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 مقدمةال 1-1

عن أنماط التعليم األخرى بارتباطه المباشر بالواقع ، وبخاصة التعليم الزراعي، يتميز التعليم المهني
اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي للمجتمع. وتعد مؤسساته المصدر األساسي إلعداد األطر المهنية والفنية 

ة على تنفيذ المشاريع اإلنتاجية وتشغيلها وصيانتها، بما يمكن من تزويد الخريجين بمعارف نظرية القادر 
 علمية وفنية تكسبهم مهارات يدوية وتطبيقية عملية.

تركز التعليم الزراعي في الماضي بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمحاصيل وتربية الماشية  وقد
وفي ظل محدودية الموارد الطبيعية من أرض ومياه والضغوط  ت الحالي،في الوق أما ،اإلنتاجزيادة و 

دارة األنشطة من يحتاج المزارعون لتحسين أساليبهم العملية في مجال اإلنتفاع المتزايدة عليها ف األرض وا 
تحسين ظروف حياتهم مع تجنب إحداث األضرار بالبيئة نتيجة لالستخدام غير الرشيد لموارد لالزراعية 

عية. لذا برزت الحاجة لربط التعليم الثانوي الزراعي بالتنمية الريفية وباحتياجات المجتمع يئة الطبيالب
 .(171، 2002)األحمد وآخرون، الريفي أي بخطط التنمية المستدامة

ويعتبر البرنامج التعليمي الزراعي جزءًا ال يتجزأ من أنشطة التنمية المستدامة التي نصت عليها توصيات 
خطة عمل حول التنمية والتي خرجت ب (2002)جوهانسبورغ في آب  عقدت فيالتي  األرض الثانيةقمة 

في عملية التنمية بأبعادها  أن تجهد جميع الدول لتشجيع إنتاجية قابلة لالستمرارتقضي "ب لمستدامةا
نها: اإلدارة حيث يشتمل هذا البرنامج على استراتيجيات عديدة ماإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية". 

، والزراعة العضوية لتحقيق المكافحة الحيويةالمتكاملة لمكافحة اآلفات لتالفيها هجمات اآلفات من خالل 
الدقيقة  الحية ن خصوبة التربة من خالل الكائناتاضملأقصى قدر من إنتاجية التربة والنبات والحيوان و 

 (.77، 2002، اليونسكوفي التربة)الموجودة 
في أولوياتها تطوير التعليم في الجمهورية العربية السورية ارة الزراعة واإلصالح الزراعي وقد وضعت وز 

الزراعي واالنتقال به من حالة عفوية إلى عملية تحكمها ضوابط علمية تربوية خصوصًا بعدما ازدادت 
اصًا بالمعرفة البيئية الزراعي هدفًا خ الثانويالعلوم الزراعية تخصصًا وعمقًا، وأدَرجْت في أهداف التعليم 

تزويد الطلبة بالمعرفة البيئية والخبرة العملية والعلمية وبكل ماله عالقة بالمجتمعات الريفية من » وهو:
رشاد زراعي ل سهم في تنفيذ خطط التنمية الزراعية والريفية تزراعة نباتية وتربية حيوان وآالت زراعية وا 

 يكتسبإذ يمكن أن  (.3، 1777، السمان« )الطبيعيةيضمن الحفاظ على الموارد  القائمة بشكل  
 اجتماعي أخالقي، إطار في مستدامة، بطريقة ومخرجاتها الزارعة مدخالت إدارة على ةقدر ال نو الخريج
 وهذا ما أوصت به جميع المؤتمرات التربوية إلعادة .المحلي المجتمع ورؤى البيئة مع منسجم وقانوني

 العلمي التقدم مع يتناسب وبما التطورات هذه لمواكبة وتطويرها الزراعية المناهج التعليمية النظر في

 المستدامة )االقتصادية التنمية لمتطلبات وتلبيتها العالمية والتغيرات واالقتصادية والتحوالت االجتماعية
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ختلفة أثناء الزراعية الم التخصصية المقرراتمواد و وهذا يمكن أن يتم بدراسة وفهم  والبيئية(. واالجتماعية
 المرجوة تلك.إعداد الطلبة في المدارس الثانوية الزراعية لتحقيق األهداف 

بأهداف المناهج التعليمية. فإذا المتعلقة أحد تحديات التربية في الوقت الحاضر يعتبر تعليم وتعلم العلوم و 
طالعه على نتاج الحضارة اإلنسا نية، فالعلوم بال شك هي كانت التربية تعنى بتزويد الناشئة بالمعرفة وا 

تطوير تعليم العلوم  على( Compأكد كومب )و  الرئيس في ذلك نظرًا لطبيعتها المعرفية العلمية. المسهم
الكشف عن العالقات بين المفاهيم لتحسين عملية الفهم والتنظيم والتعلم لدى الطلبه وتوفير عن طريق 

سس لفهم الطلبة للمفاهيم العلمية المتضمنة في ِّيؤالوقت والجهد الذى يبذلونه في تعلم العلوم. مما 
 تفاعل خريجي تلك الثانويات الزراعية مع علىالتخصصية الزراعية، وقد ينعكس إيجابًا  المقررات

مواردها الطبيعية  ىوالمحافظة علاحتياجات مجتمعاتهم الريفية اإلقتصادية واإلجتماعية وبيئاتهم المحلية 
 (.Comp ،1997 ،77)كومب  يةمن تربة ومياه وعناصر جو 

 التنمية المستدامةالزراعي لإلطالع على عملية إدراج مفاهيم التعليم الثانوي إلى الدراسة الحالية  تتوجه
األولى من التعليم  الصفوفمواد العلوم )كعلم األحياء( في  . حيث إن تطوير مناهجالدراسيةفي المناهج 

أبعاد التنمية  تنسجم معجديدة الزراعي( وتضمينها مفاهيم علمية  )األول الثانويكالصف الثانوي الزراعي 
 الزراعية التخصصية. المقررات المقرراتقد يسهم في التأسيس لتعلم  المستدامة

 البحثمشكلة  1-2

التخصصية لمختلف العلوم الزراعية بشقيها النباتي والحيواني  المقرراتتشمل مناهج التعليم الزراعي على 
دارة وصيانة الموارد الطبيعية والغطاء النباتي والغابات وتربية نحل من زراعة ا لمحاصيل والنباتات وا 

ضافة لهذه  العلمية  المقرراتس في الصف األول الثانوي الزراعي َّالتخصصية تدر المقرراتوغيرها. وا 
حيث من  .ياءوعلم األح )غير التخصصية( ذات الصلة المباشرة بالعلوم الزراعية كالفيزياء والكيمياء

التي تدعم وتؤسس لتعلم  العلميةأن تسهم بتزويد الطلبة بالمعارف والمفاهيم  المقرراتالمفترض لهذه 
 المفاهيم التخصصية الزراعية التي يدرسها الطلبة في الصفوف األعلى في تلك الثانويات الزراعية.

التي تدرس  بالمناهج المتعلقة مشكالتال (التعليم الزراعي في وزارة الزراعة يةمدير منشورات ) لخصتد قو 
الدراسية النظرية في السنوات الثالث،  المقرراتبالزيادة الملحوظة في عدد في الثانويات الزراعية 

 المنهاج مواد بين ترابطال ضعفوانخفاض عدد ساعات التدريب العملي للمواد غير التخصصية، و 
التعليم الزراعي في  أهداف طبيعة عن المنهاج اتمفرد بعض ابتعاد جانب إلى مفرداتها في والتداخل

تحقيق التنمية الزراعية المستدامة )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، منشورات مديرية التعليم الزراعي، 
 لتالفي المنهاج لتعديل عمل خطة الزراعي التعليم مديرية وضعت الواقع هذا أمامو  (.77، 2010

 يتضمن مباشر تعديل أجري األولى المرحلة ففي مرحلتين، على تنفيذها يتم بحيث تعتريه، التي السلبيات
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 المواضيع ذات المفردات وضم مفرداتها في هابعض من والقريبة مفرداتها في المشتركة المقررات دمج
 غير والمفردات المواضيع بعض وحذف أفضل، بشكل المعلومات من فادةاإل في يسهم بما المكررة

 التخصصية يخدم بما المنهاج، مفردات بكامل النظر إعادة تمفت الثانية، المرحلة يف أما .الضرورية
 سوق لدخول الخريجين تؤهلو  والخبرات المهارات من القصوى االستفادة منالطلبة  تمكنالزراعية التي 

 (.100، 2007)وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، منشورات مديرية التعليم الزراعي،  الزراعي العمل
 لكن بعد كل ما بذل من جهود ما هو الوضع الراهن على أرض الواقع؟و 
غير التخصصية التي ال  المقرراتتلك هو واحد من المعتمد في الخطة الدراسية مقرر علم األحياء و 

فيه يعيرها الطلبة االهتمام الكافي ويعانون من اإلطالة في مناهجها، في الوقت الذي يجب عليهم التركيز 
أواخر الفصل الدراسي  للرأي أجرته الباحثة عطالنتيجة الستف التخصصية الزراعية. المقرراتناهج على م

طلبة  غالبيةأشار علم األحياء حول مقرر ( في إحدى الثانويات الزراعية 2011-2010األول للعام )
توظيف ا في ( إلى صعوبات يالقونهمن الطلبة المستطلعة آراءهم %77)الصف األول الثانوي الزراعي 

علم األحياء في موادهم التخصصية الزراعية الضطرارهم لدراسة المفاهيم  مقررمن ما يدرسونه 
والموضوعات التي )بحسب آراءهم( ال يحتاجونها في تخصصاتهم الزراعية. وفي دراسة استطالعية 

لعة آراءهم حول من المدرسين المستط (%00) أخرى من قبل الباحثة خالل الفترة الزمنية ذاتها، أكد
المفاهيم العلمية في مقرر  منهج مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي، ضعف الترابط بين

 الزراعية. يةالتخصص المقرراتفي  هاعلم األحياء وبين ما يحتاجه الطلبة من
ول الثانوي منهج مقرر علم األحياء للصف األ الحالية إلجراء تحليل محتوى لذلك جاءت فكرة الدراسة

الزراعي لتحديد المفاهيم العلمية في مقرر علم األحياء التي تؤسس لتعلم المفاهيم التخصصية الزراعية 
أي المتعلقة بالتخصص الزراعي المطلوب بهدف التركيز عليها. ثم اقتراح الربط بين مفاهيم علم األحياء 

مصفوفة مبنية على أبعاد التنمية على شكل  ةالمطلوب ةالزراعي يةالتخصص المقرراتذات الصلة ب
 :بالسؤال الرئيس اآلتي المستدامة. لذا يمكن التعبير عن مشكلة البحث

بالمفاهيم علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي مقرر المفاهيم العلمية في ارتباط  درجةما 
 عاد التنمية المستدامةبأل موافقة وما المفاهيم الالزم إضافتها لتشكيل مصفوفة ؟الزراعية يةالتخصص

 ؟(اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية)

 البحثأهمية  1-3

 :أن تسهم بما يلي يمكن للدراسة
  زراعية التوصل لتحديد مفاهيم علم األحياء المؤسسة للتعلم الالحق للمفاهيم الفي حال

راسة المفاهيم الطلبة والمدرسين في الثانويات الزراعية لد جهود كيزساعد في تر تقد  التخصصية



5 

سيما وأنه يزداد حاليًا التوجه  لتخصص الزراعي المطلوبلوالمعمقة ة ؤسسلموالموضوعات ا
 .للتحول نحو نظام الساعات المعتمدة وهو معيار معتمد دولياً 

  في تحسين مستوى طلبة الصف األول الثانوي الزراعي في تحصيل مفاهيم الدراسة قد تسهم
 .في تدريس المقرر بتت فاعلية المصفوفة المقترحةحال ث في مقرر علم األحياء

  وقد تسهم المصفوفة المقترحة في حال استخدام االستراتيجيات واألنشطة التعليمية المرفقة بها في
تحقيق التكامل بين الجانبين النظري والعملي مما قد يولد شعورًا لدى الطلبة بجدوى ما يدرسونه 

 في تلك التخصصات الزراعية.
  بما ينسجم مع أبعاد التنمية  ويرهالمصفوفة المفاهيم التي تقترحها الدراسة في حال تط يمكنو

حيث  دمج مفاهيم التنمية المستدامة في مناهجهفي المستدامة أن تخدم أهداف التعليم الزراعي 
قتصادية بعاد التنمية المستدامة الثالث: اإلألالمفاهيم المقترحة في المصفوفة  نتمي كافةت

 جتماعية والبيئية.واإل

  للصف األول الثانوي مقرر علم األحياء  منهجإعادة النظر بمحتوى بقد تسهم الدراسة الحالية و
 بإدراج المصفوفة المقترحة. هتطوير الزراعي ل

  التخطيط  في المصفوفاتاستراتيجية استخدام ي العلوم بمختلف فروعها على درستشجع مقد
عداد الدروس اليومية بالربط بيو  ، الشرح، وفي تقويم الدرسو  عرض الدروس: جوانب المختلفةالن ا 

 .دروسهم العملية والنظريةفي ستخدام المصفوفات التشجع الطلبة قد وكذلك 

  أدوات البحث كمعيار التحليل  ن في دراسات بحثية مشابهة منيالباحث تسهم الدراسة بإفادةقد
والمهنية األخرى )صناعية، تجارية، زراعية المصفوفة المقترحة للربط بينها وبين التخصصات الو 

 وغيرها( .

 
 البحثأهداف  1-4

لمفاهيم العلمية المرتبطة بالمفاهيم التخصصية الزراعية ل مصفوفةتطوير الرئيس هو:  الهدف
والمنسجمة مع أبعاد التنمية المستدامة لتضمينها في مقرر األحياء للصف األول  ،لها ةؤسسالمو 

 .الثانوي الزراعي

 يمكن تحقيق الهدف الرئيس عن طريق تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:و 

 التنمية المستدامة. أبعادفي ضوء  الزراعي األول الثانويللصف تحليل محتوى مقرر علم األحياء  -1
المرتبطة بالمفاهيم الزراعي  األول الثانويللصف  علم األحياءمقرر تحديد المفاهيم العلمية في   -2

 التنمية المستدامة وذلك بحسب معيار التحليل. بعادلزراعية وفقًا ألالتخصصية ا
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 أبعادلمفاهيم علم األحياء تؤسس لتعلم المفاهيم التخصصية الزراعية بما ينسجم مع  مصفوفة بناء -3
 .الزراعي ول الثانويأللصف ال التنمية المستدامة والمقترح تضمينها في مقرر األحياء

 فري الثانويرات الزراعيرة نحروالتخصصرية الزراعيرة  المقررراتومدرسي  لم األحياءعمدرسي  آراءف تعر   -2
 المصفوفة المقترحة.

التحقق من فاعلية المصفوفة المقترحة في تحصيل طلبة الصرف األول الثرانوي الزراعري لمفراهيم مقررر -5
 علم األحياء.

 البحث أسئلة 1-5

 يتوقع أن تجيب الدراسة عن األسئلة التالية:
المرتبطة بالمفاهيم  الزراعي األول الثانويللصف  علم األحياءمقرر العلمية في  المفاهيم ام -1

 ؟ التنمية المستدامة بعادأل وفقاً التخصصية الزراعية وتؤسس لها 
 أبعادمفاهيم علم األحياء التي تؤسس لتعلم المفاهيم التخصصية الزراعية بما ينسجم مع  ما مصفوفة -2

 ؟الزراعي ول الثانويأللصف ال ة والمقترح تضمينها في مقرر األحياءالتنمية المستدام
 في الثانويات الزراعية نحوالتخصصية الزراعية  المقرراتومدرسي  علم األحياءمدرسي  آراء هي ما -3

 المصفوفة المقترحة ؟
قرر علم تحصيل طلبة الصف األول الثانوي الزراعي لمفاهيم مما فاعلية المصفوفة المقترحة في  -2

 األحياء.

 البحث اتفرضي 1-6

 ما يلي:على ( وتنص ∞= 0005تم اختبار صحة الفرضيات التالية عند مستوى الداللة )
متوسطات درجات آراء مدرسي علم األحياء و ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  .1

 رحة.التخصصية الزراعية نحو مصفوفة المفاهيم المقت المقرراتآراء مدرسي 

ة في االختبار التجريبي ةال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلبة في المجموع .2
 التحصيلي القبلي والبعدي لمفاهيم علم األحياء.

الضابطة في االختبار  ةال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلبة في المجموع .3
 األحياء.التحصيلي القبلي والبعدي لمفاهيم علم 
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ة التجريبي ةالمجموعكل من ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلبة في  .2
 العلمية مصفوفة المفاهيمأقرانهم في المجموعة الضابطة تعزى الستخدام درجات ومتوسط 
 التحصيلي الذي تضعه الباحثة لهذا الغرض.في االختبار  المقترحة

 حدود البحث 1-7

األحياء للصف األول الثانوي الزراعي بحسب  م: محتوى الكتاب المقرر لعلالعلميةالحدود  1-7-1
والذي يتم  ( للصف األول الثانوي في الثانويات الزراعية2011-2010الخطة الدراسية للعام الدراسي )

 التنمية المستدامة. تحليله بحسب معيار التحليل المعد لهذا الغرض بضوء أبعاد

جميع : مدرسو مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي في الثانويات الزراعية و ريةالحدود البش 1-7-2
والذين هم على رأس عملهم  األحياء مالتخصصية الزراعية ذات الصلة بمقرر عل المقرراتمدرسي 
 في الثانويات الزراعية. وطلبة الصف األول الثانوي الزراعي في الثانويات الزراعية. يدرسون

 ( .2013 -2011) الفترة ما بينالبحث العملي في  تم تطبيق: ود الزمانيةالحد 1-7-3

تم تطبيق البحث في عدد من الثانويات الزراعية موزعة في المحافظات  الحدود المكانية: 1-7-4
 السورية هي: دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، السويداء.

 لعينةاألصلي وامجتمع ال 1-8

 ن:يتكون المجتمع األصلي للبحث م
المنتشرة  (زراعة) صصختالثانوية الزراعية في المدارس  التدريسيةع أعضاء الهيئة و مجم)أ( المدرسين: 

( مدرس ومدرسة )وزارة الزراعة واإلصالح 1000في المحافظات السورية، وعددهم اإلجمالي يقارب )
 (.77، 2007الزراعي، منشورات مديرية التعليم الزراعي، 

وعددهم اإلجمالي  (زراعة) صصختطلبة في جميع الثانويات الزراعية السورية ال)ب( الطلبة: مجموع 
 ( طالب وطالبة.10500حوالي )

 ات:عينثالث للبحث و 
بحسب الخطة الزراعي  األول الثانويللصف  األحياء معل مقرر وهي :علميةاألولى العينة  1-8-1

تخصصية زراعية تم اعتمادها وهي:  قرراتالمألربعة افة ض(، باإل2011-2010) للعام الدراسي الدراسية
)البيئة واألرصاد جوية، نباتات الزينة والغابات، طبيعة األراضي، الري والصرف(. وقد تم اختيار تلك 

 األربعة لسببين: المقررات
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  درجة ل همجاء تقدير و أداة تقدير درجة االرتباط عليهم بناء على آراء مدرسي العينة الذين طبقت
التي يرتبط بها مقرر علم األحياء ويؤسس  المقرراتتبطة ومرتبطة جدًا( على أنها ارتباطها )مر 

 لها.

  المقرراتبناء على تقدير الباحثة باستخدام أداة تقدير درجة االرتباط ذاتها، حيث قامت بدراسة 
( دراسة متأنية ووجدت 1التخصصية الزراعية الواردة في الخطة الدراسية )جدول  المقرراتجميع 

أن يرتبط بها  جبالتي ي المقرراتلعالقة االرتباطية بدرجة )مرتبطة ومرتبطة جدًا( على أنها ا
 مقرر علم األحياء ويؤسس لها.

مدرس ومدرسة من المدرستين الزراعيتين في  (100تم اختيار ): المدرسين الثانيةالعينة  1-8-2
س من دمشق حيث احتاجت الباحثة لقرب تلك المدار بشكل مقصود  الشيفونية وبيت تيما بريف دمشق

ستالم الو  ستفساراتاالشرح مضمونها واإلجابة على لمقابلتهم أكثر من مرة بعد توزيع االستبانات عليهم ل
 من المدرسين.االستبانات 

في  الزراعي األول الثانويلصف ( طالبًا وطالبة من ا60تم اختيار ): الطلبة الثالثةالعينة  1-8-3
لسهولة الوصول إليها )المدرسة التي انتقلت الحقًا بشكل مقصود بريف دمشق الشيفونية بالمدرسة الزراعة 

( طالب وطالبة: 30في مجموعتين في كل منهما )عشوائيًا مدينة دمشق(. وتم توزيعهم  مركزللدوام في 
درس علم المجموعة التجريبية )تدرس علم األحياء باستخدام المصفوفة المقترحة( والمجموعة الضابطة )ت

 األحياء بدون المصفوفة المقترحة(.

 البحث منهج 1-9

الذي  ،Content Analysis تحليل المحتوىالتحليلي باستخدام أسلوب  يمنهج الوصفال ت الدراسةاتبع
بأنه أحد المناهج المستخدمة في دراسة محتوى اإلعالم  دائرة المعارف الدولية للعلوم االجتماعيةعرفته 

سموعة وذلك باختيار عينة من المادة موضع التحليل وتقويمها كميًا وكيفيًا على أساس المطبوعة أو الم
تحليل  بأن( Berelson رلسونيب)عن  (التركي)ذكر و  (.7، 1707الهبائلي، ) خطة منهجية منظمة

ون أحد أساليب البحث العلمي الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمضم" المحتوى هو
بأنه من فنون  الموسوعة البريطانيةوحددت  .(17، 1775التركي،)" لمادة من مواد االتصال الظاهر

البحث الذي يهدف إلى دراسة المحتوى االتصالي وفق سلوك كمي، ويتضمن تحليل المحتوى إحصاء 
 أو العواطف الواردة في المحتوى تكرارات مصنفة ومعرفة كإحصاء تكرارات المعتقدات أو المصطلحات

(Rosenthal, 1984, 23.) 
 األول الثانوي الزراعيللصف المقرر  علم األحياء لتحليل مقرر تحليل المحتوىمنهج  استخدام تم قدو 
لتحديد األوزان  الكمي التحليل ةعلى أنه وحد، باعتبار المفهوم )الفكرة( (2011-2010) لعام الدراسيل
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 بحساب درجات تكراراتها وتصنيفها الكمي ثم توزيعها والنسب المئوية للمفاهيم العلمية في محتوى المقرر
ثم تنظيمها في جداول خاصة صممت لهذا الغرض. كما تم استخدام المنهج التجريبي الختبار صحة 
فرضيات البحث حول فاعلية المصفوفة المقترحة في زيادة تحصيل الطلبة لمفاهيم مقرر علم األحياء 

 للصف األول الثانوي الزراعي.

 البحثتغيرات م 1-11

 متغيرات: أربعةفي البحث 
باستخدام المصفوفة المقترحة/ مقرر علم المعتمد في الخطة : مقرر علم األحياء ةمستقلات متغير  -)أ(

 األحياء بدون استخدام المصفوفة المقترحة(.
 متغيرات تابعة: -)ب(

 األحياء. المستوى التحصيلي لطلبة الصف األول الثانوي الزراعي لمفاهيم مقرر علم .1

 المقرراتآراء مدرسي العينة حول المصفوفة المقترحة )مدرسو علم األحياء/ ومدرسو  .2
 التخصصية الزراعية في الثانويات الزراعية(.

 البحث أدوات 1-11

عداد تم تصميم   األدوات التالية:وا 
مقرر علم هيم مفاو التخصصية الزراعية  المقرراتمفاهيم لتقدير درجة العالقة االرتباطية بين أداة  .1

 األحياء للصف األول الثانوي الزراعي وتحديد البعد الذي تنتمي إليه من أبعاد التنمية المستدامة
 .(2ملحق رقم)

التخصصية الزراعية وفق  المقرراتبأداة لتحديد المفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء المرتبطة  .2
 .(3قم)ملحق ر  أبعاد التنمية المستدامة من وجهة نظر المدرسين

قائمة مفاهيم علمية معيارية محكمة لتحليل محتوى مقرر علم األحياء للصف معيار التحليل  .3
األول الثانوي الزراعي في ضوء أبعاد التنمية المستدامة، وبالتالي تحديد المفاهيم العلمية لمقرر 

 .(5ملحق رقم) ةعلم األحياء المرتبطة بالمفاهيم التخصصية الزراعية وفق أبعاد التنمية المستدام

مصفوفة المفاهيم العلمية المقترحة تتضمن المفاهيم العلمية الموجودة في مقرر علم األحياء  .2
مضافًا إليها المفاهيم الناقصة  والمنتمية ألبعاد التنمية المستدامة الزراعية اتالتخصصوالمرتبطة ب

مقترحة لمقرر علم األحياء التي تم التوصل إليها بنتيجة التحليل( لتشكل المفاهيم العلمية ال
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وفق أبعاد التنمية المستدامة )البيئية واالقتصادية واالجتماعية(  الزراعية التخصصاتالمرتبطة ب
 .(7ملحق رقم) والتي تؤسس للمفاهيم التخصصية الزراعية

التخصصية  المقرراتومدرسي األحياء  مقرر علم مدرسي آراءللتعرف على اآلراء إستبانة  .5
 وضعت على تدرج ثالثي ة( عبار 38تضمنت اإلستبانة )و المصفوفة المقترحة. و الزراعية نح

 .(11ملحق رقم))موافق، غير متأكد، غير موافق( 
اإلختبار التحصيلي: لقياس فاعلية المصفوفة المقترحة في مستوى التحصيل لمفاهيم مقرر علم  .6

 (.11) رقم ملحق األحياء لدى طلبة الصف األول الثانوي الزراعي
 وقد تم التحقق من صدق وثبات األدوات وفق اإلجراءات الالزمة.

