4- - ت 2+ - ب 2- - أ
 ؟ما ىو السم الذي يطمق عمى خام الحديد  -16

 البمند - ث الجالينا - ت الييهاتيت - ب البوكسيت - أ
 التالية تعد جزيئات عديدة الذرات ما عدا: الجزئياتكل  -17

 O3 - ث P4 - ت O2 - ب S8 - أ
 مؤكسد قوي يستخدم محمولو في إزالة البقع عن المالبس وىو مادة قاصرة لأللوان: عامل -18

ىيبوكموريت  - أ
 الصوديـو

كموريت  - ت كموريد الصوديوـ - ب
 الصوديـو

 كمورات الصوديوـ - ث

 ىو العمم الذي ييتم بدراسة المواد و خصائصيا عند مستوى : لنانواعمم  -19

 البيكوهيتر - ث الهيكروهيتر - ت النانوهيتر - ب الهميهيتر - أ
السم العممي لمركب كيميائي يدخل في صناعة األدوية المستخدمة لمعالجة حموضة المعدة  ىوما  -20

 الزائدة؟

ىيدروكسيد  - أ
 الهاغنسيـو

ىيدروكسيد  - ب
 البوتاسيـو

كموريد  - ت
 ـوالصودي

ىيدروكسيد  - ث
 الصويـو

 وحدة قياس تساوي ............... متر: النانومتر -21

10 - أ
10 - ب 6-

10 - ت 9-
10 - ث 9

6 
 يتكون من الكبريت والخارصين يستخدم في تغطية زجاج شاشات التمفاز: مركب -22

 كبريتات الخارصيف - ث الييدروجيف كبريتيد - ت كبريتيد الخارصيف - ب كموريد الخارصيف - أ
 

 ؟ AgNO3ميائية ما اسم المركب الذي صيغتو الكي -23

 كبرتيد الفضة - ث نترات الفضة - ت نترات الذىب - ب كموريد الفضة - أ
 ينتج من حرق عنصر الكربون في وجود كمية كافية من األكسجين: مركب -24

 CH4 - ث CO2 - ت SO2 - ب CO - أ
 العنصر الذي يستخدم في حفظ أعضاء جسم النسان مثل قرنية العين؟ ىوما  -25

 السيمكوف - ث الكبريت - ت النحاس - ب النيتروجيف - أ
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 الكيميائي لمركب عضوي من األلكانات يتكون من أربع ذرات كربون؟ ما الرمز  -26

 C4H4 - ث C4H12 - ت C4H10 - ب C4H8 - أ
تفاعل كيميائي تتحد فيو أعداد كبيرة من جزئيات صغيرة تسمي مونمرات لتكوين جزيء ضخم يسمى   -27

 مبممر:

 تعادؿ - ث بمهرة - ت فسفرة - ب بسترة - أ
ىو غاز سام يذوب في الماء مكوُنا يعتبر أحد الغازات المسئولة عن تكوين المطر الحمضي و  غاز -28

 حمض الكبريتوز:
أوؿ أكسيد  - أ

 الكربوف
ثاني أكيد  - ب

 الكبريت
 األكسجيف - ث األهونيا - ت

 ، ما صيغتو الكيميائية ؟  C6H12مركب رمزه الكيميائية   -29
 ىبتيف - ث ىبتاف - ت ىكسيف - ب ىكساف - أ
 ما نوع التفاعل في احتراق البنزين ؟ -30
 ليس هها سبؽ - ث طارد - ت هتعادؿ - ب هاص - أ
 كترونات في األيونالل عددما   -31

16
O8 )   ؟ ) 

 6 - ث 10 - ت 24 - ب 8 - أ
 ىي: CH2=CH2العممية لممركب  التسمية  -32
 بروبيف - ث ايثيف - ت ايثايف - ب ايثاف - أ
 ( بالغرام / مول  عمما بأن الكتل المولية ىي :  (H2SO4المولية لحمض الكبرتيك الكتمةما   -33
(O = 16  ،S=32  ،H =1غرام/مول ؟ ) 

 100 - ث 94 - ت 98 - ب 49 - أ
 تفاعمو مع زيت الزيتون لنتاج الصابون النابمسي:مركب كيميائي يتم   -34
ىيدروكسيد  - أ

 األلهونيـو 
ىيدروكسيد  - ب

 الصوديـو
ىيدروكسد  - ت

 البوتاسيـو 
كموريد  - ث

 الصوديـو
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 مفتاح اإلجابة: (4) ممحق
 البدائل رقم السؤال

 ث ت ب أ
1-  ×    
2-   ×   
3-  ×    
4-     × 
5-   ×   
6-     × 
7-  ×    
8-   ×   
9-   ×   
10-     × 
11-   ×   
12-   ×   
13-    ×  
14-    ×  
15-  ×    
16-   ×   
17-   ×   
18-  ×    
19-   ×   
20-  ×    
21-   ×   
22-   ×   
23-    ×  
24-    ×  
25-  ×    
26-   ×   
27-    ×  
28-   ×   
29-   ×   
30-    ×  
31-  ×    
32-    ×  
33-   ×   
34-   ×   
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 أسماء السادة محكمين أدوات الدراسة :(5)ممحق 
 ـ

 مكان العمل التخصص السم
 الدراسة مواد وأدوات
 الختبار أداه التحميل

  / الجاهعة اإلسبلهية هناىج وطرؽ تدريس أ.د فتحية المولو  .1
 / / ةالجاهعة اإلسبلهي هناىج وطرؽ تدريس أ.د صبلح الناقة  .2
 / / ةالجاهعة اإلسبلهي هناىج وطرؽ تدريس رأبو شقيهحهد أ.د  .3
  / ةسبلهيالجاهعة اإل هناىج وطرؽ تدريس أ.د يحيى أبو جحجوح  .4
  / ةالجاهعة اإلسبلهي هناىج وطرؽ تدريس د. عطا درويش  .5
  / ةالجاهعة اإلسبلهي كيهياء افجر هراهي  .د  .6
  / هعمهة كيهياء كيهياء أ.تغريد األستاذ  .7
 / / هوجو عمـو  كيهياء أ. روال السهؾ   .8
 / / هوجو عمـو كيهياء أ.سميـ زيف الديف  .9

 / / كيهياء هعمهة كيهياء األغاإيهاف أ.  .10
 / / هعمهة كيهياء كيهياء تياني حبوشأ.  .11
 / / هعمـ كيهياء كيهياء أ.هازف سهور  .12
 / / كيهياء ةهعمه هناىج وطرؽ تدريس أ.غادة حهداف  .13
 / / هعمهة كيهياء كيهياء أ.نيى حمس  .14
 / / هعمهة كيهياء كيهياء  أ.نجاة هدوخ  .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 