 إجراءات البحث 1-12

 المتبعة في هذا البحث بالخطوات اآلتية:اإلجراءات تتلخص 
بعلم األحياء للصفوف الثالثة االرتباطية ذات العالقة الزراعية التخصصية  المقرراتتحديد  .1

 بحسب رأي المدرسين.

التخصصية الزراعية وفق أبعاد  المقرراتلمقرر علم األحياء المرتبطة ب تحديد المفاهيم العلمية .2
 التنمية المستدامة من وجهة نظر المدرسين.

.تصميم معيار لتحليل مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي في ضوء التنمية المستدامة بناء  .3
العالقة لزراعية ذات ا التخصصية لمقرراتعلى ما حدده المدرسون من عناوين رئيسة وفرعية ال

جراءات صدقه وثباته. االرتباطية  بمقرر علم األحياء، وتحكيمه وا 
 المذكور أعاله التحليلبناء على معيار الزراعي  األحياء للصف األول الثانوي مقرر علمتحليل  .2

التخصصية الزراعية وفق أبعاد  المقرراتلتحديد المفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء المرتبطة ب
ضافتها في المصفوفة المقترحة.  التنمية المستدامة وبالتالي تحديد النقص في المفاهيم العلمية وا 

إنشاء العالقات التشابكية بين المفاهيم المتحصل عليها من بناء المصفوفة المقترحة: عن طريق  .5
 تحصلةالم وذلك بهدف ربط المفاهيم(  2و 3 )السابقة  ديد الذي تم في الخطواتالتحالتحليل و 

في مصفوفة مفاهيمية  وفقًا ألبعاد التنمية المستدامة اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية ببعضها
 األحياء.علم  مقرر فيعالقتها بما يسبقها وما يتفرع عنها من مفاهيم بحسب  هالتنظيم

جراء التعديالت المناسبة  االستبانة لمعرفة آراء المدرسين بالمصفوفة المقترحةتطبيق  .6 على وا 
 .المصفوفة

تدريس علم األحياء للمجموعة التجريبية باستخدام المصفوفة المقترحة، والمجموعة الضابطة  .7
 .فقط استخدام المقرر المعتمد في الخطةب
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طلبة  لقياس فاعلية المصفوفة المقترحة في تحصيلالقبلي/البعدي تطبيق اإلختبار التحصيلي  .0
 األحياء. الزراعي لمفاهيم علم لصف األول الثانويا

 وتقديم بعض المقترحات تفسير النتائجختبار صحة فرضيات البحث و الإجراء التحليل اإلحصائي  .7
 .نتائج الدراسة ضوء فيوالتوصيات 

 والتعريفات اإلجرائية مصطلحات البحث 1-13

 Content Analysisتحليل المحتوى  1-13-1

(: "أسلوب بحثي للقيام  Koihen& Mynon ،1770كوهين وماينون، يقصد بتحليل المحتوى بحسب )
( حسين الدريني وآخرونباستدالالت منتظمة وموضوعية لتحديد مالمح معينة من خالل نص ما". أما )

 فقصد به "طريقة بحثية تستخدم مجموعة من اإلجراءات للقيام باستدالالت صادقة من النص". وتعرفه
لبحث العلمي يمكن أن يستخدمه الباحثون في بأنه "أسلوب أو أداة ل( Fox & others )فوكس وآخرون

مجاالت بحثية متنوعة لوصف المحتوى الظاهر والصريح للمادة المراد تحليلها من حيث الشكل 
 تتبنى الباحثة هذا التعريف لشموليته.و ( Fox & others ،2000 )فوكس وآخرون "والمضمون

 Biology Subject األحياء ممقرر عل 1-13-2
حياء الذي يدرسه طلبة الصف األول الثانوي الزراعي في الجمهورية العربية السورية بحسب كتاب مادة األ
 وهو العام الذي تم فيه تطبيق الدراسة الميدانية. 2011 – 2010للعام الدراسي  الخطة الدراسية

 Agricultural Subjects التخصصية الزراعية المقررات 1-13-3

 ةمرحلالالتي يدرسها الطلبة في  2011 – 2010دراسية للعام الدراسي هي الكتب المقررة بحسب الخطة ال
األحياء مثل الموارد الطبيعية وكتاب نباتات الزينة والحراج  مالثانوية الزراعية والتي لها صلة بمقرر عل

 وغيرها من كتب اختصاص الزراعة.
 الصف األول الثانوي الزراعي 1-13-4

First Grade Agricultural Secondary School  

والمعادلة للمرحلة الثانوية  ثالثة أعوام دراسيةمن  المؤلفة الزراعي الثانويمرحلة التعليم الصف األول في 
الزراعية  المقرراتالتعليم األساسي يدرسون فيها على شهادة  ونالحاصل الطلبةُيقَبل فيها  في التعليم العام،

وهي تابعة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ومن  .التخصصية وغير التخصصية ومنها علم األحياء
)وزارة الزراعة واإلصالح بوضع المناهج والكتب المقررة للدراسة  التربيةوزارة عليها الناحية العلمية تشرف 

 0(16، 2007الزراعي، 
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 Scientific Conceptsالمفاهيم العلمية  1-13-5
( 21، ص2002بطرس )ت والمناسبة لهذا المبحث ماذكره تعددت تعريفات المفاهيم ومن أفضل التعريفا

بأنه فكرة عامة أو مصطلح يتفق عليه األفراد نتيجة المرور بخبرات متعددة عن شئ ما يشترك في "
نمط من أنماط المعرفة  هو  Conceptمو المفهو  ."كل أفراد هذا النوع تنطبق علىخصائص محددة 
براهيم، كلمة أو "عبارة عن ( بأنه 32، 2005ح الدين عرفه محمود، عرفه )صالو . (5، 2001)سعادة وا 

تعبير تجريدي موجز يشير إلى مجموعة من الحقائق أو األفكار المتقاربة وتساعد عملية تدريس المفاهيم 
"صورة ذهنية نحملها في أذهاننا لشيء أو حدث، أو عالقة مشتقة من وهو  ."على التقليل من إعادة التعلم

بحيث تبدو هذه الحقائق ذات والحقائق حسب خصائصها المشتركة  تصنيف األشياءآخر  ، بمعنىالخبرة"
 .(61، 1776، سيد وعماره) "معنى

استنتجه من جمله من التعريفات  الفكرة ( تعريف للمفهوم53، 2002، استخلص )سالمهومن جهة أخرى 
أو ر عنها عادة بواسطة كلمه فكره تختص بظاهرة معينه أو عالقة أو استنتاج عقلي يعب"بأنه: وذلك 

 ."من الكلمات أو مصطلح معينمجموعة 
مقرر األحياء التي يدرسها الطلبة في الصف مفاهيم  :وفي الدراسة الحالية ه العلميةلمفاهيم باوالمقصود 

 الزراعية.التخصصية مفاهيم الزراعي والتي تؤسس لتعلم ال األول الثانوي

 
 Concept Matrix مصفوفة المفاهيم 1-13-6

المصفوفة هي أداة تستخدم لتصميم وتخطيط البرامج والمشروعات وتشمل تحديد العناصر االستراتيجية 
ومؤشراتها والعوامل أو المنطقية المتشابكة )من مدخالت ومخرجات ونتائج وتأثيرات( وعالقاتها السببية 

، Colin Kirk, et al. ،2007 المخاطر التي قد تؤثر في نجاح التدخل أو فشله )كولين كيرك وآخرون
103.) 

في جداول توضح العالقات  التحليلبتجة االنالعلمية م يهامفالوترتيب تنظيم الدراسة الحالية  في تميو 
الصف األول  األحياء متربط مفاهيم مقرر عل مصفوفةبناء من أجل تلك المفاهيم بين التشابكية المنطقية 
الزراعية التخصصية ذات الصلة التي يدرسها الطلبة في  راتالمقر المفاهيم التخصصية في بالثانوي 

 التنمية المستدامة. الثانويات الزراعية بشكل يحقق توافقها مع أبعاد
 Effectiveness:الفاعلية 1-13-7

تحقيق الهدف عن طريق بلوغ المخرجات المرجوة  إلىلوصول ا" هي الفاعلية( أن 2002ذكر صبري )
ويستخدم  (.20022201 ،)صبري العمل بأقصى الجهود"من خالل  متفق عليهاوتقويمها بمعايير وأسس 

 ةق واستراتيجيات ونماذج التدريس ليعبر عن مدى قدرة أية معالجائهذا المصطلح في مجال التعليم وطر 
جرائيًا في البحث الحالي: الفاعلية  .مرجوةعلى تحقيق أهداف تعليمية محدده وبلوغ مخرجات معرفية  وا 

 همتحصيلفي  الزراعي االول الثانويالصف المجموعة التجريبية من طلبة  رجة المتوقعة إلفادةالدهي 
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 الذيكما يقيسها االختبار التحصيلي  (المقترحة المفاهيم مصفوفة)الستخدام عزى حياء ياأل علم لمفاهيم
 أعدته الباحثة لهذا الغرض.

 Sustainable Development  التنمية المستدامة 1-13-8

حماية موارد الطبيعة: أرض، مياه، نبات، تنوع حيوي، التنمية المستدامة بتعريف منظمة الفاو هي "إدارة و 
من التدهور لكي تبقى هذه الموارد الطبيعية في حالة مالئمة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا ومتاحة لألجيال 

 (.210، 1775)الفاو ،  ("القادمة
تحقيق األمن الغذائي ومعالجة الفقر على المدى ل هامن خالل تهدف ةثثالأبعاد لتنمية المستدامة ول

(. FAO  ،1775 ،210)الفاو البعد البيئاالجتماعي و  والبعد االقتصاديوهي: البعد  ير والبعيدالقص
 .ةالدراسفي  التنمية المستدامة المقصودةوتتبنى الباحثة هذا التعريف لشموليته ألبعاد 
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 الدراسات السابقة الفصل الثاني:

 دراسات في تحليل المناهج الدراسية 2-1

 دراسات في تحليل مناهج التعليم الزراعي 2-2

 دراسات في مصفوفات المفاهيم العلمية 2-3

 ومكانة الدراسة الحالية الدراسات السابقة خالصة 2-4
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 الدراسات السابقةالفصل الثاني: 

تم استعراضها و تمت مراجعة بعض ما استجد من الدراسات واألبحاث المتعلقة بموضوع البحث، : مقدمة
 في هذا الفصل وفق التسلسل الزمني وتندرج عمومًا في ثالثة محاور هي:

 تحليل المناهج الدراسية دراسات في 2-1

 2112دراسة نانا جندية  2-1-1
 «األساسي الخامس(العلوم العامة للصف دراسة تحليلية لمنهاج )مقرر»العنوان: 

 للصف العامة العلوم كتاب من المادة وحدة في المتضمنة العلمية المفاهيم قائمة تحديدل الدراسة تهدف
 من المادة وحدة هي التحليل عينة و العلمي المفهوم هي التحليل فئة ةالباحث تاعتبر و . األساسي الخامس
 في غزة. رفح محافظة مدارس في األساسي الخامس الصف الميذت على المقرر العامة العلوم كتاب

العلوم الحياتية قد وردت فى الفصل األول بنسبة كبيرة جدا حيث بلغ عدد مفاهيم النتائج أن  تبين
لفصل صفحة بينما فى ا (120) البالغةصفحة من صفحات الكتاب  (71)دروس، احتلت  (7)الدروس 

على مدار الفصلين فقد احتوى الفصل األول  العامةم و علمقرر التوزع و  .الثاني لم يشمل على أي منها
دروس فى نهاية الكتاب بينما احتوى الفصل الثانى على ستة دروس توزعت على أول الكتاب  ةعلى ثالث

 ذو العلوم العامة أنشطة كتاب كما توصلت الدراسة لتحديد صفحة. (66)وفى نهايته حيث احتلت 
حيث بلغ عدد  ة.المخبريو  بالعديد من األنشطة والتجارب العلمية لرفدهاتي تحتاج لطبيعة العلمية الا

نشاطا وفى مواضيع علوم األرض  (11)نشاط وفى مواضيع الكيمياء  (11)األنشطة فى موضوع األحياء 
 من العلوم العامة األنشطة البنائية فى كتاب وتنوعت. وتعددت األنشطة (22)وفى مواضيع الفيزياء  (7)

ففي مستوى التحليل وقعت أنشطة  (:تصنيف بلوم لألهداف التربويةالمعرفية )بحسب  مستوياتها حيث
 2تطبيقات على المرايا 2انعكاس الضوء، المعادالت الكيمائية، ومملكة التوالى الحيوانيةالدروس التالية: 

ومستوى  2وجيةالمكة حروالالصوت 2 المحاليل، الذرةمستوى التطبيق: 2 وفي العدسات انكسار الضوء

. وفي مستوى التذكر: الحركة الموجية 2تصنيف الكائنات الحية 2مجموعات العناصر: واالستيعاب فهمال
األنشطة ففقد توزع تحت مستويات التحليل والتفسير والتركيب0  ةالمجهر والخلي، أما نشاط الضوء

شملت  ألنهامتنوعة وهي للمناقشة  اياضالبنائية قليلة نوعا ما ولكن هذه القلة قد أغنت عنها أنشطة ق
جميع المستويات المعرفية من تذكر وفهم وتطبيق وتحليل حيث كانت نسبة التذكر قليلة أما معظم 

 .بحسب طبيعة المادة العلمية األنشطة فهي تطبيق أو تحليل
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 2119الكبيسي  ثامر حميد دراسة عبدالمجيد 2-1-2

 «العراق في الثانوية المرحلة لصفوف المدرسية الجغرافية كتب فيالسكانية  التربية محتوى»العنوان: 
 الثانوي التعليم لصفوف الجغرافية كتب في السكانية التربية مفاهيم توافر مدى على التعرف البحث هدف

 التي السكانية القضايا بحجم ومدر ساتها مدر سيها معرفة مدى على والوقوف لها، النسبي الوزن وتحديد ،
 العالمي النشاط ضوء في الجغرافية لمادة سكانية مفاهمية مصفوفات واعداد، الكتب تلك اتتضمنه
 المدرسية الكتب تطعيم في القرار وصن اع المناهج مخططي الستفادة التنمية، ومتطلبات التربوي والتجديد
 الثانوية لمرحلةل الجغرافية ومدرسات مدرسي واعداد تدريب في الملحة الضرورة عن فضال بها، للجغرافية
 للمرحلة الستة للصفوف الجغرافية كتب على البحث اقتصرو  . المناسبة واالستراتيجيات قائالطر  باستخدام
 عام نشرت والتي.االدبي السادس االدبي، الخامس العام، الثالث،الرابع الثاني، االول،: العراق في الثانوية

 للعام االنبار محافظة في الجغرافية بتدريس ومونيق الذين والمدرسات المدرسين علىو  .(2005/2006)
 .(2006/2007) الدراسي

 السكاني للمحتوى الديموغرافية االبعاد يتضمن الذي السكانية التربية محتوى وزنبينت النتائج من حيث 
 من (%10) حدود في السكاني للمحتوى الحسابي المتوسط نأ الثانوي التعليم لصفوف الجغرافية مادة في
 الرئيسة ومضامينها السكانية التربية مجاالت بين متكاملة تفاعلية عالقةوتبين وجود  .الدراسية سنةال

 ومهارات واتجاهات وقيم سكانية اخالقيات الى المعرفية، الجوانب عن فضال العالقة هذه وتمتد .والفرعية
 السياق هذا وفي. رامجوالب المناهج مخططي قبل من واالنشطة والمحتوى االهداف في تضمينا تتطلب
 والتي المحتوى تحليل ضمن فيه، تندرج الذي المفاهيمي واإلطار سكانية مفاهمية مصفوفات اعتماد يمكن
 تحت تنضوي التي المواضيع، و الفرعية المفاهيم، (الرئيسة) االساسية المفاهيم :يأتي ما تتضمن ان يمكن

 للمصفوفات المفاهيمي االطار من لالستفادة تمهد وهي .لها اساسية ابعادا تشكل او الفرعية المواضيع
كما  . واالقليمية الدولية المنظمات انشطة الى باالستناد االخرى الدول او االخرين الباحثين قبل من
 الجديدة المادة باسلوب وليس التطعيم باسلوب السكانية التربية مفاهيم ادخالالدراسة بأنه يمكن  اكدتو 

 . (231-216، ص2007)الكبيسي،  المنفصلة
 2119دراسة فتحية صبحي اللولو  2-1-3

 األساسي في ضوء تقويم محتوى مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة العليا من التعليم »العنوان: 
 «المستحدثات العلمية المعاصرة

شمل محتوى مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة العليا من التعليم األساسي وتم يقو تهو هدف الدراسة 
ولتحقيق ذلك تم تحديد  ضوء المستحدثات العلمية المعاصرة.السابع( في  -الثامن –الصفوف )التاسع 

المستحدثات العلمية المعاصرة الواجب تضمنها في محتوى مناهج العلوم لهذه الصفوف وهي مستحدثات 
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ية والعلوم الطبية ومستحدثات البيئة والطاقة واالتصاالت وارتياد الفضاء والهندسة الوراثية والعلوم الزراع
( 24التربية العلمية، ثم تحويرل هرذه المستحدثات لقائمة معايير تجيب عينة الدراسة التي تكونت من )

وبعد التحليل  علوم في المرحلة األساسية العليا عن مدى توافرها في مناهج العلوم.( معلمة لل36معلمًا، )
ابة على أسئلة الدراسة لتحديد مدى توافر هذه المعايير لكل اإلحصائي وحساب النسب المئوية تم اإلج

صف على حدة، ثم تحديد مدى توافرها في المرحلة ككل. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستحدثات البيئة 
والطاقة والهندسة الوراثية والعلوم الزراعية لم تأخذ درجة االهتمام المناسبة في محتوى المناهج أما 

الطبية توافرت بدرجة متوسطة ومستحدثات االتصاالت وارتياد الفضاء والتربية العلمية مستحدثات العلوم 
توافرت بدرجة جيدة. وبذلك توصي الدراسة باالهتمام بالمستحدثات البيئية ومستحدثات الطاقة والهندسة 

 الوراثية والعلوم الزراعية واألرضية بما يناسب فلسفة المجتمع الفلسطيني.
 2119حمد بن صالح أحمد الشهري دراسة م 2-1-4

 «وأخالقياتها األحياء علم مستحدثات ضوء الثانوية في بالمرحلة األحياء كتب محتوى تقويم»العنوان: 
 تناولها في ينبغي والتي بها المرتبطة واألخالقيات األحياء علم بمستحدثات قائمة بناء إلى الدراسة هدفت

 تصور تقديم محاولة إلى الدراسة هدفت كما المملكة العربية السعودية.ب الثانوية بالمرحلة األحياء المقررات

 .األحياء دروس في الحيوية قضايا األخالقيات لمناقشة مقترح

تصميم  تم ضوئها وفي بالموضوع العالقة ذات للدراسات بمراجعة الباحث قام الدراسة هدافاأل تلك ولتحقيق
تعديل  وتم محاور، سبعة في فرعية قضية) 236) وصنفت ،وأخالقياتها األحياء علم بمستحدثات قائمة
 .فرعية قضية (167و) محاور ستة النهائية صورتها في تضم األداة لتصبح المحكمين آراء ضوء في القائمة

 تصميم تم وأخالقياتها األحياء علم مستحدثات على الثانوية بالمرحلة األحياء كتب تناول مدى على وللتعرف

 االتساق طريق عن التحليل بطاقة ثبات بحساب الباحث قام صدقها من التأكد وبعد محتوى،ال أداة لتحليل

 فئات بيان بعد وذلك وآخر الباحث بين االتفاق نسبة حساب طريقة استخدام أيضا تم كما المحلل ونفسه، بين

 األخالقيات قضايا لمناقشة مقترح تصور بتقديم الباحث قام كما وضوابطه. إجراءاته واالتفاق على التحليل

 .دروس األحياء في الحيوية

 المستحدثات الحيوية قضايا من لعدد الثانوية بالمرحلة األحياء كتب محتوى معالجة الدراسة نتائج أهم من

 ولكن .والبصمة الوراثية البشرية الجينات ومشروع ، واالستنساخ النسل، وتنظيم وراثيا، المعدلة األغذية مثل

 كمعلومات يرد كان بعضها أن إال كتب األحياء محتوى في الحيوية المستحدثات قضايا بعض معالجة رغم

 وذلك الطالب، تقويم عملية في أن تدخل دون الحياة في األحياء علم بأثر وتشعره المتعلم نظر تلفت إثرائية

 معالجتها تتم لم اياقض هناك أن الدراسة نتائج أظهرت كما .والطالب المعلم قبل من بها االهتمام من يقلل قد

قضايا  معالجة نقص واضح هناك وأن البيئي، األثر وتقويم العضوية، مثل الزراعة األحياء كتب في
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 والبحوث األنشطة بعض إجراء عند سلوكه وتضبطالطالب  ترشد التي هاأخالقياتو  الحيوية المستحدثات

 .بالمقرر العلمية المرتبطة
 2118م شحادة دراسة سلمان قديح عبد السال 2-1-5

 الطلبة اكتساب ومدى التاسع للصف العلوم كتاب في المتضمنة هوعمليات العلم طبيعة مفاهيم»العنوان: 
  «لها

 العلوم الفلسطيني المقرر كتاب في وعملياته العلم طبيعة أبعاد توافر مدى لتقصي الدراسة هذه هدفت
 المناسبة وعملياته العلم طبيعة أبعاد تحديد تم حيث. لها الطلبة اكتساب مدى وقياس التاسع، الصف على

 يحتويها التي وعملياته العلم طبيعة مفاهيم توافر مدى لتحديد الكتاب المقرر تحليل ثم اإلعدادية، للمرحلة
 الصف طلبة اكتساب مدى لقياس الدراسة هدفت كما. تفسيرها و مناقشتها و جداول ورصدها في الكتاب،
 طبيعة لمفاهيم الطلبة اكتساب بين عالقة وجود مدى ، وتحديد وعملياته علمال طبيعة لمفاهيم التاسع
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى لتحديد الدراسة هدفت كما .العلم لعمليات واكتسابهم العلم،

 أم حكومة(المشرفة الجهة متغير و الجنس لمتغير تعزى عملياته و العلم لمفاهيم طبيعة الطلبة اكتساب
 مدى لقياس استخدم اختبار كما وعملياته، العلم طبيعة مفاهيم تحليل أداة الباحث استخدم . وقد)الةوك

 حتى ثباتها و صدقها لمدى عديدة لالطمئنان بمراحل األدوات مرت وقد العلم، لعمليات الطلبة اكتساب
بالطريقة  اختيارها تم التاسع، الصف طلبة من عينة على االختبار تطبيق تم وقد. التطبيق لمرحلة وصلت
 الوزن مع بما يتناسب المشرفة الجهة و الجنس حسب األعداد تحديد في الطبقية وتظهر العشوائية الطبقية
 .وطالبة ( طالب 541العينة ) أفراد عدد كان حيث للدراسة، األصلي المجتمع في لها النسبي
 غير أنه كما ، نسبياً  كبير كم وهو معرفي مكون (943) الكتاب يحتوي أن إلى التحليل نتائج توصلت
 على موزعة مهارة (361) يحتوي المقرر الكتاب الدراسية، وأن بين الفصول ما متوازنة بصورة موزع

 وحدات ثمانية وعلى دراسيين فصلين على االختبار استهدفها ( مهارة233،منها ) المختلفة عمليات العلم
 الطلبة اكتساب نسبةو  العلم، طبيعة لمفاهيم الطلبة باكتسا مستوى تدني الدراسة وأظهرت .دراسية
 وجود الدراسة أظهرت كما %(9445التكاملية ) %( وكذلك1448 (جداً  منخفضة األساسية العلم لعمليات
 وجود الدراسة أظهرت كما .العلم ومجال عمليات العلم طبيعة مفاهيم مجال بين قوية موجبة طردية عالقة
 الطالباتواكتساب  بالطال اكتساب ( بين∞0.05=داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق لم تظهر بينما الطالبات، لصالح وعملياته العلم طبيعة لمفاهيم
 الغوث. وكالة مدارس طلبة و المدارس الحكومية طلبة اكتساب ( بين∞0.05=داللة )

 2116نوفل وآخرون حال دراسة  2-1-6
 النوع مفهومي على التركيز مع السكانية التربية مجال في المدرسية الكتب محتوى دراسة»العنوان: 
 «اإلنجابية والصحة االجتماعي
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هدفت الدراسة لتحديد محتوى الكتب المدرسية من مفاهيم التربية السكانية، خصوصًا مفهومي النوع 
 وزارة/ واألنماء للبحوث التربوي المركز/ لبنان في وآخرون نوفل قامتاالجتماعي والصحة اإلنجابية. 

 كان الثانوي، التعليم مرحلة في السكانية التربية مجال في المدرسية الكتب محتوى بتحليل العالي التعليم
 ادراج تم حيث المحتوى تحليل طريقة على التحليل ارتكز وقد. %(10) على يزيد نصيب الجغرافية لكتب

 والدرس الكتاب بحسب المفاهيم وجود ادراك خاللها يمكن مصفوفة في السكانية والمواضيع المفاهيم
.  ًا(وتربوي اً علمي) الثراء واسعة واقليمية دولية ووثائق سكانية مراجع الى الدراسة استندت وقد. والصفحة

 المدرسية الكتب في السكاني للمحتوى رئيسة مفاهيم بوصفها اآلتية العناوين تحديد على االتفاق تم وقد
 الصحة، المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة، سرة، األالسكان بنية، السكان توزع :لتحليلل خضعت التي

 في والمواضيع المفاهيم هذه إدراج تم   وقد .والتنمية السكان، السكان حركية، السكان نمو، االنجابية
 المصفوفات وهذه.  والصفحة صلوالف الكتاب بحسب المفهوم وجود إدراك خاللها من يمكن مصفوفات

: الثالثة .والجنسية اإلنجابية الصحة قضايا مصفوفة: الثانية .السكان قضايا مصفوفة: ولىاأل هي
 الجغرافية مادة في السكانية التربية بمحتوى االولى المصفوفة وتختص. االجتماعي النوع قضايا مصفوفة

 وثائق وخصوصا السكانية التربية ادبيات لىع المصفوفة هذه فحص او بناء في اعتمد حيث ، فقط
 الدراسية المقررات في السكانية التربية بمحتوى فتختصان والثالثة الثانية المصفوفتان اما .اليونسكو
 التربية الفيزياء، الكيمياء، االسالمية، التربية حياء،األ علم االجتماعيات،) الجغرافية مادة غير االخرى

 يحتذى نموذجاأ الجغرافية مادة تكون ان الممكن ومن.....(. الرياضية، التربية ية،األسر  التربية الصحية،
 .الجغرافية غير االخرى الدراسية المقررات بقية في منهجيا به

 2115دراسة جامعة صنعاء  2-1-7
 «برامج كلية التربية تخصص البيولوجي المقرراتمقارنة مناهج الثانوية و  »العنوان: 
الطلبة المعلمين بكلية إعداد برنامج  لقاء الضوء علىإل جامعة صنعاء اليمنيةالحياة في فريق علوم هدف 

 هذا البرنامج ارتباط. ومدى التربية ليكونوا قادرين على تدريس مناهج علوم الحياة فى المرحلة الثانوية
ناهج التعامل مع الم بمناهج علوم الحياة التي تدرس في الواقع العملي حتى يستطيع خريج البرنامجفعليًا 

 بعد تحليل محتويات مناهج علوم الحياة للصفوف الثانوية ومقارنتها بمناهج كلية التربيةبكفاءة واقتدار. و 
جامعة صنعاء وجد أن هناك اختالف واضح وملموس بين ما يدرس فعاًل للطلبة من قبل أساتذة كليتي ب

الثانوية في الميدان، حيث وجد أن بعض المواضيع العلوم والتربية ومحتوى مناهج علوم الحياة للصفوف 
لم يشر إليها في محتوى دليل كلية التربية ولكنها تدرس من أساتذة العلوم والتربية، كما أن دليل كلية 

لمحتوى عن ما هو موجود في دليل االعلوم يحتوي على بعض المسميات المختلفة واختالف في ترتيب 
ات ومواضيع موجودة في كتب األحياء للمرحلة الثانوية وال يدرسها طلبة وكذلك هناك وحد كلية التربية.

أن هناك فجوات فى بعض المواضيع في  وتبين .كلية التربية، كما أنها غير موجودة في دليل كلية التربية
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ا الثالثة وبالنسبة لألنشطة في المرحلة الثانوية بمراحله الطالب في كلية التربية. هاالمرحلة الثانوية ال يدرس
فإنها ال تنفذ بصورة مرضية في الواقع العملي، كما أن الجانب العملي ال ينفذ يشكل جيد في كلية التربية، 

كما يواجه  المخابرويالحظ أن الطالب في المرحلة الجامعية يجد صعوبة في إجراء التجارب داخل 
إن هناك أسباب أخرى تعيق تنفيذ  في تنفيذ الجوانب العملية في الميدان، إضافة إلىنفسها الصعوبة 

واألجهزة والوسائل التعليمية في  المخبريةواألدوات  المخابرالجوانب العملية في المدارس مثل قلة توفر 
أو خبر كما أنه قد ال يوجد مدرسون وفنيون متخصصون إلجراء هذه التجارب في الم اليمنمعظم مدارس 
 وية.سي في كثير من المدارس الثانالفصل المدر 

وبالنسبة لطرائق التدريس فمن خالل تحليل كتب المرحلة الثانوية لمادة األحياء وجد أن هناك فجوة بين 
ما يدرس في كلية التربية من طرائق تدريس والطرائق المقترحة في أدلة المعلمين. فالطالب في كلية 

مليًا، وبالتالي فإن معظم مدرسي التربية يتعرف على معظم هذه الطرائق نظريًا ونادرا ما يتدرب عليها ع
علوم الحياة يعتمدون على الطرائق التقليدية المألوفة في تدريسهم لعلوم الحياة والتركيز على تدريس 

همال الجوانب المهارية،   :التوصياتوخلص فريق البحث لبعض الجوانب المعرفية وا 
 لمشكالت، االكتشاف بأنواعه، التنويع في طرق التدريس واستخدام األساليب الحديثة )مثل حل ا

عداد دليل المعلم تضمين هذه األساليب في محتوى إالتعلم البنائي ....الخ( وعلى القائمين ب
 .الدليل لتوجيه المعلم لإلستافده منها وتطبيقها في تدريبية

  ي تطبيق، تحليل، تركيب( وكذلك تنمية التفكير اإلبداع ،التقويم )تذكر، فهم مستوياتع في يالتنو
 والخالق وتقويمه وتقويم تعلم عمليات العلم لدى طلبة علوم الحياة في كلية التربية.

 التربية بحيث تشمل على مصفوفة مدى وتتابع توضح العلوم و كليتي  مقرراتإعداد وثيقة مناهج ل
 خالل مرحلة الدراسة واإلعداد والتأهيل للمعلم. ةما يدرس للطلب

 ي تدرس في كلية التربية فى الجزء النظري والعملي والتي الت تمعالجة القصور في الموضوعا
يكون طالب كلية التربية فى حاجة ماسة وضرورية لها إلعداد المعلم القادر على أداء رسالته 

 بشكل مرضى.

  التي  المقرراتإعادة النظر في إعداد دليل كليتي العلوم والتربية بحيث يشمل الدليل على مفردات
 جانب النظري والعملي.تدرس فعليًا في ال

  في كليتي التربية والعلوم إلعداد المعلمين األكفاء لتنفيذ الجوانب العملية  المخابرتفعيل دور
 لمناهج األحياء.

 .معالجة الفجوات التي لوحظت بين برنامج إعداد المعلمين لعلوم الحياة والكتب الدراسية 

  فى تقويم منهج علوم الحياة.تدريب المعلمين على استخدام أساليب تقويم متنوعة 

  االهتمام بوضع أساليب تقويم متنوعة للكتب الدراسية لعلوم الحياة تشمل الجوانب المعرفية
 والمهارية والوجدانية.
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 2113طالب  أحمد اهلل الحكيمى وعبد أحمد منصور دراسة جميل 2-1-8
 «اسي في المدارس اليمنيةدراسة تحليلية تقويمية لكتاب العلوم للصف التاسع األس»العنوان: 

العلمية األساسرية والتكامليرة فري كترب العلروم المطرورة  المفاهيمهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تضمين 
باعتمراد كامرل  انمن التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية، ولتحقيق هدف الدراسة قرام الباحثر لصف التاسع

بإعداد أداة محكمة للتحليرل حيرث  ووالفكرة كوحدة للتحليل،  صفحات الكتب المستهدفة كعينه لهذه الدراسة
مررن صرردقها بعرضرررها علررى مجموعررة مررن الخبرررراء والمختصررين فرري مجررال البحرررث وتأكررد مررن ثباتهرررا  اتأكررد

الكترب وبعد إجراء تحليرل  .(0071وبلغت قيمة معامل الثبات والذي تم حسابه باستخدام معادلة هوليستي )
 :التاليةأظهرت الدراسة النتائج 

  فقط. (%12)والصريح  (%06)في مجال األحياء  للمفاهيمبلغت نسبة التضمين 
  ( فقط20%( والصريح )72ل الكيمياء )العلمية في مجا للمفاهيمبلغت نسبة التضمين%. 
  فقط. (%31)و الصريح  (%67)العلمية في مجال الفيزياء  للمفاهيمبلغت نسبة التضمين 

 2112جي و ذياب الرواجفي دراسة حسن علي النا 2-1-9
 «دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتاب العلوم العامة للصف الثامن األساسي في األردن»العنوان: 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى تضمين محتوى كتاب العلوم العامة للصف الثامن االساسي في 
عداد أداة على شكل قائمة األردن للقيم الرئيسة المطلوبة. ولتحقيق هذا الهدف قام الب احثان بتصميم وا 

 ،تحتوي على ثمانية مجاالت رئيسة من القيم هي: الروحية، القومية، الوطنية، اإلجتماعية اإلنسانية
المعرفية الثقافية، تكامل الشخصية، العملية اإلقتصادية، الصحية الوقائية، والترويحية الجمالية وتكونت 

قيمة فرعية مدرجة تحت المجاالت الثمانية الرئيسة المذكورة وبعد  (50)األداة بصورتها النهائية من 
بتحليل محتوى النصوص الواردة  التحقق من صدقها ومناسبتها بعرضها على لجنة محكمين، قام الباحثان

في الكتاب المذكور والمكون من عشر وحدات دراسية في األحياء والكيمياء والفيزياء وقد اعتمد الباحثان 
 ملة المفيدة وحدة للتحليل.الج

على المجاالت الثمانية الرئيسة قيمة فرعية توزعت  (300)كشفت نتائج الدراسة أن الكتاب قد تضمن 
مرة  (25)اإليمان باهلل عقيدة وممارسة" حيث بلغت قيم الفرعية تكرارًا كانت قيمة "المذكورة وأن أعلى ال

قل القيم تكرارًا فهي "احترام الملكية الخاصة والعامة" حيث ما أأمن مجموع تكرارات القيم.  (%001)بنسبة 
الوحدة األولى في الكتاب  ت. وقد احتو (%003)وردت مرة واحدة فقط في جميع وحدات الكتاب بنسبة 

"تصنيف الكائنات الحية" على أكبر عدد من القيم وفي جميع المجاالت حيث بلغ عدد القيم المتضمنة في 
الوحدة الرابعة  هيف من مجموع القيم الكلية. أما أقل الوحدات تكراراً %( 12032)سبة بن (30)هذه الوحدة 

من مجموع القيم  (%6002)بنسبة  (21)"البنية اإللكترونية لذرات العناصر" حيث بلغ عدد القيم فيها 
الت القيم الكلية، وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بإعادة توازن القيم من حيث توزيعها على مجا
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الثمانية الرئيسة وضرورة اإلهتمام بتوظيف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفية في محتوى المادة 
براز جهود العلماء المسلمين ودورهم في تقدم الحضارة اإلنسانية.  العلمية وا 

 تحليل مناهج التعليم الزراعيدراسات في  2-2

يمان مح 2-2-1  2111مد المجالي دراسة أحمد الطويسي وا 
 «األردن في المتوسطة األساسية العلوم للمرحلة كتب في المتضمنة المهنية المفاهيم»العنوان: 

هدف الدراسة هو الكشف عن المفاهيم المهنية المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة األساسية المتوسطة في 
لسادس والسابع. تم إعداد قائمة األردن، وذلك من خالل تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف الخامس وا

( مفهومًا مهنيًا موزعة على خمسة مجاالت مهنية هي: الزراعة، 03بالمفاهيم المهنية المقترحة شملت )
الصناعة، التجارة، العلوم المنزلية والصحة والسالمة العامة وقد جرى استخدام وحدتين للتحليل: الكلمة 

 ت التحليل. وخلصت الدراسة للنتائج التالية:والفكرة وتم التحقق من صدق األداة وثبا

 ( ،مفهومًا بواقع 03بلغ مجموع المفاهيم المهنية المتضمنة في كتب العلوم، عينة الدراسة )
 ( تكراراً 177)

 عينة الدراسة لصالح كتب  المهنية في كتب العلوم وجود فروق بين مجموع تكرارات المفاهيم
 العلوم في الصف السادس

 ( مرة وجاء في المرتبة األخيرة 67لزراعي على المرتبة األولى بتكرار بلغ )حصل المجال ا
 ( مرات فقط.3المجال التجاري بتكرار )

 مالئمة،  نسبة المفاهيم المهنية المتضمنة في كتب العلوم للصفوف الخامس والسادس األساسي
 غير مالئمة. بينما نسبة المفاهيم المهنية المتضمنة في كتاب العلوم للصف السابع فهي

 
 2117دراسة بشير محمود عمر عليوة  2-2-2

مي المشكالت التي تواجه التعليم الزراعي في مناطق السلطة الفلسطينية من وجهة نظر معل»العنوان: 
 «المدارس الزراعية وسبل عالجها

لكشف هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهم المشكالت التي تواجه التعليم الزراعي في فلسطين وكذلك ا
في المدارس الزراعية حول  المدرسينعما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات 

التي تواجه التعليم الزراعي من وجهة نظرهم تعزى إلى المتغيرات التالية: )التخصص، المؤهل  المشكالت
الزراعية والبالغ  المدارس مدرسيتكونت عينة الدراسة من جميع  العلمي، المنطقة، سنوات الخدمة(.

. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد (2116/2117)في العام الدراسي  مدرساً ( 39عددهم )
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( مشكلة تواجه التعليم الزراعي في فلسطين تم توزيعها على 79استبانة لهذا الغرض اشتملت على )
شكالت تتعلق باإلدارة، مشكالت محاور: )مشكالت تتعلق المناهج، مشكالت تتعلق بالمباني والمكان، م

 توصلت الدراسة للنتائج التالية:و  (.بالمدرسينتتعلق بالطلبة، مشكالت تتعلق 
 ( 59.28احتل مجال المشكالت التي تتعلق باإلدارة المرتبة األولى بمتوسط حسابي)،  مجال يليه

(، 55.87يزات )(، ثم المجال المتعلق بالمباني والتجه57.51مشكالت الطلبة بمتوسط حسابي )
 (.48.48(، وأخيرًا المجال المتعلق بالمناهج بمتوسط حسابي )55.82ين )درسثم مجال الم

 ( في درجة استجابات الم∞=1415ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )ين في المدارس درس
الزراعية حول المشكالت التي تواجه التعليم الزراعي من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات 

خصص، المؤهل العلمي، والمنطقة(، ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائية ترجع لمتغير )الت
 ( سنوات.11-6سنوات الخدمة وذلك لصالح ذوي الخدمة المتوسطة )

ة التعليم الزراعي مما يؤدي لتحسين أداء الخريجين في القطاع ءتحسين كفا :الدراسة اتتوصي وبعض
 الزراعي.

 2112مد العبد الرزاق دراسة عياده عوض مح 2-2-3
تقويم كتاب العلوم الزراعية )تخصص اإلنتاج الحيواني( للصف األول الثانوي الزراعي من »العنوان: 

 .«وجهة نظر المعلمين في األردن
المقرر للصف األول الثانوي  (تخصص اإلنتاج الحيواني)هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب العلوم الزراعية 

ين التقويمية درسوقد حاولت التعرف على تقديرات الم ين في األردن.درسالمالزراعي من وجهة نظر 
لكتاب العلوم الزراعية للصف األول الثانوي الزراعي، وفق مجاالت الكتاب السبعة وهي )المقدمة، 
األهداف، المحتوى، لغة الكتاب وأسلوب عرضه، الوسائل واألنشطة التعليمية، التقويم، وتصميم الكتاب 

خراج ين التقويمية درسه(. وكذلك تحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات الموا 
 للكتاب تعود لمستوى تأهيلهم العلمي وخبرتهم في التدريس.

في المدارس ( تخصص اإلنتاج الحيواني)ي مبحث العلوم الزراعية درستكون مجتمع الدراسة من جميع م
ة، حيث تم توزيع درسوم مدرساً ( 26ربية والتعليم في األردن، وقد بلغ عددهم )المهنية التابعة لوزارة الت

( معلما ومعلمة واعتبروا عينة ممثلة لمجتمع 20على جميع أفراد الدراسة، وقد أجاب عليها ) اإلستبانة
ة ذات واستخدم في الدراسة أداة طورها الباحث ألغراض الدراسة باالعتماد على الدراسات السابق الدراسة.

 .، توزعت على مجاالت الكتب السبعة( فقرة50العالقة وتكونت من )
ولمجاالته السبعة كانت  يين التقويمية للكتاب بشكل إجمالدرسأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير الم

خراجه( إذ كانا بمستوى عال.  متوسطة، باستثناء المجالين السادس )التقويم(، والسابع )تصميم الكتاب وا 
ين ذوي المؤهل العلمي حملة البكالوريوس أعلى من درسما أظهرت النتائج أن درجة التقدير التقويمية للمك

ممن يحمل مؤهال أعلى من بكالوريوس. كما أشارت إلى وجود  المدرسيندرجة التقدير التقويمية لنظرائهم 
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إلى مستوى  يلهم العلمي أوفروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة تعزى إلى مستوى تأه
ين ذوي الخبرة القصيرة أعلى مما درسخبرتهم التدريسية. وأظهرت النتائج أن درجة التقدير التقويمية للم

االستفادة من نتائج الدراسة عند تطوير بأوصى الباحث و  ين ذوي الخبرة الطويلة.درسلدى نظرائهم المي ه
 ةالتربوي اتع خطة التطوير التربوي المنبثقة عن المؤتمر الكتاب قيد الدراسة لالرتقاء به ليتماشى م

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات الميدانية التي تتناول تحليل، وتقويم كتب العلوم الزراعية في مجاالت و 
 أخرى.

 المفاهيم العلميةمصفوفات  فيدراسات  2-3

 2112دراسة عيد الصبحين ومحمود بني عبد الرحمن  2-3-1
تصميم أنموذج لمحتوى كتب التربية االجتماعية والوطنية للمرحلة األساسية في األردن في »العنوان: 

 «ضوء مفاهيم وقيم التربية العالمية والعلمية والتكنولوجية
رحلرررة هرررردفت هررررذه الدراسررررة إلررررى تصرررميم أنمرررروذج لمحترررروى كتررررب التربيررررة االجتماعيرررة والوطنيرررة للم

رذا األساسرررية فرررري األردن فررري ضررروء مفررراهيم وقرررريم التربيرررة العالميرررة والعلميرررة والتكنولوجيرررة، ولتحقيررررق هرر
تتضررررمن أبرررررز المفرررراهيم والقرررريم ضررررمن محررررور ( 26وعددها )ر يياالهررردف قرررام الباحثرررران بتطرررروير مع

وبعرررد إجرررراء عمليررة التحليرررل توصرررل الباحثرران إلرررى أن كترررب  .التربيررررة العالميرررررة والعلميرررررة والتكنولوجيرررررة
تربيررررة التربيررة االجتماعيرررة والوطنيرررة فررري المرحلررررة األساسررررية فررررري األردن تترررروافر فيهررررا مفررررراهيم وقرررريم ال

العالميرررررة والعلميررة والتكنولوجيرررة بشررركل مناسرررب، فمعظررم المعرررايير تراوحرررت تكراراتهرررا مرررا رين صررفر إلررى 
ن المعررررايير التررر ري تكرررار واحررد، وسررتة معررايير تراوحررت تكراراتهررا مررابين اثنررين إلررى رثالثررررة تكرررررارات، وا 

 .هرررري خمسرررة معرررايير فقرررطزادت تكراراتهررررا عررررن أربعررررة تكرررررارات 
نموذجرررًا علرررى شرررركل مصررررفوفة مرررردى وتتررررابع وخريطررررة أوفررري ضررروء هرررذه النترررائج صرررمم الباحثررران 

لعالميررررررة والعلميررررررة والتكنولوجيررررررة فرررررري محترررررروى كتررررررب التربيررررررة محرررراور لمفرررراهيم وقرررريم محررررور التربيررررة ا
وأوصرررى الباحثررران باالسرررتفادة مرررررن  .االجتماعيررررررة والوطنيرررة لمرحلرررة التعلررريم األساسررري فررري األردن

الميرررررة والعلميررررررة والتكنولوجيرررررة للمرحلررررررة األساسررررية مررررن قبررررل البرررراحثين المعررررررايير المطرررررورة للتربيررررررة الع
جرررراء والمهتمررررين والقررررائمين علررررى منرررراهج الدراسررررات االجتماعيرررة واالسرررتفادة مرررن األ نمررروذج المطررررور وا 

 .رررول هررررذا الموضرررروع فرررري مراحررررل دراسررررية أخرررررىالمزيرررد مرررن الدراسررررات حر
 2111حوراني،  صالحو  حنين دراسة سمير 2-3-2

وفي  العلوم مادة في التاسع الصف طلبة تحصيل في الذهنية الخرائط إستراتيجية استخدام أثر»العنوان: 
 «يةقلقيل مدينة في الحكومية المدارس في العلوم نحو اتجاهاتهم
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 طلبة تحصيل الذهنية في الخرائط إستراتيجية استخدام أثر معرفة إلى التجريبية شبه الدراسة هذه هدفت
 في قلقيلية) مدينة في المدارس الحكومية في العلوم نحو اتجاهاتهم وفي العلوم مادة في التاسع الصف
 الذهنية الخرائط الستخدام المعلم دليل :للدراسة أدوات ثالث استخدمتو  2011).) العام في (فلسطين
 فقرة، (36) من مكون تحصيلي واختبار العلوم، مادة في الكيميائية التفاعالت في وحدة التاسع للصف

 بالطريقة اختيرتا مدرستين من الدراسة عينة تكونتو  .فقرة (26) من مكون العلوم نحو ومقياس االتجاه
 تكونت وضابطة، تجريبية مجموعتين إلى العينة قسمت. طالبا وطالبة (117) وضمت القصدية،
 (27) و طالب (30) من التجريبية والمجموعة طالبة، 27))و طالب 33)) من الضابطة المجموعة
 باستخدام الضابطة المجموعة درست بينما الذهنية، الخرائط التجريبية باستخدام المجموعة درست طالبة،
 .التعليمية الوحدة بتدريس البدء قبل االتجاه ومقياس صيليالتح االختبار قيطبثم تم ت .التقليدية الطريقة

 وجد كما لطريقة التدريس، تعزى الطلبة عالمات لمتوسطات إحصائيا دالة فروق وجود النتائج أظهرتو 
 إحصائيا دال أثر يوجد واإلناث، ولم الذكور عالمات متوسطات بين للجنس تعزى إحصائيا دالة فروق
 دالة فروق وجود النتائج أظهرت لالتجاهات فقد بالنسبة أما .والجنس التدريس طريقة بين للتفاعل يعزى

 .والبعدي القبلي العلوم نحو االتجاه مقياس الطلبة على اتجاهات متوسط بين الفروق لمتوسطات إحصائيا
 .التعليم في الذهنية الخرائط استخدام الدراسة توصيات ومن

 Karin K. Hess, and others  2111دراسة كارين هيس وآخرون  2-3-3
"How Do The Standards Really Look in the Class Using A Controled Cocept 

Matrix for Curruculum Analysis, Lesson Plans, Evaluatin: Less, Clearer, or 

Higher?" 
طة لتحليل كيف تبدو فعليًا المعايير في داخل الصف باستخدام مصفوفة مفاهيم ضاب»العنوان: 

 «المناهج، تخطيط الدروس، والتقويم "أقل، أوضح، أعلى؟
هرردف الدراسررة تحديررد معررايير ضررابطة للمنرراهج لمسرراعدة المسررؤولين فرري رئاسررة مجلررس المرردارس التربويررة 

فرري التحديررد الرردقيق للمعررارف والمهررارات الترري يحترراج الطلبررة التقانهررا لتحقيررق  بالواليااات المتحاادة األمريكيااة
كرراديمي فرري كليررات الجامعرررة أو لاللتحرراق بررالقوة العاملررة فررري سرروق العمررل. فالمعررايير المقترحرررة النجرراح األ

تتطلب مستوى عال مرن المعرفرة كإثبرات فهرم الطالرب لمفراهيم معينرة عبرر مهارتره فري تطبيقهرا فري مواقرف 
 جديدة.

بلروم( لألهرداف التربويرة، لهذا استخدمت الدراسة اثنين من المعايير واسعة االنتشار عالميًا هما: تصنيف )
: طةالمعرفيررة لتصررميم مصررفوفة ضررابطة  تسررمى المصررفوفة المفاهيميررة الضرراب ومسررتويات )ويررب( الشرربكية

Cognitive Rigor Matrix)  :واختصارًا )(CRM)  وهي تتألف مرن ترداخل األنمروذجين أو المعيرارين
درسرررية ولتسررهيل تحضررير المعلررم للخطرررة السررابقين لتقررديم اسررتراتيجية محرررددة لتحليررل الخطرروات والمراحررل ال
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فهررري مخطرررط يشررررح كيفيرررة تررروزع بنرررود المرررنهج كافرررة )كالوظرررائف، واألسرررئلة، وحرررل المشررركالت، الدرسرررية. 
 والمهمات، وغيرها( بتخصيص خاليا معينة من المصفوفة لتلك البنود.

بيرة ترم علرى عينرات كبيررة مرن مجموعرات عمرل طال (CRM)عقدت حلقرات النقراب بعرد تطبيرق مصرفوفة 
اختيارها من واليتين أمريكيتين. وأظهرت نتائج البحث أن الطلبة قد حققروا المعرايير المطلوبرة للقررن الواحرد 

 والعشرين للنجاح األكاديمي.
 2111أستراليا  في غريفيث وجامعة دراسة اليونسكو 2-3-4

"Develping Creative Educational Curricula for Sustainable Development" 
 «تطوير مناهج مبتكرة في التربية من أجل التنمية المستدامة»العنوان: 

 تحسرين اجرل مرن الهام رة والبيئيرة االجتماعيرة المشركالت فهرم علرى المتعلمرين قردرة تطرويرل ت الدراسرةهردف
 امةسرتدلما التنميرة مفراهيم هرذه الدراسرة تحديرد ترم فريلذلك المستدامة.  التنمية مفاهيم وتطبيق نوعية الحياة
 البيولوجيرة، العلروم والمهنري، أهمهرا: الزراعرة، التقني والتدريب بالتعليم خاصاً  موضوعاً ) 27المرتبطة ب)

 برالتعليم الجديردة المتعلقرة أسراليب التعلريم البحث عن اقتراح دمرج وتمخ ض .الحراج، وغيرها البيئة، حماية
 المقترحرة لبحرثا منهجيرة وسرمحت والمهنري يالتقنر والتردريب بررامج التعلريم في المستدامة التنمية أجل من

 التوظيرف وفررص الراهنرة دروسرهم سرياق فري التنميرة المسرتدامة إزاء الطلبرة لسرلوكيات تصرو ر بخلرق
 التعل م. تعترض عملية التي األساسية التربوية المشكالت وتحديد المستقبلية،

 2119دراسة علي حسن األحمدي،  2-3-5
 ق معايير التنور التقني العالميةلتطبي حتصور مقتر »العنوان: 

(STL) Standards for Technological Literacy  في تطوير مناهج المدرسة الثانوية في
 «المملكة العربية السعودية ) مناهج العلوم أنموذجًا (

هدفت هذه الدراسة إلى طرح رؤية مقترحة، تقوم على االستفادة من معايير التنور التقني التي وضعت 
قبل الجمعية الدولية للتربية التقنية والتي عرفت بمشروع معايير التنور التقني لتدريس محتوى التقنية من 

، من خالل اختيار مناهج العلوم، وية في المملكة العربية السعوديةفي تطوير مناهج المدرسة الثان
 نموذج يمكن أن يعكس هذه الرؤية بوضوح.أك

المعايير والفلسفة التي بنيت في ضوئها، والمحاور التي قامت عليها، بالتعريف بهذه  الدراسةوقد بدأت 
ووصف لهذه المعايير وفق كل محور. ثم تناولت عرضا لواقع التنور التقني في مناهج العلوم للمرحلة 

ت والبحوث التي أجريت في الثانوية في المملكة العربية السعودية من خالل استعراض عدد من الدراسا
 غير مباشر. وتناولت هذا الجانب بشكل مباشر أ، و المملكة

في المرحلة الثانوية في  المقترح لتطبيق هذه المعايير في تطوير مناهج العلوم هثم عرض الباحث لتصور 
التقني السابقة، في تطوير  ربدءًا بالمبررات لوضع مثل هذا التصور، ثم االستعانة بمعايير التنو  المملكة
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تضمين هذه المعايير، ودمجها في مكونات المنهج الرئيسية، التي يقوم عليها تلك المناهج، من خالل 
اعتمد المحتوى التقني الذي اقترحه و  وهي )األهداف، المحتوى، أساليب التدريس، واألنشطة، التقويم (.

(، بمراعاته لجميع المستويات التعليمية، بدءا من رياض STLالباحث على معايير التنور التقني )
فال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، من خالل محاولة تحقيق معايير تنظيم المحتوى )التتابع والتكامل األط

واالستمرارية( بين دالالت كل معيار من معايير التنور التقني وبين مكونات المحتوى التقني المالئم لذلك 
، والذي في المرحلة الثانوية في ج العلومالمعيار. ويعرض التصور المقترح المحتوى التقني المالئم لمنه

يرتبط بالمحتوى التقني للمراحل التعليمية السابقة له، بحيث يرتبط تعلمه هنا بتعلم المحتوى السابق في 
كما وضع الباحث  المرحلة السابقة، بما يؤدي في النهاية إلى التكامل وتحقق هذا المعيار أو ذاك.

واألنشطة المصاحبة للمنهج المقترحة، وقام باختيار األساليب  األساليب واالستراتيجيات لتدريس التقنية
التقويمية المناسبة والمالئمة لطبيعة هذا المحتوى بأبعاده المعرفية والمهارية والوجدانية عند تنفيذ عملية 
التعلم. وفي الختام قدم الباحث مجموعة من التوصيات، حول كيفية تحقيق االستفادة الكاملة من هذا 

ر المقترح، واآللية التي يمكن من خاللها تحقيقه وتنفيذه في مناهج العلوم للمدرسة الثانوية، وغيرها التصو 
 من المناهج التي تملك القابلية لالستفادة من تضمين تلك المعايير فيها.

 2119دراسة وداد عمرمحمد المبروك  2-3-6
الثانوية اهج الدراسية في المرحلة تصور مقترح لتضمين مفاهيم الوعي البيئي في المن»العنوان: 

 «التخصصية بشعبية طرابلس
مقترح لتضمين مفاهيم الوعي البيئي في المناهج الدراسية في الثانويات تصور وضع هو الدراسة  هدف

 التخصصية بالجماهيرية العظمى، ولمعرفة ذلك اتبعت الباحثة الخطوات التالية :
 المصادر العلمية يئي من خالل مراجعة بعض الدراسات و إعداد قائمة مبدئية بمفاهيم الوعي الب

عداد ف على مدى مالئمتها، و على مجموعة من المحكمين للتعر  هاعرضو  .في هذا المجال ا 
 القائمة في صورتها النهائية بعد تعديلها في ضوء آراء المحكمين .

  عدلةالدراسية بالثانويات التخصصية في ضوء القائمة الم المقرراتتحليل محتوى. 
( 113قائمة مفاهيم الوعي البيئي التي اشتملت على )لوقد توصلت الباحثة من خالل الخطوات السابقة 

مفهومًا موزعة على المجاالت التالية " البيئة والنظام البيئي الطبيعي، الموارد الطبيعة، والبيئة والطاقة، 
قترح لتضمين مفاهيم الوعي لتصور الموضع اثم  المشكالت البيئية، حماية البيئة والمحافظة عليها".

نموذج لمشكلة التلوث البيئي تتضمن أعرض ، وقد تم ، في المناهج الدراسية لثانويات التخصصيةالبيئي
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: مفاهيم توعية هامة.

الرابعة تعرضت إلى عدد العامة في السنوات األولى، والثانية، والثالثة، و  المقرراتأن محتوى  .1
أهداف التربية البيئية  محدود جدًا من مفاهيم الوعي البيئي، ومن ثم فهي ال تسهم في تحقيق

 المنشودة.
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التخصص للسنة األولى والثانية  المقرراتمحتوى لها تعرض التي إن عدد مفاهيم الوعي البيئي  .2
ات مختلفة بشكل ال رابط بينها بجميع الثانويات التخصصية، جاءت متناثرة ومجزأة في موضوع

 وال تحقق فلسفة وأهداف التربية البيئية . ،ةالبيئة التي يعيب فيها الطلب وال تخدم
التخصص المحددة للسنة  المقرراتإن النسبة من مفاهيم الوعي البيئي التي تضمنها محتوى  .3

ال ترتبط بأنشطة و محدودة  هيالثالثة والرابعة لثانوية العلوم االقتصادية بشعبة العلوم اإلدارية 
وال بالبيئة التي يعيشون فيها، بينما أهملت هذه المفاهيم في محتوى  ةالبيئة الخارجية للطلب

 .، وشعبة المعلومات واإلحصاءالتخصص بشعبة العلوم المالية والمصرفية المقررات
األساسية تضمنت  التخصص المحددة للسنة الثالثة والرابعة بثانوية العلوم المقرراتأن محتوى  .4

 .محدودًا من مفاهيم الوعي البيئي عدداً 
التخصص للسنة الثالثة والرابعة بثانوية العلوم الهندسية احتوت على عدد  المقرراتإن محتوى  .5

نما همحدود من مفاهيم الوعي البيئي، التي لم يكن القصد من ا تحقيق أهداف تربوية معينة، وا 
الظواهر البسيطة، دون أن يكون هناك اتجاه محدد جاءت ضمن سياق المنهج كوصف لبعض 

 يًا نحو البيئة ومواردها.لتغير السلوك أو زرع هذه المفاهيم لدى المتعلمين ليكونوا اتجاها إيجاب
ثانوية علوم الحياة للسنة الثالثة والرابعة كان  المقرراتإن عدد المفاهيم التي وجدت في محتوى  .6

 .اإليجابي نحو البيئة لدى المتعلمفي تنمية االتجاهات والسلوك عددًا بسيطًا فهي بذلك التسهم 
التخصص المحددة للسنة الثانية والثالثة والرابعة بثانوية العلوم االجتماعية  المقرراتأن محتوى  .7

لت الكثير من مفاهيم الوعي البيئي، ف)بشعبة اللغة اإلنجليزية وشعبة العلوم االجتماعية( قد أغ
ها للمتعلمين في هذه المرحلة، وحتى مقرر )اإلنسان والبيئة( الذي يتضمن التي ينبغي تدريس

ئة محتواه مفردات ذات صلة بالوعي البيئي، لم يكن هذا المفهوم ودورة المحافظة على البي
. بينما أهملت شعبة اللغة العربية وشعبة العلوم الشرعية، واضحين عند من استهدفوا بالدراسة

ثة والرابعة التعرض إلى أي مفهوم من مفاهيم الوعي البيئي، ولم تشر إلى أهم للسنة الثانية والثال
 الظواهر والقضايا البيئية العالمية.

 المقرراتالبيئية في  المفاهيماالهتمام بإدخال أكبر قدر ممكن من ك توصياتعددًا من الالدراسة  وقدمت
 ةستقل للعلوم البيئية والتربية البيئية لطلبضرورة تقديم مقرر مو  .للثانويات التخصصيةالعامة المحددة 

 بالبيئة والتخصص المحدد لهذه الثانوية. المقرراتثانوية العلوم االقتصادية، على أن ترتبط هذه 
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 Ozman Nafiz Kaya   2118كايا نافذ عثمان دراسة 2-3-7
معلمين للمفاهيم العلمية منهج مقترح متمحور حول الطالب: لتقييم التغير في فهم الطلبة ال»العنوان: 

 «باستخدام خرائط المفاهيم في مادة مخبر الكيمياء العامة
"A Student-Centred Approach: Assessing the Changes in Prospective 

Science Teachers' Conceptual Understanding by Concept Mapping in a 

General Chemistry Laboratory" 

. باستخدام خرائط المفاهيم تركيافي  لمواد العلميةا نمعلميالطلبة ال إمكاناتف استكشهدفت الدراسة ال
( طالبا معلما ، أدوا 47تكونت عينة الدراسة من مجموعتين: األولى مجموعة تجريبية تكونت من )

تجارب في مختبر الكيمياء العامة في مجموعات فردية صغيرة ومجموعات كبيرة مستخدمين خرائط 
( طالبا أدوا 47والمجموعة الثانية مجموعة ضابطة مكونة من ) هيم قبل وبعد التجارب الكيميائية.المفا

حول المواد العلمية  الطلبة التجارب باستخدام الطرق التقليدية. استخدمت معايير خاصة لمعرفة تصورات
 لتحقيق أداتين مااستخد تم خرائط المفاهيم كإستراتيجية تعليمية قبل وبعد العمل المخبري. وقد بطريقة

واألداة  الشقين ذي متعدد من االختيار وعن من الخاطئة التصورات اختبار األولي األداة أهداف الدراسة
 .المفاهيم بين العالقات إدراك اختبار الثانية
 التصورات تعديل فيو  العالقات إدراك القدرة على تنمية في المفاهيم خرائط فاعلية عن النتائج وكشفت

أظهرت نتائج الدراسة أن النظرة الشمولية لخرائط المفاهيم كانت صحيحة كما  .العلوم مادة في خاطئةال
في مختبرات الكيمياء، وكذلك أشارت نتائج المعلمين وموثوقة باعتبار خرائط المفاهيم أداة أصيلة لتقويم 

 تنمية في المفاهيم خرائط فاعليةت وتبينلديهم نظرة ايجابية.  نمعلميالطلبة الالمقابالت الفردية أن معظم 
، وأدت توازنالو  الحركة وحدة في الكيمياء مادة في الخاطئة التصورات وتعديل إدراك العالقات ىلع القدرة

في تطوير مواقف الطلبة نحو مختبرات  المفاهيمتأثير المناقشات العلمية المعتمدة على خرائط  إلى معرفة
أظهرت نتائج الدراسة أن المناقشات العامة التي أسست على خرائط  ربالكيمياء العامة قبل وبعد التجا

تحسين مواقف  يالمفاهيم قبل وبعد التجارب الكيميائية المختبرية كانت أكثر فعالية من التعليم التقليدي ف
 الطلبة نحو مختبر الكيمياء.

 2117دراسة ميسرة عوض عبد الهادي أبو عوكل  2-3-8
 «المفاهيمية الدنيا بالمخططات األساسية للمرحلة العلوم المقررات اءإلثر  دراسة»العنوان: 
 بالمخططات فلسطين في الدنيا األساسية للمرحلة العامة العلوم المقررات إثراء إلى الدراسة هذه هدفت

 ةاألساسي المفاهيم لتحديد الدنيا األساسية للمرحلة العلوم المقررات بتحليل الباحث قام حيث. المفاهيمية
 المقررات بإثراء الباحث قام ثم.  العلوم مواد تتخلل التي الفجوات لتحديدو  فيها المتضمنة العلمية والفرعية
 ترجمتها يمكن المخططات هذه أن اعتبار على المفاهيمية بالمخططات الدنيا األساسية للمرحلة العلوم
 العلمية المفاهيم بين تكاملًيا منحنى تشكل التي المفاهيمية المخططات تحديدو  مثراة علمية مضامين إلى
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 المخططات لهذه تربوية معايير وجود عدم :البحث نتائج أهم وكانت فلسطين في الدنيا األساسية للمرحلة
 في يكن لم المناهج واضعي أن على يدل مما الدنيا، األساسية للمرحلة العلوم المقررات في المتضمنة
 المقررات مفاهيم انفصال إلى أدى مما المفاهيمية، المخططات في توافرها الواجب المعايير تصورهم
 األساسية للمرحلة العلوم المقررات في المفاهيم عدد في توازن وعدم وجود الدنيا، األساسية للمرحلة العلوم
 .الدنيا

 2117دراسة ياسر سيد حسن  2-3-9
بيقاتها النوعية لتنمية مهارات حل منهج مقترح في الفيزياء للمرحلة الثانوية قائم على تط »العنوان: 

 «المشكالت وتقدير العلم والعلماء 
قائم على تطبيقات في مصر فعالية منهج مقترح في الفيزياء للمرحلة الثانوية للتحقق من هدفت الدراسة 

قصور تحددت مشكلة الدراسة في: ". و النوعية في تنمية مهارات حل المشكالت وتقدير العلم والعلماء
في تناول التطبيقات النوعية لعلم الفيزياء مما أدى إلى انخفاض في الثانوية الفيزياء في المرحلة مناهج 
تدني مستويات تقديرهم للعلم و الطلبة على مواجهة المشكالت الحياتية المرتبطة بتلك التطبيقات قدرة 

منهج الفيزياء للمرحلة الثانوية في إعداد قائمة بمعايير الفيزياء ومؤشراتها الالزمة لبناء . وقد تم والعلماء"
تحديد الموضوعات ، ثم على مجموعة من الخبراء المتخصصين في مناهج الفيزياء هاعرضو  مصر

والمفاهيم الفيزيائية التي ينبغي بناء منهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية في ضوئها وذلك من خالل بناء 
مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مناهج ء وأخذ آرا ،محتوى المنهج المقترحلمصفوفة مفاهيم 

تم تحديد التطبيقات النوعية للفيزياء في المجاالت المختلفة وذلك من وأخيرًا  .ةالمصفوفبتلك الفيزياء 
فحص مصفوفات المفاهيم والموضوعات ، و خالل مراجعة قائمة معايير ومؤشرات المنهج المقترح

 الفيزيائية.

 2115الفالح دراسة سلطانة قاسم  2-3-11
فاعلية خرائط المفاهيم في تنمية القدرة على إدراك العالقات وتعديل التصورات الخاطئة في »العنوان: 

 «مادة العلوم لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مدينة الرياض
 وراتالتص وتعديل إدراك العالقات ىلع القدرة تنمية في المفاهيم خرائط فاعليةتقصي ل دراسة الفالحهدفت 
 بمدينة متوسط الثاني الصف طالبات ىلد األجسام وتوازن الحركة وحدة في العلوم مادة في الخاطئة
 الخاطئة التصورات اختبار ىاألول األداة أهداف الدراسة لتحقيق أداتين الباحثة استخدمت وقد .الرياض

 عينة وتكونت المفاهيم بين قاتالعال إدراك اختبار واألداة الثانية الشقين ذي متعدد من االختيار وعن من
 .الرياض مدينةمدارس ب متوسط الثانيالصف طالبات  من طالبة (130) من الدراسة
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 التصورات تعديل فيو  العالقات إدراك القدرة على تنمية في المفاهيم خرائط فاعلية عن النتائج وكشفت
 إدراك القدرة على تنمية في فاعلية المفاهيم خرائطل نأ الدراسة نتائج بينتو  العلوم مادة في الخاطئة
 .العلوم مادة في الخاطئة التصورات تعديل في المفاهيم خرائط وفاعلية العالقات

 2115دراسة سليمان الخطيب  2-3-11
 « آلية إدماج القيم العلمية في المناهج التربوية »العنوان: 
اهج التربوية في الندوة الدولية التي عقدتها آلية مقترحة إلدماج القيم العلمية في المن لوضعدراسة ال هدفت

المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" حول "القيم اإلسالمية في مناهج التربية والتعليم" في 
: تحديد ، المرحلة األولى. وهي على مرحلتين(11/2005/ 23و 21)ما بين  تطوان بالمملكة المغربية

في اإلسالم التي يهدف النظام التربوي إلى إكسابها الناشئة خالل مراحل التعليم قائمة القيم العلمية 
عداد و األساسي والثانوي.  الدراسية ذات العالقة أفقيًا  المقرراتتنظيم مصفوفات المفاهيم المذكورة حسب و ا 

اهيم وحسب تسلسل مستويات منهاج المادة لصفوف المرحلة عموديًا مع تحديد الصالت بين هذه المف
على المستويين األفقي والعامودي في إطار شبكة المفاهيم العلمية للقيم العلمية وحذف التناقض والتكرر 

المرحلة الثانية تشمل: تحليل و  ومراعاة التتابع في المادة العلمية الواحدة في كل صف وفي الصفوف.
المفاهيم العلمية المرتبطة بتكوين  مضمون الكتب المدرسية لصفوف الحلقة األولى للتعليم األساسي لتحديد

القيم العلمية اإلسالمية. وتحديد المفاهيم التي يجب إضافتها أو تعزيزها لكل مادة منظمة حسب صفوف 
وتدعو المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم أن  تدريسها وتنظيمها على شكل مصفوفات تتابعية.

بإعداد دليل علمي تربوي على أساس هذه الدراسة وما تتوصل إليه تستكمل هذه الخطوة العلمية المتقدمة 
لإلفادة منها في خططها في تطوير مناهجها التربوية  ،الندوة لتعميمها على الدول العربية واإلسالمية

 التعليمية.
 2114دراسة حسين صابر حسين علي  2-3-12

في  ( من التعليم األساسي7/9صفوف من)طبيعة تضمين المفاهيم العلمية في كتب العلوم لل»العنوان: 
 «الجمهورية اليمنية

أهمية المصفوفة المفاهيمية فى تطوير تدريس ودرس العلوم فعند إنشائها باستخراج إلثبات دراسة هدفت ال
األفكار والمفاهيم المتضمنة بدرس ما للعلوم ثم تنظيمها بالصورة الجدولية وانشاء العالقات الرابطة بينها 

م العلوم يشير للطلبة إلى هيكلها وخط السير فى الدرس والتقدم فيه من نقطة إلى نقطة وهنا يتعلم فإن معل
الطلبة فى الصف األفكار الضمنية للدرس والعالقات مما يدفعهم إلى تبنى المصفوفة أو انتقادها 

لمفاهيم معلم وتحسينها وعلى كل فإن ذلك يسهم فى تطوير قدرات معينة لديهم . كما تساعد مصفوفة ا
العلوم على تقديم درس منظم ومتكامل منطقيا. كما أنها مفيدة للطلبه ألنها توفر عليهم الوقت والجهد 



32 

الذى يبذلونه عند دراسة العلوم فى الكشف عن العالقات بين المفاهيم كما أنها تحسن من عملية الفهم 
 والتعلم والتنظيم لديهم.

باطية التى توضحها المصفوفة المفاهيمية؛ وأما العالقات التشابكية أشارت الدراسة إلى العالقات االرت
والتقاطعات بين المفاهيم فهى تعكس صورة التكامل بين المفاهيم. وينطلق المعلم فى مرحلة تمهيد للدرس 

 مستخدما فكرة مجملة مسبقة عن الدرس وجميع عناصر المعرفة فيه.
 Brang;  Dohun Kim,  Robert 2114دراسة روبرت برانغ و دوهن كيم  2-3-13

  «المفاهيمية في التعليم  المصفوفاتاستخدام » العنوان: 
"Online Educational Materials for Use in Instruction" 

لوضع خطوات لبناء مصفوفة المفاهيم العلمية في الكتب المدرسية وتعليمات الستخدامات هدفت الدراسة 
المصفوفة المفاهيمية فى شكلها العام هي مخططًا أو حيث أن . بألمانيا لمهذه المصفوفات في عملية التع

جدواًل بصفوف وأعمدة يوضح فهم واضعه لكيفية ارتباط المفاهيم العلمية ضمن وحدة ما وكيفية العالقات 
ًا بين واالرتباطات بينها. وتشير الخطوط التى تصل بين المفاهيم إلى طبيعة العالقة واالرتباط رأسيًا وأفقي

هذه المفاهيم وبذلك تحقق المصفوفة شكال يوضح الترتيب بين عناصر المعرفة وأشكالها لوحدة كبيرة من 
وتستخدم المصفوفات المفاهيمية للتخطيط كما  .العالقة بينها فى تناسق وارتباط وحدات المنهج وطبيعة

ها أيضا تعزز من عملية التعلم وتزيد من للتعلم كما أنها أداة لتقويم الطلبة في جميع مراحل التعليم كما أن
التحصيل الدراسى فى العلوم مما أدى إلى شيوع استخدامها فى جميع ميادين التربية العلمية حتى أنها 

والكتب المدرسية والمراجع األخرى ذات الصلة بتدريس العلوم. وال يشترط  لمقرراتأصبحت مالزمة لال
من اليسار إلى اليمين من الداخل  ،مية )من أسفل إلى األعلىاتجاه معين إلنشاء المصفوفة المفاهي

 بناء المصفوفة المفاهيمية:التالية في خطوات للتوصل الباحثان في هذه الدراسة و للخارج ( 
 ر موضوعا ما أو وحدة دراسية من وحدات المقرر الدراسى .يااخت .1
 ج المفاهيم األساسية فيها حسب أهميتها النسبية .ااستخر  .2
جمع هذه أفقيًا بمن األكثر تجريدا وعمومية إلى األقل تجريدا وعمومية ثم  رأسياً المفاهيم  بيرتت .3

 المفاهيم حسب العالقات بينها .

لمفاهيم األكثر عمومية فى األعلى اجداول: وضع المفاهيم فى بالمفاهيمية  المصفوفةرسم  .2
 .عمومية ترتبط غالبا المفاهيم األكثرو  المفاهيم األقل عمومية فى أسفلو 

 رسم خطوطا تصل بين المفاهيم حسب العالقة بينها. .5
 ضع كلمات تشير إلى معنى العالقة بين المفهومين المرتبطين معا بخط .و  .6

 عالقات ربطية سهمية بين كل مفهومين مرتبطين معا . إنشاء .7
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 2111دراسة يسري مصطفى السيد  2-3-14
 «م تعاونيًا في تعلم العلوم بالمرحلة االبتدائية باإلماراتفعالية استراتيجية بناء خرائط المفاهي»العنوان: 

مدى فعالية إستراتيجية بناء خرائط المفاهيم تعاونيًا في تدريس العلوم  قصيلت (السيد) دراسة تهدف
(، واالتجاهات نحو لجؤ بالمقارنة بالطريقة الُمعتادة في التحصيل المعرفي في العلوم )الفوري والم

دافعية لإلنجاز، وتقدير الذات لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي بدولة اإلمارات العلم/العلوم وال
( 61وقد بلغ عدد تلميذات الدراسة ) (إمارة عجمان)العربية المتحدة، تم اختيار عينة الدراسة من مدارس 

ة الضابطة. ، اختير أحدهما ليمثل المجموعة التجريبية، واآلخر ليمثل المجموعصفينتلميذة موزعة على 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين درجات تلميذات المجموعة التجريبية الضابطة في التطبيق 
البعدي الختبار التحصيل المعرفي في العلوم عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق واالختبار ككل 

ة الضابطة والمجموعة التجريبية وجود فروق بين درجات تلميذات المجموع ،لصالح المجموعة التجريبية
وجود فروق بين  ،في التطبيق المؤجل الختبار التحصيل المعرفي في العلوم لصالح المجموعة التجريبية

درجات تلميذات المجموعة التجريبية والمجموعة والضابطة على مقياس االتجاه نحو العلوم في التطبيق 
روق بين درجات تلميذات المجموعة التجريبية الضابطة وجود ف ،البعدي له لصالح المجموعة التجريبية

عدم وجود فروق بين و  ،على اختبار الدافعية لإلنجاز في التطبيق البعدي له لصالح المجموعة التجريبية
 درجات تلميذات المجموعة التجريبية والضابطة على اختبار تقدير الذات في التطبيق البعدي له.

 ومكانة الدراسة الحالية لدراسات السابقةاخالصة  2-4

ولكنها  ،وعينتها في أهدافها ومنهجيتها ومناطق تطبيقها المستعرضة في هذا الفصلالدراسات  تتباين
تحليل محتوى المناهج الدراسية من المفاهيم العلمية اندرجت تحت ثالثة محاور رئيسة: األول تناول 

وبشكل خاص مناهج التعليم  ي الزراعي بالتحليل، والمحور الثاني تناول مناهج التعليم المهنوالتربوي
الثانوي الزراعي، والمحور الثالث تركز حول تصميم نماذج أو برامج مقترحة أو مصفوفات إلدماج 

في تحديد مشكلة البحث واختيار  ها جميعامن ةالحالي الدراسة تأفادالمفاهيم العلمية في المناهج. و 
 .اجع ذات العالقة باإلطار النظري، والمر البحث المنهجية وتصميم أدوات

المحور األول )التي تناولت تحليل محتوى مناهج التعليم(، كدراسة )جندية من  دراساتعملت بعض 
(، و)اللولو 2007من السعودية  الشهري)و(، 2007(، ودراسة )الكبيسي من العراق 2012رفح/غزة 
تحديد محتوى المناهج ( إلى 2002ردن (، و)الناجي من األ2003(، و)منصور باليمن 2007بفلسطين 

وتوصلت لتحديد أوزان تلك  بها، اهتمت التي البحثية المجاالت في حساب تكرارات المفاهيم العلميةب
بالتحليل التفاوت في  هرتأظفي المقرر. ف المفاهيم ونسبها المئوية من المجموع العام للمفاهيم العلمية

( التي وجدت 2007وجيدة كدراسة اللولو )بفلسطين  متدنية ومتوسطةمابين  العلميةالمفاهيم درجات توافر 
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لمفاهيم مستحدثات العلم المعاصر في  أن المناهج الفلسطينية بشكل عام ال تعطي اهتمامًا مقبوالً 
( الذي وجد أن كتاب العلوم للصف التاسع يحوي كمًا معرفيًا 2000محتواها. ودراسة شحادة )فلسطين 

 طبيعة العلم وعملياته، لكنه ال يتوزع توزيعًا متوازنًا بين فصول الكتاب. كبيرًا من مفاهيم
تركز حول المفاهيم المهنية المتضمنة في المناهج كدراسة  )تحليل مناهج التعليم الزراعي( الثانيالمحور 

ث ( التي بينت أن المفاهيم المهنية الزراعية تحتل المرتبة األولى من حي2111)الطويسي والمجالي 
التكرار في كتب العلوم من مناهج التعليم المتوسط باألردن. ودراسات تناولت التعليم الثانوي الزراعي في 

المشكالت التي تواجه التعليم الثانوي الزراعي في فلسطين التي تناولت ( 2117سورية كدراسة )عليوة 
كالت الطلبة وثالثًا مشكالت تتعلق فبينت ترتيب المشكالت تأتي أواًل مشكالت تتعلق باإلدارة وثانيًا مش

 بالمعلمين وأخيرًا المشكالت التي تتعلق بالمناهج.
و مصفوفات المفاهيم( فقد عملت على تصميم نماذج أو برامج أ)مخططات الثالث أما دراسات المحور 

ة لبناء مقترحة إلدماج المفاهيم العلمية في المناهج، وأفادت الباحثة منها جميعًا في الدراسة الحالي
التي شرحت خطوات بناء مصفوفة المفاهيم  (2114مصفوفة المفاهيم العلمية، كدراسة )برانغ وكيم 

الدراسية ذات  المقررات( حول تنظيم مصفوفات المفاهيم حسب 2115العلمية. ودراسة )الخطيب، 
الصالت بين  العالقة أفقيًا وحسب تسلسل مستويات منهاج المادة لصفوف المرحلة عموديًا مع تحديد

 المفاهيم على المستويين األفقي والعمودي.
وأفادت الدراسة الحالية أيضًا من الدراسات التي تناولت إدماج مفاهيم التنمية المستدامة ومفاهيم الوعي 

تطوير مناهج مبتكرة في ( التي عنيت ب2111أستراليا  في غريفيث وجامعة اليونسكودراسة )ك البيئي
حيث أفادت منها في تحديد مفاهيم التنمية المستدامة الالزم توافرها في ، تنمية المستدامةالتربية من أجل ال

 نوممصفوفة المفاهيم التي تقترحها الدراسة الحالية لمناهج التعليم الزراعي وخصوصًا في مقرر األحياء. 
( مفهومًا 113)( التي توصلت لقائمة مفاهيم الوعي البيئي التي اشتملت على 2119) دراسة المبروك

موزعة على المجاالت التالية "البيئة والنظام البيئي الطبيعي، الموارد الطبيعة، والبيئة والطاقة، المشكالت 
البيئية، حماية البيئة والمحافظة عليها"، وبناء عليها تم وضع التصور المقترح لتضمين مفاهيم الوعي 

 .ثانويات التخصصيةلالبيئي، في المناهج الدراسية ل
ومن الدراسات التي أفادت منها الدراسة الحالية تلك التي أجري فيها تحليل لمحتوى الكتب المدرسية قبل 

( الذي 2007تقديم تصوره الستخدام مخططات أو مصفوفات المفاهيم في المناهج كدراسة )الكبيسي، 
اء على نتائج التحليل أجرى تحليل محتوى كتب الجغرافيا في العراق من مفاهيم التربية السكانية وبن

( الذي توصل لتحليل وجمع المفاهيم العلمية 2006توصل لمصفوفة المفاهيم المقترحة. ودراسة )نوفل، 
في تسعة عناوين رئيسة وتفريغ المفاهيم  لبنانالمتوافرة في كتب الجغرافيا لمرحلة التعليم الثانوية في 
السكان مفاهيمها الفرعية من مادة الجغرافيا.  الفرعية في ثالث مصفوفات: المصفوفة األولى: قضايا
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الدراسية، والثالثة: قضايا النوع  المقرراتوالثانية: الصحة اإلنجابية والجنسية مفاهيمها من بقية 
استخدمت خرائط المفاهيم كأداة تنظيم  دراسات ومنها .المقرراتاإلجتماعي مفاهيمها أيضًا من بقية 

الذهنية  الخرائط إستراتيجية ستخدامال ًا إيجابياً أثر ( حيث أظهرت 2111حورانيو  حنيندراسة )كمتقدمة 
 في المدارس الحكومية في العلوم نحو اتجاهاتهم وفي العلوم مادة في التاسع الصف طلبة تحصيل في

 وجامعة اليونسكودراسة كما أفادت من دراسات مصفوفات المفاهيم العلمية ك. فلسطينب (قلقيلية) مدينة

 (.2003)الحكيمي وطالب ( ودراسة 2005) الخطيب( و دراسة 2007( وياسر حسين )2007) غريفيث
تحصيل  في التقليدية الطريقة على خرائط المفاهيم السابقة تفوق الدراسات معظم أظهرت يةمنهجلل بالنسبةو 

تراتيجية إسفعالية  Kaya (2000))كايا ) دراسة مثلأثبتت الدراسات فقد  العلمية. المفاهيم واكتساب
القائمة على أفكار النظرية البنائية في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية مقارنة  خرائط المفاهيم

مع  ةتفق الباحثتاستخدمت معظم الدراسات االختبارات كأدوات للدراسة و و بالطرق التقليدية في التدريس. 
اتبعت معظم الدراسات و  عدد كأداة للدراسة.هذه الدراسات في استخدام اختبار من نوع االختيار من مت

السابقة المنهج التجريبي لمقارنة اإلستراتيجية المستخدمة مع الطريقة التقليدية، وتتفق الدراسة الحالية مع 
 هذا التوجه حيث تستخدم المنهج التجريبي.

يعرض ( الذي 2119علي حسن األحمدي، وتتشابه الدراسة الحالية مع العديد من تلك الدراسات كدراسة )
المحتوى التقني المالئم لمنهج العلوم في المرحلة الثانوية في ( مناهج العلوم أنموذجاً )التصور المقترح 

لمراحل التعليمية باالمحتوى التقني يرتبط كون بتتشابه مع الدراسة الحالية  .المملكة العربية السعودية
ى السابق في المرحلة السابقة، بما يؤدي في النهاية إلى السابقة له، بحيث يرتبط تعلمه هنا بتعلم المحتو 

( اللذين 2112عيد الصبحين ومحمود بني عبد الرحمن . وتتشابه مع دراسة )التكامل وتحقق المعيار
تربيررررة نموذجرررًا علرررى شرررركل مصررررفوفة مرررردى وتتررررابع وخريطررررة محرررراور لمفرررراهيم وقرررريم محررررور الأ صمما

رحلرررة التعلررريم العالميررررررة والعلميررررررة والتكنولوجيررررررة فرررررري محترررررروى كتررررررب التربيررررررة االجتماعيررررررة والوطنيرررة لم
 .األساسررري فررري األردن

 عن يتم العلوم جالمناه تطوير أنوكذلك تشابهت وأفادت الدراسة الحالية من بعض الدراسات التي بينت 
 المقررات بإثراء الذي قام) 2117 ،أبو عوكل (دراسة في كما المفاهيمية بالمخططات إثراءها طريق
  العلمية المفاهيم بين تكاملياً  منحنى تشكل التي المفاهيمية بالمخططات الدنيا األساسية للمرحلة العلوم
حسب بتنظيم المفاهيم العلمية  ( في 2115 ،الخطيب)دراسة . ومع فلسطين في الدنيا األساسية للمرحلة
الدراسية ذات العالقة أفقيًا وحسب تسلسل مستويات منهاج المادة لصفوف المرحلة عموديًا مع  المقررات

تحديد الصالت بين هذه المفاهيم على المستويين األفقي والعامودي في إطار شبكة المفاهيم العلمية للقيم 
 ر ومراعاة التتابع في المادة العلمية الواحدة في كل صف وفي الصفوف.اكر العلمية وحذف التناقض والت

العالقات االرتباطية التى توضحها إلى  التي أشارت( 2114حسين صابر حسين علي )دراسة ومع 
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والعالقات التشابكية والتقاطعات بين المفاهيم فهى تعكس صورة التكامل بين مية، المفاهي المصفوفة
 .المفاهيم
 واضح اثر اله المفاهيمية المخططات أن أظهرتالتي  السابقة الدراساتك أفادت الدراسة الحالية من وكذل
 في كما التدريس عملية في فعالة أداة تصبحألنها  لتدريسل لتخطيطاعملية في  معلمال كفاءة تطوير في

واسعة االنتشار ( التي استخدمت اثنين من المعايير Hess, and others 2111هيس وآخرون )دراسة 
المعرفية لتصميم مصفوفة  عالميًا هما: تصنيف )بلوم( لألهداف التربوية، ومستويات )ويب( الشبكية

 (CRM)( واختصارًا: (Cognitive Rigor Matrix: طةضابطة تسمى المصفوفة المفاهيمية الضاب
ة لتحليل الخطوات والمراحل نموذجين أو المعيارين السابقين لتقديم استراتيجية محددوتتألف من دمج األ

 التغير التي بينت بتركيا( Kaya ،2118كايا الدرسية لتسهيل تحضير المعلم للخطة الدرسية. ودراسة )
 المعرفية البنية في التغير إظهار في المفاهيم مخططاتالذي نتج باستخدام  الكيمياء مادة في المفهومي

 .التدريس من
 سات السابقة المستعرضة بما يلي:الدراسة الحالية عن الدرا تميزتو 

 واقتراح مصفوفة مفاهيمية إلدماج المفاهيم العلمية يةميلتعلا المناهج منهجي تحليل بين تجمع 
 بسورية. الزراعيبمناهج التعليم الثانوي  ماالبحث فيه يسبق لم ينمجالوهما 

 يم الزراعي التخصص الزراعي في التعل مقرراتاألحياء وبين علم بين محتوى مقرر  تربط
بما بهدف تحديد المفاهيم العلمية المشتركة بينها منعًا للتكرار ولمساعدة الطلبة في فهم المقرر 

 يخدم تعلمهم الالحق لتخصصهم الزراعي ويخدم احتياجاتهم المستقبلية في سوق العمل.
 استنادًا ة عملت على إعداد قائمة معايير مفاهيمية لتحليل مقرر األحياء في الثانويات الزراعي

لمعايير التنمية المستدامة بأبعادها الثالث )البيئي واالقتصادي واالجتماعي( وأدرجت تحتها 
 الزراعيمناهج التعليم الثانوي  في ذلك تحقيق يسبق لم، و الفرعية من المقررو المفاهيم الرئيسة 

 .بسورية
 التخصصية الزراعية  راتالمقر لمقرر علم األحياء و لقسمين النظري والعملي ا اشمولهتناولت ب

 .راسات في الغالب قسمًا دون اآلخربينما تناولت معظم تلك الد األربع،
 بوجهات نظر المدرسين في تحديد الموضوعات الرئيسة التي لها عالقة بعلم األحياء  تأخذ

لإلبقاء على ما وذلك  ،علم األحياء قرردرجة ارتباط تلك المفاهيم من موادهم اإلختصاصية بمو 
 الزراعية. التخصصيةدم تعلم يخ

 غناء مقرر علم األحياء إلضوء أبعاد التنمية المستدامة  فيالعلمية مصفوفة المفاهيم  تاقترح
 .لتعلم المفاهيم التخصصية الزراعية بالمفاهيم العلمية التي تؤسس
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 .اقتراح إعادة بناء المنهج وفقًا الحتياجات المتعلم واحتياجات سوق العمل 
 

في منهجية تحليل محتوى  الدراسات المستعرضةنتائج مع الدراسة الحالية  تتفقما سبق، وتلخيصًا ل
. في مقرر علم األحياء العلمية لمفاهيما تحليل أداةالمنهج الدراسي لمقرر األحياء، وفي تصميم 

ى عل يعمل تدريس أسلوبك المفاهيمية المصفوفاتب العلوم مناهج إثراء مع نتائج دراساتكذلك تتفق و 
 العلمي في تخصصاتهم الزراعية. تحصيلهم من تزيدوالتي يمكن أن  العلمية لمفاهيما الطلبة إكساب

لكنها تميزت عنها في الجمع بين الموضوعين معًا في ذات الوقت، وفي التطبيق الميداني في التعليم 
 .المدروسة وفي العينة الثانوي الزراعي
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 منهج تحليل المحتوى ألغراض التدريس: لثالفصل الثا

 لمحة تاريخية 3-1

 (كولومبيرا بأمريكرا)الصرحافة فري  بكليرة 1730وزمالئه فري عرام (  Lasswill)الزويل  إلىبدايات التعود 
لحرد مرن صرحف نيويرورك بعرد الدراسرة التري أجراهرا لمقارنرة التغيرر فري طبيعرة اب ( Speedسربيد )ثرم تبعره 

زيادة توزيعها بتخفيض الثمن وزيادة الحجم واتجاهها إلى اإلثارة في تحرير  (نيويورك تايمز)محاولة جريدة 
وأصررربحت الدراسرررات التررري تطبرررق تحليرررل المحتررروى مرررن  .(13 ،1989، )طعيمرررة الموضررروعات الصرررحفية

 Willey)ويلرري )ومررن هررذه الدراسررات دراسررة ، الدراسررات المتميررزة الترري طبررق فيهررا نمرروذج لتحليررل المحترروى
لدراسرررة تطرررور الصرررحف اإلقليميرررة  هانفسررر والمقررراييس هاللصرررحف اإلقليميرررة التررري اسرررتخدم فيهرررا الفئرررات نفسررر

اسررتخدم  (1720)وفرري عررام  األسرربوعية الترري كرران يعتمررد عليهررا وحرردها خررالل حرررب االسررتقالل األمريكيررة.
مررن خررالل  (الزويررل وليررتس)راسررات الترري قرردمها كررل مررن مررنظم بعررد الدبشرركل لمررنهج فرري بحرروث الصررحافة ا

ثرررم توالرررت الدراسرررات  .(13 ،1989، )طعيمرررة (شررريكاغو)دعايرررة فررري جامعرررة المعرررارف الخاصرررة بدراسرررة ال
دراسرررة تحليليرررة كميرررة علرررى ( Parcus بررراركوس)المرتبطرررة بتحليرررل المحتررروى كمرررنهج علمررري حيرررث أجررررى 

وأصرررربحت تعقررررد  .فئررررات ألغررررراض التحليررررللنيفها تصرررربحثررررا ومرجعررررا فرررري تحليررررل المحترررروى بعررررد  (1717)
لتحليرل المحترروى وهررو  (1767)ومرن ذلررك المررؤتمر القرومي األمريكرري الرذي عقررد عررام  ،المرؤتمرات والنرردوات

المؤتمر األول الذي خصص لهذا الموضوع حيث نوقشت خالله العديد من البحوث الخاصرة برنظم تحليرل 
 (. 3091703عبد الحميد ) المحتوى
في مجال الدراسات االجتماعية أوال ثم تراله المجرال اإلعالمري عنردما المنهج البلدان العربية فظهر أما في 

حيث بدأت الدراسات والبحوث اإلعالمية تطبق منهج تحليل  (1770)أنشئت كلية اإلعالم في مصر عام 
لرررى مرررنهج تحليرررل وبررردأت الرسرررائل الجامعيرررة مرررن ماجسرررتير ودكتررروراه تعتمرررد ع ،المحتررروى بأدواتررره وأسررراليبه

 .( 3141983عبد الحميد تها في جامعات البلدان العربية)المحتوى في بحوثها وأطروحا

 (Content Analysis) مفهوم تحليل المحتوى 3-2

، تجزئررة الشرريء إلررى مكوناترره األساسررية وعناصررره الترري يتركررب منهررا التجزئررة واصررطالحاً  هررو التحليررل لغررةً 
 هيردروجينالكسرجين و األن للمراء يالعنصررين المكرون يؤدي للحصرول علرى كمركبلماء ل فالتحليل الكيميائي

فيره حردة و كرل و درسرية ال هوحداتر يعنري تحليرل يتحليل الكتراب المدرسر وكذلك .(16، 1983 ،)عبد الحميد
اختلرف علمراء وقرد  .ئرهأجزاو  هعناصرر ل يمكرن إرجاعرهتحليلره  يررادكل شريء  إذاً  ،تتحدث عن موضوع معين
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هذا االختالف إلى فئتين  يمكن تصنيفو  المحتوى ن في منهجية البحث حول مفهوم تحليلو ثالتربية والباح
 من حيث تحديدهم لمفهوم تحليل المحتوى: متغايرتين تماماً 

الفئة األولى: ترى تحليل المحتوى يهدف إلى التصنيف الكمي لمضمون معين البعض اآلخر يرى أنه 
يرى بأن  (Caplenن يكابل) من هؤالء:ذكر )عبد الحميد( تصنيف سمات األدوات الفكرية في فئات و 

تحليل المحتوى يهدف إلى التصنيف الكمي لمضمون معين في ضؤ نظام للفئات صمم ليعطي بيانات 
( الذي  Janisجانيس . و)(1641983عبد الحميد ،عن مناسبة لفروض محددة خاصة بهذا المضمون )

فكرية في فئات طبقًا لبعض القواعد التي يراها المحلل كباحث بأنه أسلوب لتصنيف سمات األدوات اليرى 
يعرف تحليل المحتوى بأنه أحد ف (Berelson) بيرلسونأما  (.16، 1983 ،عبد الحميدعن علمي )

أساليب البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر من مواد 
تحليل المحتوى هو أسلوب إن يقول: ف (عبد الباسط محمدأما ) .(22 ،1989، طعيمةعن االتصال )

 (.1141981يهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر لالتصال )عبد الباسط ،
الفئة الثانية: وهم الذين خلطوا بين مفهوم تحليل المحتوى وبين المفاهيم األخرى كتحليرل المضرمون أو أما 

أن تحليررررل المحترررروى أسررررلوب مررررنظم لتحليررررل  (Buddبرررراد ) مررررن هررررؤالء:كررررر )طعيمررررة( ذالمررررنهج الوثررررائقي و 
أنه أداة لمالحظة وتحليل السلوك الظاهر لالتصال بين مجموعة منتقاة من األفرراد  ،ة معينةمضمون رسال

أن تحليل المحتوى يستهدف  (Lasswillالزويل ويرى ) (.22 ، 1989 ،طعيمة عن القائمين باالتصال )
(. 1641983عبدالحميرد ،عرن الدقيق والموضوعي لما يقال عن موضوع معرين فري وقرت معرين )الوصف 

 تحليررل المحترروى بأنرره البحررث عررن المعلومررات الموجررودة داخررل وعرراء مررا ( إلررىحسررين الهبررائليبينمررا ينظررر )
عية والتعبيرر عنهرا بوضروح وموضرو  والتفسير الدقيق المفاهيم التي جاءت في النص أو الحديث أو الصورة

أن تحليرل المضرمون طريقرة تمكرن عرالم  (محمرد الجروهري)يررى و  (.54، 1989 ،وشمولية ودقة )الهبرائلي
، 1983، سرالمعرن )االجتماع من مالحظرة سرلوك األفرراد بطريقرة غيرر مباشررة مرن خرالل تحليلره لألشرياء 

ف الموضرروعي أن تحليررل المضررمون مررن وجهررة نظررره مررنهج وأداة  للوصرر (زيرردان عبررد البرراقي)يرررى و  (.45
 المررنظم والكمرري للمحترروى الظرراهر لالتصررال وأنرره يسررتخدم فرري تصرروير األوضرراع االجتماعيررة واالقتصررادية

 . (52، 1974 ،عبد الباقيوالسياسية القائمة في المجتمع )
أن  (ذكرره العسراف) ( ( Paisley 1969بيزلري  يررى Statistical Semantics المعنى اإلحصرائيوبر

حرررد أطررروار تجهيرررز المعلومرررات يتحرررول فيررره المحتررروى االتصرررالي إلرررى بيانرررات يمكرررن تحليرررل المحتررروى هرررو أ
 ،1989 ،)العسررراف تلخيصرررها ومقارنتهرررا وذلرررك برررالتطبيق الموضررروعي والنسرررقي لقواعرررد التصرررنيف الفئررروي

235). 
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عبارة عن " (العساف)كما ذكره  (Berelson ،بيرلسون)من تعريفات مفهوم تحليل المحتوى تعريف و 
ألنه  "وصف كمي هادف ومنظم لمحتوى أسلوب االتصالليتم تطبيقها من أجل الوصول طريقة بحث 
 :التالية الخصائصيؤكد على 

  نما يتعداه لمحاولة تحقيق  ىتحليل المحتوى ال يجر بغرض الحصر الكمي لوحدة التحليل فقط وا 
 هدف معين.

 اللجؤ إلى تأويله صراحة فقط دون أنه يقتصر على وصف الظاهر وما قاله اإلنسان أو كتبه. 
  أنه لم يحدد أسلوب اتصال دون غيره ولكن يمكن للباحث أن يطبقه على أي مادة اتصال مكتوبة

 أو مصورة.
 (.235 ،1989 ،أنه يعتمد على الرصد التكراري المنظم لوحدة التحليل المختارة )العساف 

 
أداة للبحث ل المحتوى فقد ركز على أن تحلي( Fox & others ،2000 )فوكس وآخرون تعريفأما 

 .ستخدم لوصف المحتوى الظاهر والصريح للمادة المراد تحليلها من حيث الشكل والمضمونتالعلمي 
محتوى الظاهر والصريح التحليل  استخدمتلكون الدراسة الحالية هذا التعريف وسبق أن تبنت الباحثة 

 مقرر األحياءد مدى ارتباط مفاهيم بهدف الوصول لتحدي من حيث الشكل والمضمونلمقرر علم األحياء 
الزراعية، ومدى توافر  التخصصية قرراتالزراعي بمفاهيم م يدرسه الطلبة في الصف األول الثانوي الذي

اعتمدت الحصر الكمي والنسبي لتحديد النقص الحاصل في تلك و  حتوى،المأبعاد التنمية المستدامة في 
 المفاهيم في محتوى المقرر.

 ول طبيعة تحليل المحتوىاتجاهات ح 3-3

يمكن من خاللها تصنيف اتجاهات  ،هناك اختالفا في بعض المحددات الخاصة بتعريف تحليل المحتوى
 التعريف في اتجاهين أساسيين:

نه مواستمر بعد ذلك و  ،المحتوى والذي عاصر فترة النشأة االتجاه األول: هو االتجاه الوصفي في تحليل
 صر التعريف وخاصة في بحوث علم االجتماع .استعار بعض الباحثين في م

االتجاه الثاني: وهو االتجاه االستداللي في التحليل الذي يتخطى مجرد وصف المحتوى إلى الخروج 
باستدالالت عن عناصر العملية اإلعالمية والمعاني الضمنية أو الكامنة في المحتوى والذي ظهر في 

 (.1641983لحميد ،)عبداالستينات  نهاية الخمسينات وبداية
العربية وهناك من يعتبره  التخصصيةبدأ هذا المنهج في التربية عندما تم نقل المناهج الغربية إلى وقد 

 ،أسلوبا واآلخر يراه أداة والبعض يقول بأنه منهج. بل تعدى ذلك إلى االختالف حول خطواته وطريقته
ديث عن خطوات تحليل المحتوى يذكر وبعضهم عند الح م يصنفه على أنه تحلياًل للمضمونفبعضه
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 حدث عن المنهج التحليلي من خالليتالذي ( حسين عزوزي) خطوات المنهج الوثائقي ومن هؤالء
 ق العلمية التالية:ائاستعراض الطر 

الطريقة التفكيكية وهي الطريقة التي تهدف إلى تفكيك وتحليل قضايا ومسائل جوهرية في العلوم  .1
 على وجه الخصوص وتحتاج الى تفسير وتعليل. عامة والتراث اإلسالمي

المنهج التحليلي يتخذ من تفكيك وعزل عناصر الشئ الواحد بعضها عن بعض وسيلة لتناول كل  .2
عنصر على حدة بالبحث لمعرفة مضمونه وتحليل خصائصه ثم تكون عملية التأليف بين 

 األفكار الجزئية التي تمخضت عنها عملية التحليل.
والمراد بها االستنتاج واالستخراج المعتمد على االجتهاد، ولعل أبرز ما  تنباطية:الطريقة االس .3

يميز هذه الطريقة هو طرح مفاهيم وقضايا جديدة لم يسبق طرحها وهذا أمر طبيعي ما دام 
 البحث قد اعتمد منهج االستنباط واالستنتاج.

 ذلكبل بعد   ،عليال أو استنباطاالطريقة النقدية: إن تحليل عمل ما ال يكون فقط تفكيكا أو تو  .4
 .السلبيات واإليجابيات الناجمة عن ذلكعلى التعليق 

عداد و إحصائيات و معدالت ثم أإلى أرقام و نسب و  ىالتحليل الكمي : هو ترجمة المحتو  .5
حساب التكرار لتحديد مواقع التركيز و االهتمام أو تهميب فحضور المصطلح أو غيابه في 

 العلمي. يرات و دالالت تفيد البحثالمضمون يعطي تفس
التحليل الكيفي: هو تفسير و تحليل نتائج و كشف أسبابها و خلفياتها لماذا كان االهتمام وما  .6

 .(15، 1986)عزوزي ، القصد من ذلك 
 
إلى أرقام ونسب  مقرر علم األحياء اعتماد التحليل الكمي بقصد تحويل محتوىفي الدراسة الحالية تم 
التخصصية الزراعية في محتوى  لمقرراتوالمؤسسة ل ةرتبطالمالمفاهيم  فيديد حجم النقص تحلتوصل لل

للعمل على اقتراح إضافة هذا النقص الحاصل بما ينسجم مع أبعاد التنمية ، ومن ثم مقرر علم األحياء
 .مقترحةمفاهيمية على شكل مصفوفة  المستدامة

 عناصر المحتوى 3-4

أجرزاء المحتروى المعرفري أي البنيرة المعرفيرة للعلرم )المكرون األول( تترألف مرن  )ذكره عرزوزي( )دروزة(يرى 
 العناصراألساسية التالية:

  الحقائقFacts  هي عبارة عن مجموعة من الموضوعات ، والعناصرر، والرمروز، والحروادث المرتبطرة
 .(15، 1986)عزوزي ، فيما بينها ارتباطًا عشوائيًا 
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  المفرررراهيمConcepts اط للمعرفررررة عبررررارة عررررن كلمررررة أو تعبيررررر تجريرررردي مرررروجز يشررررير إلررررى وهرررري أنمرررر
مجموعررة مررن الحقررائق أو األفكررار المتقاربررة وتسرراعد عمليررة ترردريس المفرراهيم علررى التقليررل مررن إعرررادة 

 التعلم.
   المبررادPrinciples  وهرري عبررارة عررن عالقررات سررببية تررربط بررين متغيرررين أو أكثررر، وتصررف طبيعررة

هررذه العالقررة فرري الغالررب مصررطلح عالقررة السرربب والنتيجررة. ويقابلرره مفهرروم  التغيررر بينهمررا ويطلررق علررى
 الذي يشيع استخدامه في مجال العلوم االجتماعية. Generalizationsالتعميمات 

  اإلجررررراءاتProcedures  ق أو الخطرررروات المرتبررررة ائرررروهرررري عبررررارة عررررن مجموعررررة المهررررارات أو الطر
 هدف ما. بتسلسل معين بحيث يؤدي إجراؤها إلى تحقيق

 
 :أوردها )الخليلي وآخرون( مايتضمن العلم ثالثة مكونات رئيسة هي كو 

ن األول: بنية العلم .1 المباد  والقواعد و  ،المفاهيم العلميةو  ،تضمن كال" من الحقائق العلميةيو  المكو 
 .النظريات العلمية، و القوانين العلميةو  ،العلمية

عمليات العلم األساسية  عمليات العلم كال" منتتضمن التي المكو ن الثاني: عمليات العلم  .2
 .عمليات العلم المتكاملةو 
يتم الحكم على المعلومات الجديدة في ضوء حيث المكو ن الثالث: أخالقيات أو ضوابط العلم  .3

 :عدد من المعايير المتفق عليها وهي
 القابلية لالختبارTestabilityة إال بعد اختبار : ال تضاف أي معلومة إلى رصيد المعرفة العلمي

 مصداقيتها.
 الموضوعيةObjectivity وهي عكس الذاتية ، وتعني انتزاع الذات من الموقف أو من الظاهرة :

 أو من الحدث موضوع الدراسة.
 العالميةUniversality المعرفة العلمية ليس لها دين أو وطن أو جنس أو عرق وهذا يتطلب :

 لعلماء.بالضرورة تبادل المعرفة العلمية بين ا
 األمانة العلمية Scientific Honesty:  أن األمانة العلمية تقتضي أن يتوخى العالم الدقة وأن

، وبهذا يحقق األمانة العلمية الموضوعية )الخليلي لعلمية إلى مكتشفيهايرجع العالم المعرفة ا
 (. 37 – 9، ص 1997 ،وآخرون
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في شكل هرمي يبين العالقة بين المعارف ل للعلم( )المكون األو  ةالمعرفي يةلخص )سالمه( البنوقد 

 (.1)العلمية ومستوياتها كما في الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نموذج بنية العلم بحسب سالمة(1) الشكل
 (05، 2002 ،)أبو العزالمصدر: 

ئمة كعناصر للتحليل ألنها األكثر مالالمفاهيم اتخذت الدراسة الحالية  ،مقررللالعلمية ونظرًا للطبيعة 
 أو كلمات من باأللفاظ ترتبط ذهنية صورةهو  لعلميا المفهوم أن علىلتحليل محتوى مقرر األحياء 

يمكن تتبعها في فقرات الكتاب والتوصل  لفظية وداللة اسم من ويتكون علمية عمليات أو عبارات
 لتحديدها كميًا ونسبيًا.

 تحليلالوحدات  3-5

للعد و القياس و يعطي وجودها أو غيابها و تكرارها دالالت  هي وحدات المحتوى التي يمكن إخضاعها
خمس  (العساف)كما ذكره  (Berelson ،بيرلسون)عدد  . وقدتفيد الباحث في تفسير النتائج الكمية

 الوحدة القياسية أو الزمنية (. ،المفردة  ،الشخصية ،الموضوع ،: )الكلمةوحدات أساسية للتحليل هي
كأن يقوم الباحرث بحصرر كمري للفرظ معرين لره داللتره  ،و مفهوم أو مدلولتعبر عن رمز أ الكلمة: .1

 الفكرية أوالسياسية أو التربوية

تؤكرد مفهومرًا و  الموضوع الفكرة : عبارة عن جملة أو عبارة عن فكرة يدور حولها موضوع التحليرل .2
 .معينا سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصادياً 

 فروض

 ونظريات

 مبادئ وقواعد وقوانين

 تعميمات

 مفاهيم

 حقائق



25 

يقصرررد بهرررا الحصرررر الكمررري و  ص محرررور االهتمرررامالشخصرررية : تشرررير إلرررى األشرررخاص أو الشرررخ .3
لخصائص وسمات محددة ترسم شخصية معينة سواء أكانت تلك الشخصية شخصًا بعينره أو فئرة 

 من الناس أو مجتمع من المجتمعات.

 المفردة : وهي الوحدة التي يستخدمها المصدر في نقل المعاني واألفكار. .4
حصررر كمرري لطررول المقررال أو عرردد صرررفحاته أو كررأن يقرروم الباحررث بمقرراييس المسرراحة و الررزمن:  .5

المسررراحة التررري تشرررغلها المرررادة  ىالمقررراييس الماديرررة التررري يتبعهرررا الباحرررث للتعررررف علررر يمقاطعررره أ
 .(241، 1989،)العسافالمنشورة في الكتب أو الصحف المطبوعة 

 ومن أنواع تحليل محتوى المنهج:
يتم بموجبها تصنيف ظواهر المحتوى  ماتي: ويقصد به اإلجراءات التياغتحليل المحتوى البر  .1

 ، مثل:طبقًا ألسبابها، أو نتائجها المحتملة، ومثال ذلك :عدد المرات التي تكرر فيها مفهوم ما
 .، أو األمانة، ويترتب عليها اثر في تكوين اتجاه ايجابي أو سلبي نحو المفهومالصدق

موجبها تصنيف ظواهر المحتوى، تحليل المحتوى الداللي: والمقصود به اإلجراءات التي يتم ب .2
طبقًا للمعاني الدالة عليها، وبصرف النظر عن األلفاظ المفردة التي استخدمت في عملية 

مثال ذلك :عدد الكلمات أو الجمل التي تشير في معانيها إلى مفهوم ما، حتى وان لم . االستدالل
 .يستخدم ذلك المفهوم

طبقررررًا  الررتي يتم بموجبها تصنررريف المحتررروىتحليل المحتوى البنائي: ويعني اإلجراءات  .3
مثل الحقائق، والمفاهيم، ، ألقسام المحتوى (علم الماورائياتالسيكوفيزيقية ) للخصائرررص

كنوع  والتعميمات، والمباد  التي تكون المحتوى، أو خصائص األسلوب الذي يميز المحتوى:
، وهذا النوع من التحليل يفضله، وعات الدراسيةالمستخدمة في الموضالمفردات والجمل والفقرات 

 .(235 ،1989 ،)العساف ويعمل به المعلمون عند تحليل المحتوى للدروس
 

تصنيف ظواهر المحتوى، طبقًا أي  :تحليل المحتوى الدالليالباحثة استخدمت في الدراسة الحالية 
مقرر  الجوانب المختلفة لمحتوى تهمفقد . فللمعاني الدالة عليها، وبصرف النظر عن األلفاظ المفردة

وحدة من الوحدات األساسية اعتمدت و  ،هدف التحليلالتي تحقق ، المفاهيممجموعة من  األحياء على أنه
فكرة ال )المفهوم(:وهي  (235 ،1989 ،)العسافكما ذكره  (Berelson ،بيرلسون) هاعددللتحليل التي 

 ، حتى وان لم يستخدم ذلك المفهومماي معانيها إلى مفهوم التي تشير ف يدور حولها موضوع التحليلالتي 
عبارة عن فكرة يدور حولها موضوع  :جملةوهي ال .اجتماعيًا أو اقتصادياً بيئيًا، علميًا تؤكد مفهومًا و 

بيئيًا، تؤكد مفهومًا معينا و  التي تشير في معانيها إلى مفهوم ما، حتى وان لم يستخدم ذلك المفهوم التحليل
 .(235 ،1989 ،)العساف عيًا أو اقتصادياً اجتما
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 خصائص منهج تحليل المحتوى 3-6

 ( أهم خصائص منهج تحليل المحتوى وهي التي يعددها كاآلتي:سالمه عادل أبو العزأورد )

خرذ بأحكرام حتى يمكن األ (،يتميز بالموضوعية ويخضع للمتطلبات المنهجية ) كالصدق والثبات  .1
 .للتعميمعلى أنها قابلة  ،نتائجه

و يعتمد أساسا األسلوب الكمي في عمليات التحليرل بهردف القيرام  ينبغي أن يكون التحليل منتظماً  .2
 .بالتحليل الكيفي على أسس موضوعية

قيررد ) لررذات األداة وللمررادة التحليررلطابقررة فرري حالررة إعررادة تم حترروىيجرب أن تكررون نتررائج تحليررل الم .3
ل أو عبررر تطبيقهررا واقتررراب نتائجهررا مررن قبرر ،ر الررزمناالتسرراق عبرر ،( لضررمان ثبررات النتررائجالتحليررل

 .)التحكيم الخارجيمحللين آخرين )
 بإطرار عرام وشرامل، مرع مرا ورد مرن نترائج وصرفية وتحليليرة ونظريرة، حتوىترتبط نتائج تحليل الم .2

 ماًل إلجراءات منهجيرة أخررى تسربقهفي هذه الحالة يعد مكو  ليتم وفقها تفسير الظاهرة أو المشكلة،
 .(02، 2002 ،بو العز)أ

 
 اعتمدت الباحثة هذه الخصائص في البحث الحالي للتحقق من ثبات نتائج التحليل واالتساق الزمني.

 المحتوىتحليل  مراحل 3-7

 (. وأهم تلك المراحل هي:1يشرح )العساف( مراحل تحليل المحتوى بمخطط موضحًا في المخطط )
هرا محتروى كرل مصردر فري تي يصممها الباحث ليفررغ في: وهي االستمارة التصميم استمارة التحليل .1

وى وتحتروي اسرتمارة التحليرل علرى بحيث تنتهي عالقته بعد ذلرك بمصردر ذلرك المحتر حال تعدادها
 (المالحظات ،وحدات التحليل، توىفئات المح ،البيانات األولية)

 تفريغًا كمياً  استمارات التحليل تصميم جداول التفريغ : ويفرغ فيها الباحث المعلومات من .2
 تفريغ محتوى كل وثيقة باالستمارة الخاصة بها .  .3
 تطبيق المعالجات االحصائية الالزمة الوصفية منها والتحليلة. .4
 (241، 1989سرد النتائج وتفسيرها. )العساف،  .5
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 (1181)العساف، . مراحل تحليل المحتوى بحسب 1 مخطط
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  ض التدريساغر ألهج االمنتحليل محتوى  3-8

وكيفيٌّ للمحتوى الُمراد  وصٌف كمي،ح: في االصطالتحليل محتوى المنهج الدراسي لغرض التدريس 
زها عن ، في ُصورة فئاٍت ووحداٍت ُمَنظَّمة، يحتوي ُكلٌّ منها مفردات تشترك في صفات أساسية تميِّ تدريسه
أحد أساليب البحث العلمي تهدف إلى الوصف بحسب )العساف( وهو . (235، 1989)العساف،  غيرها

هو تحليل بنية المنهج أو  .للمنهج الدراسي، والمنهجي المنظم والكمي للمضمون الظاهر الموضوعي
لى عناصره المكونةو وقيم ومهارات ، معارف، واتجاهاتلئته تجز و   .ا 
مراجع الكتاب  ،دليل المعلم ،أهداف الكتاب، يالكتاب المدرس) ل محتوى المنهجيحلَ ، بصورة عامةو 

غراض التخطيط للتدريس إعداد الخطط الت عليمي ة، والفصلي ة واليومي ة، وتصنيف عناصر أل (المدرسي
افه ، ويشتق منها أهدعن أهدافها التعليمية التعل مية، وخصائصها، وبنيتها التنظيمية للكشف. أو المحتوى
غراض تقويم ألو  .، والوسائل الت عليمي ة، والت قنيات المناسبةت علُّملغرض اختيار استراتيجي ات ال. و السلوكية
يعود تحليل محتوى المادة التعليمية على و  .(بناء اختبارات تحصيلي ة تتمي ز بالش مولي ة والدقة)المنهج 

الوقوف على مكونات الدروس و  معلم للمادة العلميةالمعلم والمتعلم بالعديد من الفوائد، أهمها إتقان ال
تحديد المستوى الذي يجب أن يصل إليه الطالب من خالل صياغة األهداف السلوكية ، و والربط بينها

تنظيم معلومات الدرس وترتيبها في ل ضوء التحليل يتم اختيار طريقة التدريس المناسبة ىعل، و المناسبة
 معلوماتبالللمعلم إلثراء الدرس  اً حافز كما يكون  .األنشطة المناسبةاختيار الوسائل و و ذهن الطالب 

وألغراض التخطيط للتدريس يلجأ المعلم عادًة لتحديد خطوات  .(235، 1989العساف، ) لتحليلانتيجة و 
 كاآلتي: (06، 2002 ،)أبو العز )أبو العز( تفصيلية لتحليل المحتوى يذكرها

 لتدريسا غراضهج ألاخطوات تحليل المن 3-9

 أهداف  حدديستخدم المعلم الكتاب المدرسي ودليل المعلم لكي ي: أواًل تحديد أهداف التَّحليل
الهدف من إجراء عملية التحليل التوصل إلى تحديد كل ف .المنهج وخصائصه، وبنيته التنظيمية

الذي حددت تعلمها لكي يتحقق الهدف التعليمي  ةالطلب المهارات الرئيسية والفرعية التي يحتاج
 .له

 العلوم ، الرياضيات، كالقراءة، النحو، :المراد تحليلها المقررات أيالتحليل  الثانيًا تحديد مج 
 .وغيرها االجتماعيات

 التي يتم وضع  الفرعيةالرئيسة، أو  الموضوعات: فئات التحليل تعني ثالثًا تحديد فئات التَّحليل
تصنيف المحتوى، في الفئة المناسبة لها، وهي فئات وحدات التحليل فيها، والتي على أساسها يتم 

عامة، يندرج تحتها فئات فرعية، وينبغي أن تكون متصلة بموضوع التحليل، وشاملة لمختلف 
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 فئة ماذا قيل؟ وتنقسم فئات التحليل إلى نوعين: .تفصيلية بقدر اإلمكانالجوانب المحتوى 
ي يعبر عنها برالمفاهيم والحقائق، والمباد ، وتتصل بالموضوعات التي يدور حولها المحتوى والت

وتتصل باتجاه محتوى  فئة كيف قيل؟والنوع الثاني:  والتعميمات، والمهارات ، والقيم، واالتجاهات
 .المادة "أي موقف المحتوى من القضايا والمضامين السابقة بقبولها، أو رفضها

  ًاس في التقدير الكمي والكيفي لظواهر وحدات التحليل هي األس :تحديد وحدات التَّحليل رابعا
التحليل، حيث يستند إليها القائم بالتحليل في عدِّ الظواهر وحساب تكراراتها، وقد تكون كلمة، أو 

وعناصر تشمل البنية المعرفية:  تصل بوصف المحتوى كمياً ي جملة، أو فقرة، أو موضوعاً 
نين، ونظريات، مهارات، واتجاهات، أو قواعد، وتعميمات، وقوا و حقائق،،  ومباد ، مفاهيم
 .وقيم

 ويقصد بها استمارة التحليل التي تصمم لجمع البيانات، ورصد معدل خامسًا تحديد أداة التحليل :
لوحدات التحليل  تكرار الظواهر، وتشمل هذه االستمارة مساحة تحدد فيها فئات التحليل، وأخرى

 .، وحسابها إحصائياً وتكرارها
  ًالثبات يعني أن يتصف التحليل بالثبات عند إعادة التحليل ات وصدق التحليلاختبار ثب سادسا :

مرة أخرى، أو عند اختالف المحللين ويمكن للمعلم مقارنة تحليله مع تحليل زمالئه ليتأكد من 
وأما صدق التحليل فيكون بمدى مالءمة أسلوب التحليل وفئاته مع مضمون  .ثبات التحليل

 استمارة خاصة تعرض على موجهين مشرفين يعمل بآرائهم.المحتوى، أو من خالل 
  ًللمحتوى المراد تحليله بعملية التحليلالقيام  سابعا. 
  ًاالستنتاج :النتائجاستخالص وأخيرا  ثامنا  (Conclusion) (06، 2002 ،)أبو العز. 

 
ء العملي من الدراسة في الجز  وقد أفادت الدراسة الحالية من خطوات )العساف وأبو العز( المذكورة أعاله

لصف األول ل األحياءعلم  الحالية، حيث عملت على تطبيق هذه الخطوات إلجراء تحليل محتوى مقرر
الزراعية في كتب المرحلة  التخصصيةالزراعي من المفاهيم العلمية التي تؤسس لتعلم موضوعات  الثانوي

 الثانوية الزراعية.
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 زراعي وعلم األحياءالتنمية المستدامة والتعليم الثانوي ال: الرابعالفصل 

 نمط االستدامة وتعتبر المعاصر التنموي األدب في كثيرا المستدامة التنمية مصطلح استخدام بدأ: مقدمة
 ومع جهة من للنمو ترمي التي االقتصادية النشاطات مع وتتعامل والرشد، بالعقالنية يمتاز تنموي

 بأن قناعة على اليوم العالم أصبح وقد أخرى، جهة من الطبيعية والموارد البيئة على المحافظة إجراءات
 مقومات على الحصول لضمان الوحيد السبيل هي التخلف قضايا على تقضي التي المستدامة التنمية
 ( 22، 2002،)دوغالس والمستقبل الحاضر في الحياة

 غامضا مازال المفهوم هذا أن إال ظهورها بداية منذ المستدامة التنمية لمفهوم السريع االنتشار رغمو 
 فَّعر ولقد الكثيرين. قبل من مختلفة قائبطر  يفسر المفهوم هذا ومازال وعملية وفلسفة مفهوما بوصفه

 تعريض دون الحاضر وحاجات أمان تلبي التي التنمية عملية هي :قائال المستدامة التنمية (السغدو )
 دون الحاضر حاجات تلبية بموجبه يتم والرقي التقدم من نمط انهأ . أيللخطر القادمة جيالاأل حاجات

 وسيتم في هذه الدراسة تناول.  22)، 2002،السغدو ) القادمة جيالاأل حساب على ذلك يكون نأ
والجهود الدولية في هذا  المستدامة، التنمية عناصر أو أبعاد وكذلك وتطورها، هامفهوم :المستدامة التنمية
 .قة بين التعليم والتنمية المستدامةالعالإلى توضيح يتم اإلنتقال  ذلك وبعد الشأن

 التنمية المستدامة 4-1

إن مفهوم التنمية المستدامة متعدد االستخدامات ومتنوع المعاني، ؟ المقصود بالتنمية المستدامةفما 
فالبعض يتعامل مع التنمية المستدامة كرؤية أخالقية تناسب اهتمامات النظام العالمي والبعض يرى أن 

دامة نموذج تنموي وبديل مختلف عن النموذج الصناعي الرأسمالي، أو ربما أسلوب إلصالح التنمية المست
اتفاقية األمم من تقرير الموارد العلمية ولقد خصص  .أخطاء وعثرات هذا النموذج في عالقاته بالبيئة

لمستدامة بكامله لموضوع التنمية ا فصالً  (1992)الذي نشر عام  المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
التعريفات االقتصادية، التعريفات  :أربع مجموعات هي فيتعريفا واسع التداول، ووزعها  (21)حصر 

 :(2112 اليونسكو،) البيئية، التعريفات االجتماعية واإلنسانية، التعريفات التقنية واإلدارية
 للدول النامية: بالنسبة  ،ختلف حسب طبيعة الدولت للتنمية المستدامة ةاالقتصادي اتالتعريف

التنمية المستدامة تعني لها توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة للسكان األكثر فقرا في 
بالنسبة للدول المتقدمة: التنمية المستدامة تعني إجراء خفض عميق ومتواصل في و  .الجنوب

جراء تحوالت جذرية في ا ألنماط الحياتية استهالك هذه الدول من الطاقة والموارد الطبيعية، وا 
 .السائدة، واقتناعها بتصدير نموذجها التنموي الصناعي عالميا
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 التنمية المستدامة إلى االستقرار في النمو السكاني،  ىتسع ة:واإلنساني ةاالجتماعي اتالتعريف
ووقف تدفق األفراد على المدن، وذلك من خالل تطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في 

 .حقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنميةاألرياف، وت
 التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضرار تعني : ةالبيئي اتالتعريف

 ال القادمة على تلبية احتياجاتها.بقدرة األجي
 لموارد المائية في العالم، عني االستخدام األمثل لألراضي الزراعية، وات: ةواإلداري ةالتقني اتالتعريف

هي نوع من التنمية التي و  .مما يؤدي إلى مضاعفة المساحة الخضراء على سطح الكرة األرضية
تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة 

فع درجة حرارة سطح األرض والموارد، وتنتج الحد األدنى من الغازات والملوثات التي تؤدي إلى ر 
 .والضارة باألوزون

ن التنمية لكي تكون أحسب تقرير الموارد الطبيعية فان القاسم المشترك بين التعريفات السابقة، هو فب
 :مستدامة يجب

 تجاهل الضوابط والمحددات البيئيةأال ت 
 دمار واستنزاف الموارد الطبيعية ال تؤدي الى 
 رية )المسكن، الصحة، المعيشة، أوضاع المرأة، الديمقراطية، تطبيقتؤدي الى تطوير الموارد البش 

 حقوق االنسان(
 (. 2112)اليونسكو،  تحدث تحوالت في القاعدة الصناعية السائدة 

 
هو:" التنمية التي تهيئ للجيل الحاضر متطلبات  المستدامة ومما سبق فان التعريف األكثر شموال للتنمية

أن تخل بقدرة المحيط الطبيعي على أن يهيئ لالجيال التالية متطلباتهم، أو األساسية والمشروعة، دون 
الوفاء و بعبارة أخرى، استجابة التنمية لحاجات الحاضر، دون المساومة على قدرة االجيال المقبلة 

 .بحاجاتهم

 التنمية المستدامة أبعاد 4-1-1

 ين التنميةالتوفيق بلمستدامة تعنى ببناء على التعريفات التي تم استعراضها فيما سبق فالتنمية ا
االجتماعية والبيئية مع االحتياجات االقتصادية للناس، باالضافة الى تدبير الموارد المتاحة بالبالد بشكل 

 تعيبحيث  .متوازن مما يسمح بتلبية حاجيات المجتمع المتزايدة مع الحفاظ على مصالح االجيال المقبلة
وهي  والتأثر أساسية متداخلة ومتفاعلة، تتبادل التأثير منظومات ثالث إطار في اإلنسانية المجتمعات

  :يلي كما وهي األبعاد التي تتمحور حولها التنمية المستدامة
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  من  لهالناتج القومي االجمالي وما بقاس ت التيالتنمية االقتصادية البعد االقتصادي أي تحقيق
 .نية االساسية وزيادة معدالت االدخارمؤشرات مثل ارتفاع مستوى الدخول و النهوض بالب

  جميع تحقيق عدالة اجتماعية تسهم في تحقيق تنمية متكاملة يستفيد منها البعد االجتماعي هو
)فقراء وأغنياء(، أو بين االقاليم الجغرافية المختلفة، أو القطاعات  أفراد المجتمع بمختلف فئاته

المستدامة تعني الحد من التفاوت المتنامي في  فالتنمية. المختلفة ) صحة، تعليم، وغيرها...(
لزاميا إفراد وبجعل التعليم زيع الخدمات توزيعا عادال بين األالثروات والدخول بين المواطنين وبتو 

سكان الى غير ذلك من ين العالج والتوسع في مشروعات اإلمكان وبتأمومجانيا قدر اإل
 .مشروعات وبرامج تتعلق بالخدمات

  الدولي لتحقيق األهداف المنشودة للتنمية  جتمعبالرغم من مجهودات المالبيئي ف البعدأخيرا
خيرة ما زالت تعاني من معيقات كثيرة تتجلى باألساس في صعوبة ن هذه األأال إ المستدامة،

الحفاظ على التوازن البيئي، واالستغالل الجيد للموارد الطبيعية، وضمان عدم استنزافها لالجيال 
 .(424: 2112 ،)كالفرت  نحاء العالمأي مختلف المقبلة ف

 أهداف التنمية المستدامة 4-1-2

مؤتمر االمم )لقد استحوذ مفهوم التنمية المستدامة على اهتمام العالم منذ ان طرح على قمة االرض 
احد الو حيث أثمرت هذه القمة ما يعرف بمذكرة القرن (. 1992المتحدة الثاني للبيئة بريو دي جانيرو عام 

، التي أحدثت نقلة نوعية في مفهوم العالقة بين التنمية من جهة واالعتبارات البيئية من جهة والعشرين
مذكرة من البوضع خطة عمل لتنفيذ ما جاءت به  (2112نسبورغ عام اجوه)أخرى، كما جاء مؤتمر 

نمية المستدامة ترتكز على أن الت تبينوانطالقا من المؤتمرين  .أهداف ورهانات لتحقيق التنمية المستدامة
 :اآلتية ساسيةاألهداف األ

 للموارد الطبيعية الرشيدالفقر من خالل االستغالل من حد ال. 
 تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية االساسية. 
 الوفاء بالحد االدنى من معايير االمن واحترام حقوق االنسان. 
  ر.ية للقواعد الشعبية في صنع القراوالمشاركة الفعلتنمية الثقافات المختلفة والتعددية 
 الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية و البيولوجية وعلى النظام االيكولوجي. 
 استخدام االراضي القابلة للزراعة وامدادات المياه استخداما أكثر كفاءة. 
  الى تدهور االنهار اجتناب االسراف في استخدام االسمدة الكيميائية والمبيدات حتى ال تؤدي

 .والبحيرات وتهدد الحياة البرية وتلوث االغذية البشرية واالمدادات المائية
 استخدام الري استخداما حذرا واجتناب تمليح أراضي المحاصيل وتشبعها بالماء. 
 استعمال التكنولوجيا النظيفة في المرافق الصناعية. 
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 ةاالهتمام الدولي وأجندة التنمية المستدام 4-1-3

بداية  (1972ستوكهولم في عام )يعتبر مؤتمر الحكومات حول البيئة اإلنسانية الذي انعقد في مدينة 
للمباد  البيئية  (ستوكهولم)اهتمام حكومات العالم بهذا الموضوع حيث تمخض عنه وثيقتان هما: إعالن 

مج األمم المتحدة األساسية التي ينبغي أن تحكم السياسة، وخطة عمل مفصلة فضال عن إنشاء برنا
 ،كأول وكالة بيئية دولية )كالفرت  United Nations Environmental Program (UNEP)البيئي 
وبرغم أن المؤتمر قد اعترف بالحقوق السيادية للدول الستغالل مواردها وفقا لسياستها  (.424: 2112

ان عدم استنزاف الموارد غير البيئية الخاصة بها، إال أنه طلب من الدول عند استغالل مواردها ضم
المتجددة، وحماية الموارد الطبيعية من خالل التخطيط الحذر لصالح الجيل الحالي واألجيال القادمة. 
ولتحقيق ذلك التغير وجهت الدول نحو "تبني تكامل وتناسق لتخطيطها التنموي لكي تضمن حماية 

لة لتقييد حق الدول في استغالل مواردها أول محاو  (استوكهولم)وتحسين البيئة". ولذا كان إعالن 
في أنه حدد عالقة  (استوكهولم)وتبرز أهمية مؤتمر  طبيعة غير متجددة. ذاتالطبيعية وخاصة تلك 

مشتركة بين استنزاف الموارد بهدف التنمية وحماية البيئة، وهي عالقة تم تبنيها الحقا في استراتيجية 
وألول مرة مفهوم "التنمية المستدامة" عندما أكدت على أنه "لكي تكون الحماية البيئية الدولية التي بلورت 

 ,WCS)التنمية مستدامة فالبد أن تأخذ في الحسبان العوامل االجتماعية والبيئية فضال عن االقتصادية" 
" مفهوما Sustainable Developmentأصبح مفهوم "التنمية المستدامة أو المتواصلة  .(  1980

 األخرىمرتبطان ببقاء ومصير الكائنات الحية  همومصير البشر  بقاءن أل ير المستقبليمحوريا للتفك
فضال عن اإلدراك العالمي بمدى ما  ومنظوماته مكانًا صالحًا للحياة،األرض وكذلك باستمرار كوكب 

ة قد أسهمت بشكل مباشر في انعقاد أول قمة بيئية عالمي (1973)وصلت إليه األمور من سوء منذ عام 
وتكمن أهمية أول قمة (. 1992ريو دي جانيرو البرازيلية عام )من نوعها هي قمة األرض في مدينة 

في أنها قد وضعت حجر األساس لرؤية عالمية جديدة عن البيئة محولة األجندة  (ريو)لألرض في 
لمتبادلة بين األبعاد الكونية إلى التنمية المستدامة من خالل إثارة اهتمام الرأي العام العالمي بالعالقة ا

البيئية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية للتنمية. ففي تلك القمة ألزم المجتمع الدولي نفسه 
 (ريو)من إعالن  (27)بمفهوم التنمية المستدامة وقام بالفعل بصياغة قانون دولي بيئي، فمثال تلزم مادة 

ير "قانون دولي في مجال التنمية المستدامة"، كما تنعكس حول التنمية والبيئة الدول والشعوب بتطو 
الخطوط العريضة لطبيعة ومحتوى القانون الدولي في مجال التنمية المستدامة بشكل واضح في اتفاقيتين 

، وهما اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية UNCEDتم تبنيهما في مؤتمر األمم المتحدة عن البيئة والتنمية 
ناخي واتفاقية التنوع البيئي اللتان تمثالن أدوات قانونية دولية لمعالجة المسائل االقتصادية حول التغير الم

فقد تم االعتراف بأهمية التنمية المستدامة وعالقتها  .(Sands 1995: 53)والبيئية بأسلوب متكامل 
بغي أن تكون بالتغيرات المناخية ضمن االتفاق اإلطاري لألمم المتحدة بشأن التغير المناخي وين
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المتخذة لحماية النظام المناخي من التغير الناجم عن نشاط بشري، مالئمة للظروف  السياسات والتدابير،
المحددة لكل طرف، كما ينبغي لها أن تتكامل مع برامج التنمية الوطنية، مع مراعاة أن التنمية 

تفاقية اإلطارية بشأن تغير تحدة، االاألمم الم)االقتصادية ضرورية التخاذ تدابير لتناول تغير المناخ 
بالمستويات  (1997كيوتو )االتفاق اإلطاري أنفسها في بروتوكول أطراف كما ألزمت  .(1992 ،المناخ

 .المحددة لالنبعاث بهدف تثبيت انبعاث الغازات الدفئية وتعزيز التنمية المستدامة
للنقراب فري قمرة األرض الثانيرة حرول التنميرة ومع أن مفهوم التنمية المستدامة كران يمثرل المحرور األسراس 

 (161)وحضررها ممثلرون ألكثرر مرن  (2112مرن عرام  )آبفي  (جوهانسبرج)المستدامة التي انعقدت في 
بلدا، بهدف إزالة التناقضات بين التنمية االقتصادية وحماية البيئرة فضرال عرن تطروير مزيرد مرن االتفاقيرات 

، (1992)التري عقردت فري  (ريرو)التوقعات منهرا كانرت، وبعكرس قمرة  في مجال التنمية المستدامة، إال أن
أقل مرن المتوقرع ثرم جراءت النترائج مخيبرة لحمرال. حيرث لرم يقتصرر اإلخفراق علرى الفشرل فري التوفيرق برين 
التنمية االقتصادية وحماية البيئة بل تجاوزه إلى تأكيد عردد كبيرر مرن الردول المشراركة، صرراحة أو ضرمنا، 

نررب حرردوث المزيررد مررن الترردهور فرري األنسرراق البيئيررة لررألرض والمرراء وارتفرراع مسررتويات انبعرراث باسررتحالة تج
يمكررن القررول أن تزايررد وتيرررة الترردهور البيئرري الكرروني و الغررازات الدفئيررة واالسررتغالل المفرررط للمرروارد الطبيعيررة. 

اط ود فري ممارسرة أنمرفضال عن تزايرد معردالت الفقرر وتفراقم حرال فقرراء العرالم تشرير جميعهرا إلرى حالرة ركر
 إنتاجية واستهالكية مستدامة.

وال يزال الجدل مستمرا، ففي الوقرت الحاضرر تهريمن االعتبرارات االقتصرادية علرى أجنردة االسرتدامة الدوليرة 
والوطنيررة علررى حررد سررواء، ممررا يجعررل مسررألة حمايررة البيئررة تحتررل موقعررا هامشرريا. بررل يتركررز االهتمررام فرري 

مزيررد مررن النمررو االقتصررادي دون االعتررراف بمحدوديررة المرروارد الطبيعيررة. إن الوقررت الحاضررر علررى تحقيررق 
 Brown)برراون  كمرا يؤكردالعرالم في  تهيمنة المصالح االقتصادية و "النمو من أجل النمو فقط" قد تغلغل

 ،1998 ،4). 
خرالل العقرد  طريقره تجراه التنميرة المسرتدامةشرق ويمكن القول باختصار أن العالم قد بدأ بالفعرل وبصرعوبة 

، كمررا باشررر عرردد مررن الحكومررات بحمرراس التزاماتهررا تجرراه توصرريات القمررة (1992، ريررو)بعررد قمررة  (األول)
، إال أن اإلنجازات التي تحققت كانت بشكل عام غير كافية وال (21)وتنفيذ ما ورد في إعالن ريو وأجندة 

فرة والمتعرددة التري تواجره الحيراة المسرتدامة يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به لمواجهة التحرديات المختل
 البعرردسرتند بشركل أكبرر علرى السرائد اليرروم يومرع ذلرك فررإن خطراب التنميرة المسرتدامة  علرى كوكرب األرض.

ن الجنررراح القررررن الماضررري. إ (ثمانينرررات، حيرررث كررران واضرررحا منرررذ بدايرررة )البيئررري المعتررردل أو اإلصرررالحي
المعركرة علرى مسرتقبل السياسرة البيئيرة خصوصرا مرن خرالل آليرة البيئري قرد كسرب بالفعرل  البعدالمعتدل أو 

التنميررة المسررتدامة. فعبررر التنميررة المسررتدامة نجحررت الحركررة الخضررراء المعتدلررة فرري وضررع القضررايا البيئيررة 
على األجندة السياسية في وقت قصير نسبيا وجعلت التنميرة المسرتدامة تصرنع فري الوقرت الحاضرر معظرم 

عاصرررة. وتعكررس هررذه السياسررة وجهررة النظررر العامررة بررأن هنرراك حاجررة لموازنررة التنميررة السياسررة البيئيررة الم
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االقتصادية مع مطالب االستدامة اإليكولوجية واالجتماعية. فالتنمية المستدامة تتطلب أن تأخذ النشراطات 
ن أجررل الجيررل االقتصررادية فرري االعتبررار اآلثررار البيئيررة واالقتصررادية واالجتماعيررة المتداخلررة الناتجررة عنهررا مرر

 الحالي واألجيال القادمة.

 التعليم من أجل التنمية المستدامة 4-1-4

إذا كانررت التنميررة الُمسررتدامة، ُتعنررى بررالُمجتمع والبيئررة واالقتصرراد الرشرريد واألمررن بمفهومرره الشررامل، وتسررعى 
د الطبيعيرة، فرإن للنهوض بها ُمجتمعة دون اإلخالل بتوازناتها مع صيانة حقوق األجيال القادمة من الموار 

من التعليم، باعتبراره أحرد أهرم الوسرائل إن لرم يكرن أهمهرا  أوالً ألف باء التنمية الُمستدامة ال مناص أن يبدأ 
 )ماكنيررل علررى اإلطررالق، لتعررديل القرريم والمواقررف والمهررارات والسررلوكيات وأنمرراط الحيرراة بمررا يكفررل انسررجامها

McNeill  ،2112 ،16).  وليرررة للتربيرررة والثقافرررة والعلررروم )يونسررركو(، قرررد ترررداولت كانرررت الُمنظمرررة الدحيرررث
فرررري إطررررار اختصاصرررراتها، وتوسررررعت فرررري  Sustainable Developmentُمصررررطلح التنميررررة المسررررتدامة 

، خاصرة بعرد اعتمراد الجمعيرة العامرة (األلفية الثالثرة)رؤيتها له من المنظور التربوي والتعليمي ُمنذ بدايات 
عقرد األمرم المتحردة للتعلريم »الُمتعلَّرق برإطالق  (57/254) القررار رقرم (2112ديسرمبر)لألمم المتحدة، فري 

 ريبيكرررا ماكنيرررلبحسرررب دراسرررة و  .(2114) ، والرررذي مرررازال ُممترررًدا حترررى عرررام«مرررن أجرررل التنميرررة الُمسرررتدامة
(Rebecca McNeill ) الُمسرتدامة فري مؤسسرات التعلريم تطبيق إدارة المعرفرة مرن أجرل التنميرة»بعنوان »

لتخطيط للتنمية المستدامة من خالل التعليم، يتطلَّب إجراءات تنظيمية عديدة وتخطيط من أجل رؤى فإن ا
طويلررة األجررل، مررع األخررذ فرري االعتبررار أن منهجيررة تطبيررق أهررداف التنميررة تررأتي مررن خررالل أربررع عمليررات 

وار مجتمعري حر خلرقالمعرفرة ذات الصرلة، و  جمع المعلومراتعلى نحو جيد،  تحديد األهدافرئيسة، هي: 
 .(McNeill  ،2112 ،16 المتابعة والتقييم )ماكنيلفاعل، 

فررري المررردخل المنظرررومي:  (2116) السرررادس المرررؤتمر العربررريوفررري محاضررررة ألقاهرررا )البرررار وكرررابلي( فررري 
( نوعيرة مخرجرات التعلريم وانعكاسرها 3( البيئرة التعليميرة و)2( البيئة التربوية و)1"العالقة المنظومية بين )

: تحقيررق الترروازن البيئرري بررين كررل مررن عنرروانبتنميررة الوطنيررة المسررتدامة بالمملكررة العربيررة السررعودية" علررى ال
نعكاسها على مخرجات التعليم كدعامة من دعامات التنمية المسرتدامة أوضرحا فيهرا الفكرر  الثالث بيئات وا 
(. 2حة فرري المخطررط )المنظررومي الررذي يبررين العالقررة بررين مخرجررات التعلرريم والتنميررة المسررتدامة وهرري موضرر

( تنميرة مسرتدامة للمؤسسرات 2)، ( خدمرة المجتمرع1)مخرجات التعليم متعددة ومتنوعرة منهرا:  عتبرت حيث
 .(21، 2116)البار وكابلي،  التعليمية من الناحية الفكرية والعلمية والمالية
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 (: الفكر المنظومي لمخرجات التعليم وعالقته بالتربية والتعليم2المخطط )
 

"الفكررر المنظررومي للتربيررة والتعلرريم  التنميررة المسررتدامة هري:وبنراء علررى ذلررك اسررتنتج الباحثران تعريفررًا جديرردًا: 
مررررن المرررروارد الطبيعيررررة بإسررررتراتيجية الترررروازن بررررين البيئررررة الصررررحية  واالسررررتفادةلتقررررويم أخالقيررررات المجتمررررع 

مية المستدامة هي: "التوازن بين اقتصاد التنوأيضًا   "واالحتياجات االقتصادية تحت مظلة األمن والسالمة
 الدولررة والتربيررة والتعلرريم تحررت مظلررة البيئررة الصررحية للمرروارد البشرررية والطبيعيررة فرري ظررل األمررن والسررالمة"

 .(21، 2116)البار وكابلي،  المستدامة
تعلرريم »ن إلررى أن ُمصررطلح التعلرريم مررن أجررل التنميررة المسررتدامة ُيعبِّررر عرر (اليونسرركو)وفرري تعريفهررا، أشررارت 

وعررن «. ُيمكِّررن الدارسررين مررن اكتسرراب مررا يلررزم مررن مهررارات وقرريم ومعررارف وتقنيررات لضررمان تنميررة مسررتدامة
تعلرريم ُييسِّررر للجميررع االنتفرراع بُمختلررف ُمسررتوياته، أًيررا كرران السررياق االجتمرراعي )البيئررة العائليررة والمدرسررية »

رد مروا»وبيئرة مكران العمرل وبيئررة الجماعرة(. وعرن  ع علرى إبررداء تعلرريم ُيع  طنين يتحمَّلرون مسررؤولياتهم، وُيشرجِّ
وعرن «. الرأي، وُيمكِّن جميع األفراد والجماعات من التمتع بُكل حقوقهم إلى جانب قيامهم بجميع واجبراتهم

)موقع  «تعليم يضمن تفتُّح كل شخص تفتًحا متوازًنا»وعن «. تعليم يدخل في منظورة التعليم مدى الحياة»
  ماذا عن جهود اليونسكو في هذا اإلطار؟. ف( 2112، 1433/6/4الشبكة،  مجلة المعرفة على

 جهود المنظمات الدولية في التعليم من أجل التنمية المستدامة 4-1-5

ررقد ال تظراهرة مهمرة قيرادة« اليونسركو»طت بمنظمة األمم المتحدة للتربيرة والثقافرة والعلروم يأن التعلريم »بردء ع 
ة ، ووضرررع مسرررود(2012)ولغايرررة عرررام  (2005كرررانون الثررراني )ابترررداًء مرررن « مرررن أجرررل التنميرررة المسرررتدامة
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قرد.  وبنراء علرى ذلرك أعردت منظمرة اليونسركو مسرودة مخطرط التنفيرذ الردولي، مخطط تنفيرذي دولري لهرذا الع 
التعلريم مرن أجرل التنميرة »ودعت مختلف الحكومات إلى النظر في اإلجراءات التي يجب أن تتخذ لتطبيق 

ومرررن المبرررادرات التررري أطلقرررت أيضرررًا ضرررمن هرررذا اتيجياتها التعليميرررة وخطرررط عملهرررا. فررري اسرررتر « المسرررتدامة
وهي شراكة تضم حاليًا أكثر من « الشراكة العالمية في التعليم العالي من أجل التنمية المستدامة»السياق: 

دامة فرري جامعررة وتهرردف بشرركل أساسرري إلررى تعزيررز فهررم أفضررل السررتراتيجيات دمررج التنميررة المسررت( 1000)
الجامعررات وغيرهررا مرررن مؤسسررات التعلرريم العرررالي، وتنفيررذ أكثرررر فعاليررة لهررذه االسرررتراتيجيات. والقيررام بمسرررح 
عالمي وتقييم التقدم الحاصل لجعل التنمية المستدامة في صلب منراهج وبحروث مؤسسرات التعلريم العرالي. 

التعلريم »دة فري نطراق تعزيرز مفهروم كما تهدف إلى التعررف علرى االسرتراتيجيات الفعالرة، والممارسرات الجير
، ومشاركة اآلخرين فيها ونشرها من خرالل النردوات والمرؤتمرات وشربكة «العالي من اجل التنمية المستدامة

 .(2112، اليونسكو) االنترنت
التري تصردر عرن االتحراد  Higher Education Policy ومؤخرا خصصرت مجلرة سياسرة التعلريم العرالي

لبحررث موضرروع التنميررة المسررتدامة فرري ( 2011)عررام لظمررة اليونسرركو العرردد األخيررر الرردولي للجامعررات ومن
أبحاث بحثت في دور الجامعات ومساهمتها في التنمية  (خمسة)مؤسسات التعليم العالي. وقد شمل العدد 

المسررررتدامة، واستعرضررررت تجررررارب بعررررض الجامعررررات فرررري إدخررررال مفرررراهيم التنميررررة المسررررتدامة فرررري برامجهررررا 
 ،غلوسترشير)وتجربة جامعة  (اليابان ،شنشو)وخاصة برامج إدارة األعمال، ومنها تجربة جامعة التعليمية 
، كمرررا بحثرررت فررري بعرررض منهجيرررات تقيررريم االسرررتدامة فررري مؤسسرررات التعلررريم العرررالي وتطبيرررق هرررذه (بريطانيرررا

، ليونسررركوا) ، كنررردا( )مرررونل جامعرررةفررري و  (البرتغرررال علرررى كليرررة الهندسرررة فررري جامعرررة )بورترررو،المنهجيرررات 
2112). 

الررذي « حررول دور الجامعررات ومسرراهمتها فرري التنميررة المسررتدامة»وقررد اسررتعرض البحررث األول وهررو بعنرروان 
للعلروم التطبيقيرة، اسرتعرض واقررع  (هرامبورغ)مرن جامعرة ( Leal Filho 2010 فيلهروليرل )أعرده الباحرث 

مراعاتهرا لضررمان التكامرل المنهجرري التنميرة المسرتدامة فرري الجامعرات بشركل عررام، وتنراول القضررايا الواجرب 
للتنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي. وقد سبق للباحث أن ألف كتابين عن التنمية المستدامة في 

التنميررررة »بعنرررروان:  (2010)مؤسسرررات التعلرررريم العررررالي خررررالل العررررامين الماضررريين، األول صرررردر فرررري عررررام 
التنميرة »بعنروان:  (2011)، والثراني صردر عرام «توجهراتالمستدامة في الجامعرات: الفررص والتحرديات وال

، اليونسركو)«المستدامة التطبيقية: طريق إلى األمرام لتعزيرز التنميرة المسرتدامة فري مؤسسرات التعلريم العرالي
2112). 
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، وعززت من تعاونها (إفريقياب جنوب الصحراء الُكبرى)ُمبادرة تدريب الُمعلِّمين في  (اليونسكو)أطلقت كما 
االتحاد اإلفريقي وُمنتدى البرلمانيين األفارقة للتربية، والُمساعدة في تقوية الُقدرات العلمية والتكنولوجية  مع

 (.2112، اليونسكو) الوطنية وتهيئة بيئة تمكينية
، عقدت اليونسكو بُمشاركة وزراء التربية «التعليم من أجل التنمية المستدامة»وفي إطار مشروعها اأُلممي 

دة مؤتمراتيم ومسئولين حكوميين وُخبراء من ُمختلف دو والتعل ضرورة كبتوصيات  واخرجو  ل العالم ع 
تكثيف الجهود لمواجهة تحديات الُمستقبل، ودعم التعاون بين الشمال والجنوب من أجل الُمحافظة على 

ينبغي على »وأنه  البيئة وصيانة حقوق األجيال القادمة، وتوظيف التعليم على نحو جيِّد في هذا االتجاه،
، لضمان ُمستقبل أفضل وبناء ُمجتمعات «الدول أن تصرف على التعليم أكثر مما تصرفه على التسلُّيح

، اليونسكو) يسودها العدل، وعلى الدول الغنية أن تفي بالتزاماتها في هذا المجال تجاه الدول الفقيرة
2112). 

 مستدامةفي التعليم من أجل التنمية ال تجارب عربية 4-1-6

في سبيل تطوير مناهجها التعليمية بما  (اليونسكو)تتلقى جل بلدان العالم العربي الدعم والتشجيع من 
ُيحقق تعليًما فاعاًل من أجل التنمية الُمستدامة، وثمة تجارب عربية حققت تقدًُّما في هذا الشأن، وُأخرى 

بناء جيل »س والجامعات في مشروع ُيشارك عدد من المدار  (مصر)مازالت تخطو على الطريق. ففي 
، (اليونسكو)في دعمه وتمويله إلى جانب  (االتحاد األوروبي)، وُيسهم «جديد من أجل التنمية الُمستدامة

النمسا(، و ، أيرلندا(، و )جامعة جراتس، ألمانيا(، و )جامعة لمريك، وُتشارك فيه ُكل من )جامعة آخن
البرتغال(. وأهداف المشروع، الُمقرر أن يمتد إلى أكتوبر  ،امة)مركز التعليم من أجل التنمية المستد

 ، هي تغطية أربعة محاور رئيسة من محاور التنمية المستدامة:(2113)
  الطاقة الجديدة والُمتجددة، الزراعة الحيوية والُمستدامة، التنوُّع البيئي والتوازن األحيائي، مصادر

 لنوع.المياه وكيفية الحفاظ على الكم وجودة ا
  وتطوير كفاءات الُمدرِّسين على إعداد مراكز تدريبية وتجهيزها بالتقنيات والُمعدات الالزمة لتدريب

 ق تدريس التنمية الُمستدامة من خالل المناهج والُكتب المدرسية.ائر ط
 عليم من أجل التنمية الُمستدامة.ُمراجعة جميع التجارب العالمية الناجحة، في مجال الت 
 عداد ال  دروس الُمستفادة التي تتناسب مع ظروف الُمجتمع والبيئة المحلِّية.وا 

خبيًرا من الُمشاركين في المشروع بتقييم المناهج العلمية للوقوف على مدى تغطيتها لمباد   (31)يقوم و 
، المقرراتالتنمية الُمستدامة، ويتم في هذه الخطوة تحديد نقاط الضعف في الكتاب المدرسي بجميع 

الدراسيين الخامس والسادس من المرحلة االبتدائية، وكذا األول والثاني والثالث من المرحلة  للصفين
ه للتنمية الُمستدامةالُمساعدة لتصحيح مسار العملية التعليم المقرراتاإلعدادية. إعداد   ية والتوجُّ

 (.2115والتعليم بالبحيرة بمصر،  )اليونسكو+ مديرية التربية
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على ُمراقبة عادات استهالك المياه  الطلبةفَّذ المشروع البيئي الذي يستهدف تعويد ، ُين(الكويت)وفي 
والكهرباء في منازلهم وتسجيل ُمالحظاتهم، ثم يقومون بإخبار األهل إذا كان استهالكهم زائًدا عن الالزم، 

، فإن هذا (الكويت)وبحسب الوكيل الُمساعد للبحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية والتعليم في دولة 
لة، وقلل من استهالك الطاقة  (24)المشروع التجريبي الذي بدأ ُمنذ عامين في  مدرسة، حقق نتائج ُمذه 

في عمليات تدوير النفايات، وتحويلها  الطلبةبشكل كبير، إلى جانب ذلك يستهدف المشروع تفعيل دور 
 للبيئة. إلى أعمال فنية جميلة بدالً  من التخلُّص منها بشكل مؤذ

بشرركل عررام والتعلرريم العررالي بشرركل  (سررورية)الجمهوريررة العربيررة الالررذي يواجرره منظومررة التعلرريم فرري  والتحرردي
رُدرج مفراهيم ترخاص هو كيفيرة الُمسراهمة بشركٍل فعرال فري عقرد التعلريم مرن أجرل التنميرة المسرتدامة، وكيرف 

لهندسررية واالقتصررادية صاصررات العلميررة واالعديررد مررن االختالتعليميررة  برررامجالالتنميررة المسررتدامة فرري صررلب 
. ولررم توضررع أي خطررط حتررى اآلن الدمرراج مفرراهيم التنميررة المسررتدامة فرري المنرراهج الجامعيررة واالجتماعيررة

 ( 2011)فري العررام  (اليونسرركو)باسرتثناء جهررد قامرت برره كليرة التربيررة بجامعرة دمشررق بالتعراون مررع منظمرة 
 (.2012 ،ستدامة في برامج كلية التربية )معالدليال توجيهيا الدخال التنمية المفوضعت 

ال بد من البدء بعدد من الخطوات كي تستطيع الجامعات تطبيق مبراد  (  Filho، 2010 فيلهو)لووفقًا 
الرردور الررذي يمكررن أن تلعبرره الجامعررات فرري علررى  التأكيرردالتنميررة المسررتدامة فرري برامجهررا وأنشررطتها أهمهررا 

المسررائل المتعلقررة باالسررتدامة، وتأسرريس  لررىير ترردريب داخلرري عرراٍل لهررم عتطبيررق التنميررة المسررتدامة، وترروف
، نميرررة المسرررتدامةق لمتابعرررة المسرررائل المتعلقرررة بالتائرررمراكرررز بحرررث أو مجموعرررات عمرررل لمناقشرررة أنجرررع الطر 

وتطوير شراكات وشبكات بين المؤسسات التعليمية والمراكز البحثيرة لتبرادل األفكرار والخبررات والممارسرات 
 يع المتعلقة بالتنمية المستدامة.ة حول مختلف المواضالجيد
ال الحاضرر دون إن التنميرة المسرتدامة هري تلرك التري تسرعى إلرى تحقيرق تروازن برين احتياجرات أجير ًا،ماخت

وبذلك تعتبر التنميرة المسرتدامة هري المخررج الجديرد ألزمرة التنميرة فري كرل مرن الردول  .التضحية بالمستقبل
وهردفها الجروهري النهروض بجميرع أبعادهرا وذلرك مرن خرالل تهيئرة  ،اميرة علرى حرد سرواءالمتقدمة والدول الن

وتتجلرررى أهميرررة هرررذا المفهررروم مرررن الدراسرررات التطبيقيرررة لعمليرررة التنميرررة  المنررراخ المناسرررب والسرررليم لنجاحهرررا.
اإلنسراني  المستدامة في الجوانب االقتصادية، االجتماعية، البيئية ومما زاده أهمية هرو احترواءه علرى البعرد

 .ككل أي النهوض الشامل للمجتمع

 التعليم الثانوي الزراعي 4-2

الزراعي مهمة إعداد القوى الفنية الزراعية المدربة والمؤهلة للعمل في الثانوي يناط بمؤسسات التعليم 
مشاريع التنمية الزراعية ولتكون اآللية الفعالة في إرشاد المزارعين ونصحهم في مختلف النشاطات 
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جاء التعليم و . (70، 2010)وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، منشورات مديرية التعليم الزراعي، زراعية ال
انطالقًا من أهمية الدور الذي تضطلع به  الزراعي حاجة ملحة وخاصة في المحافظات الزراعية الثانوي

بهدف تخريج الدول العربية الزراعية في أكثرية المدارس مؤسسات التعليم الثانوي الزراعي فقد أحدثت 
توعية سهام في إلافنيين زراعيين مزودين بالمعرفة والخبرة العلمية وكل ما من شأنه تطوير الزراعة و 

 المشكالتهذه  ق معالجةائالتي يعاني منها المجتمع الزراعي وطر  المشكالتالطلبة الى مختلف 
 .ولتهيئتهم إلقامة مشاريع صغيرة يديرونها بأنفسهم

إذ كانت بدايته بإحداث  الجمهورية العربية السوريةالزراعي من أقدم نظم التعليم في  الثانويالتعليم يعد و 
 (أربع)، وكانت مدة الدراسة فيها (1710)مدرسة زراعية في منطقة سلمية في محافظة حماة العام 

تتم  (سنتين) متوسطة زراعية لتنخفض سنوات الدراسة إلى مدرسة أصبحت (1723)وفي العام  .سنوات
إلى ثانوية في )سلمية( إذ تم تحويل المدرسة المتوسطة ( 1757)في المرحلة اإلعدادية، وذلك حتى العام 

 (سلمية) الثانوية الزراعية فيوقد كانت   .تتم في المرحلة الثانوية (ثالث سنوات)زراعية مدة الدراسة فيها 
رج منها عدد من الشخصيات التي ساهمت في هي أول مدرسة زراعية نشأت في المشرق العربي إذ تخ

 .النهضة الزراعية الحقاً 
بعد ذلك تم  إحداث الثانويات الزراعية على التوالي لتمتد في معظم المناطق الجغرافية، فأحدثت الثانوية 

ي ومن ثم أنشئت الثانوية الزراعية ف .لتغطي المنطقة الساحلية (محافظة الالذقية)في  (بوقا)الزراعية في 
دير الزور لتغطي المناطق الشرقية، إلى أن وصل عدد المؤسسات التعليمية الزراعية والبيطرية في سورية 

 باختصاصات مختلفة الجمهورية العربية السوريةعلى مستوى  ثانوية (27) إلى (2010)حتى العام 
يرية التعليم الزراعي، )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، منشورات مد (آالت زراعية – بيطرة - زراعة)

2010 ،76.) 

 الزراعي الثانويأهداف التعليم  4-2-1

 بما يلي: منشورات مديرية التعليم الزراعيفي سورية الواردة في الزراعي تنحصر أهداف التعليم 
تخريج األطر الفنية المؤهلة فنيًا وزراعيًا للتعامل مع أفراد المجتمعات الريفية في مختلف األنشطة  – 1
 لزراعية اإلنتاجية واإلرشادية.ا

بالمعرفة البيئية والخبرة العملية والعلمية بكل ما له عالقة بالمجتمعات الريفية من  الطلبةتزويد  – 2
رشاد زراعي لزراعة نباتية وتربية حيوان وآالت  سهم في تنفيذ خطط التنمية تزراعية وطب بيطري وا 

 طبيعية.الزراعية والريفية والحفاظ على الموارد ال
في صورة المشكالت التي يعاني منها المجتمع الريفي والقطاع الزراعي بشكل عام  الطلبةوضع  – 3

 والبيئة بشكل خاص والحلول الممكنة لتجاوزها.
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تكوين األطر الفنية التي تستطيع مباشرة بعد التخرج مباشرة األنشطة الزراعية بما يحقق زيادة  – 2
 الناجم عن سوء استثمار الموارد الزراعية.اإلنتاج والحد من التدهور 

تأهيل وتهيئة الطلبة الدارسين في هذه المؤسسات الستخدام وتوظيف التقنيات الحديثة في المشاريع  – 5
الزراعية بهدف توفير العمالة الفنية القادرة على استخدام التقنيات الحديثة بما يحقق أهداف التنمية 

 .رفع مردوده في وحدة المساحةالزراعية في زيادة اإلنتاج و 
الدارسين بيئيًا ونفسيًا واجتماعيًا إزاء الحياة الريفية لخلق القدرة على التواصل مع  الطلبةتهيئة  – 6

)وزارة الزراعة المجتمع الريفي من خالل التدريب العملي المنفذ في الحقول والمزارع ضمن الخطة الدراسية 
 .(77، 2010ة التعليم الزراعي، واإلصالح الزراعي، منشورات مديري

 في سورية الزراعي الثانويلتعليم ا واقع 4-2-2

كما في معظم الدول بوزارة الزراعة  يرتبط التعليم الثانوي الزراعي في الجمهورية العربية السورية
 27) (2010) عام حتى عددها بلغعلى عدد من المدارس الثانوية الزراعية  لالزراعي ويشتم حواإلصال
وهو  طالباً  (560-150)مابين منها لكل االستيعابية الطاقة تراوحت كافة المحافظات على موزعة( ثانوية

 .من التعليم الثانوي العامعدد يمكن وصفه بالجيد إذا ما قورن بالنسبة لبقية المدارس األخرى 
يدرسون لمدة ( الث الثانوياألول والثاني والث) ةالثانوية الثالثالزراعية الصفوف الثانوية المدرسة تضم و 

)ثالث( سنوات يحصل المتعلم في نهايتها على الشهادة الثانوية الزراعية. وبحسب النظام الداخلي للتعليم 
 الزراعي في الجمهورية العربية السورية:

 فةيقبل للتسجيل في االمتحانات العامة لشهادة الدراسة الثانوية الزراعية باختصاصاتها المختل :(1لمادة)ا
مع  الطلبة النظاميون الحائزون على شهادة التعليم األساسي أو ما يعادلها قبل ثالث سنوات على األقل

 مراعاة اآلتي:
  في كل من فصلي السنة الدراسية.75أال يقل دوام الطالب في مدرسته % 
  من مجموع الدرجات العظمى للمواد في المحصلة األولى للسنة 20الحصول على معدل %

 ية وأعمال السنة.الدراس
 وزارة ) الحصول على معدل النجاح المطلوب في سلوك الطالب وفق التعليمات الوزارية الصادرة

 . (77، 2010الزراعة واإلصالح الزراعي، منشورات مديرية التعليم الزراعي، 
كافة تؤمن  ممولة من وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي التيإمكانيات كبيرة  ات الزراعيةتمتلك الثانويو 

واألراضي والحقول والمساحات الزراعية الملحقة أساسًا األجهزة المخبرية واألدوات الالزمة و  التجهيزات
عام على إنشاء الثانوية الزراعية في مئة  بمناسبة مرور 2010 عام أقامت الوزارة فيوقد  .بتلك المدارس

والموجودة في   والتي كانت مستخدمة سابقاً معرضًا لألدوات الزراعية القديمة كالمحاريث مثالً  (سلمية)
 .المدرسة حالياً 
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ويقبل الخريجون في وظيفة مراقب زراعي إرشادي في جميع المديريات والمراكز التابعة لوزارة الزراعة 
من  %3) الناجحين األوائل بنسبة واإلصالح الزراعي في الجمهورية العربية السورية. كما يقبل

في الجامعات  كلية الزراعة ايدخلو ليتم تسجيلهم ل المتفوقين ومنحدالت في كل سنة حسب المعب( الخريجين
معاهد الفيدخلون  الدراسة متابعة فرصلديهم  الزراعية الثانويات في، أما باقي الناجحين السورية

 .دائماً  ثابتةإذ التوجد نسبة ، %20 عن تقل ال بنسبة المتوسطة الزراعية السورية
الخلل ك لخريجي الثانوية الزراعية ورحول المستقبل المنظالمؤشرات تضع عالمة استفهام لكن الكثير من 

عدة أهمها  ألسباب بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل بسبب انخفاض جودة التعليم الواضح
 %(25-35) ةارتفاع نسب التسرب بين الطلب، و القدرة على توفير معايير وطنية للمؤهالتفي  الخلل

)وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،  في التعليم العام التدفق في اتجاه المراحل التعليمية األعلىبينما يجري 
 (.17، 2010منشورات مديرية التعليم الزراعي، 

 الدراسية المقرراتالمناهج و 4-2-3

يررة بشررقيها النبرراتي الترري تبحررث فرري أساسرريات العلرروم الزراع المقرررراتعلررى  الثانويررات الزراعيررةتركررز منرراهج 
والحيواني إضافة إلى األراضي وأساسريات التربرة واآلالت الزراعيرة المسرتخدمة فري إنجراز وتحضرير التربرة 

نتاج العسل . وتشكل لعمليات الزراعة وطرق وقاية النبات من األمراض والحشرات وتربية النحل والحرير وا 
الدرسرية فري تلرك الثانويرات.  المقررراتمرن  (%30) ةعمليرال المقررراتو  (%70الدراسرية النظريرة ) المقررات
تمتلك المدرسة كل احتياجات الطالب في الدراسة العمليرة كتربيرة األبقرار والردواجن والطيرور بأنواعهرا حيث 

لحقررل ليجررد كافررة أنررواع األشررجار كالحمضرريات والزيتررون إلررى اوالنحررل واألرانررب وينتقررل الطالررب مررن الصررف 
)وزارة الزراعرة واإلصرالح الزراعري، منشرورات مديريرة التعلريم الزراعري،  ظري والعملريتحقيقًا للترابط بين الن

 :إال أن نقاط ضعف المناهج التي يعاني منها الطلبة كثيرة أهمها يتلخص بالنقاط التالية .(77، 2010
  الثالث للسنوات النظرية الدراسية المقررات عددارتفاع. 

 الزراعية لموادل العملي التدريب ساعات عدد انخفاض. 

 وزارة الزراعة ومتطلبات سوق العمل في المجتمع المحلي  المنهاج مواد بين ترابط وجود عدم(
 .(77، 2010واإلصالح الزراعي، منشورات مديرية التعليم الزراعي، 

 الهيئة التدريسية4-2-4

كساب المتعلمين الزراعية الجهاز الفني لنقل المعلومات لل الثانوياتتعد الهيئة التدريسية في  طلبة وا 
المهارات األساسية في مهنة الزراعة إضافة إلكسابهم المواقف السليمة أثناء ممارستهم لعملهم الزراعي 

أما عن كفاية  .(2010 ،وثائق مديرية التأهيل والتدريب ،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي)مستقباًل 
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إلى نقص في أعداد أعضاء الهيئة  (2007/2010)فتشير إحصاءات العام الدراسي  التدريسيالجهاز 
الزراعية بصورة عامة، مما يتضح معه ضرورة إيالء هذا الموضوع ما يستحقه  الثانوياتالتدريسية في 

من أهمية مع مراعاة جانب التأهيل التربوي الذي لم يعط حتى اآلن العناية الالزمة واليوم ونحن في عام 
)وزارة الزراعة ي عدد المدرسين خصوصًا أعضاء الهيئة التدريسية ال يزال النقص واضحًا ف (2013)

 .(77، 2010واإلصالح الزراعي، منشورات مديرية التعليم الزراعي، 
الزراعية فهم من  الثانوياتالتخصصية في  المقرراتأما المستوى العلمي للمدرسين الذين يعملون بتدريس 

حملة الشهادة الجامعية )إجازة في الهندسة من الزراعية المهندسين الزراعيين خريجي كليات الهندسة 
هم غير متفرغين للعمل التدريسي ألنهم غالبًا ما يعملون في دوائر ومديريات الزراعة بعضالزراعية( و 

الزراعية خارج نطاق  الثانويةالتابعة لوزارة الزراعة ويكلفون بإعطاء الدروس على شكل حصص في 
)وزارة الزراعة  بسبب النقص في أعداد أعضاء الهيئة التدريسية مديرياتهمساعات عملهم الوظيفي في 

ونظرًا ألهمية عملية التدريس فيمكن  .(77، 2010واإلصالح الزراعي، منشورات مديرية التعليم الزراعي، 
تي الالمرغوبة و بعض التغيرات المتصلة بالزراعة  تأحدثما الزراعي فعااًل إذا الثانوي اعتبار التعليم 
 (.23،  1777، كركي) الالزمةمات واألفكار والمهارات المعلو الطلبة تتعلق باكتساب 

 الزراعيالثانوي مناهج التعليم تطوير ل ةلوبذمالجهود ال 4-2-5

وتربررويين المكلفررة مررن قبررل وزارة التربيررة  مختصرريناللجنررة العلميررة مررن أسرراتذة تم إعررداد المنرراهج مررن قبررل يرر
 المقرررراتتجرردر اإلشررارة بررأن اللجنررة المكلفررة بوضررع المنرراهج والكتررب و و المنرراهج.  المشرررفة علميررًا علررى تلررك

 عررام بشرركل الزراعرري التعلرريم واقررع ةدراسررب( 2000فرري بدايررة العررام )برردأت الزراعيررة  الثانويرراتالدراسررية فرري 
 تجرر تري ال المناقشرات إلرى استناداً و  .بهدف تطوير المناهج خاص بشكل الزراعية المهنية الثانوية ومناهج
 مفرررردات وفررري المعتمررردة الدرسرررية الخطرررة فررري الزراعيرررة الثانويرررات ومدرسررري إدارات مرررع االجتماعرررات خرررالل

 وفي الدرسية الخطة في النظر إلعادة وعملية علمية ضرورة هناك أن تبين، فعليها ومالحظاتهم المقررات
 :باآلتي للتعديل الموجبة األسبابوتم إيجاز  المنهاج مفردات
 الثالث للسنوات الدراسية المقررات عدد في لملحوظةا الزيادة. 

 الزراعية للمواد العملي التدريب ساعات عدد انخفاض. 

 مفرداتها في والتداخل المنهاج مواد بين ترابطال ضعف. 

 قادرين مهنيين فنيين إعداد في الزراعي التعليم وأهداف طبيعة عن المنهاج مفردات بعض ابتعاد 
 .العمل سوق دخول على

 للطالب والعلمية الفكرية اإلمكانيات مع المقررات بعض مضمون تناسب ضعف. 
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قرار ما يلزم من مجموعة من تم اتخاذ  بناء على ذلكو  اإلجراءات لتقويم الخطة الدرسية والمناهج وا 
مع المدراء ( 20/6/2000-22) اجتماعات موسعة في ثانوية السلمية خالل الفترة. حيث عقدت تعديالت
ورشة عمل في الثانوية ت عقدثم  ن أصحاب الخبرة والكفاءة العاملين في الثانويات الزراعية.والمدرسي
لمركزية اشاركت فيها اللجنة  (21/0/2000-10)خالل الفترة في محافظة )الالذقية(  (ببوقا)الزراعية 

ة بتعديل المنهاج واللجان الفرعية تم خاللها دراسة ومناقشة األسباب الموجبة للتعديل المقترحات الخاص
توصل إلى تم الو  ةوالخطة الدرسية ودرست المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية ولكل مادة على حد

 وهي التعديالت اآلتية: للمنهاج المعتمدة التعديالت
 في الثانية للسنة والمحاسبةالمزرعة  إدارة مقرر مع الثالثة السنة منالزراعي  اإلرشاد مقرر دمج 

دارةالزراعي  اإلرشاد)يسمىفي مقرر جديد  بعد اختصار بعض مفرداتهما واحد مقرر ( المزرعة وا 
 .الثانية السنة في يدرس

 بعد اختصار بعض مفرداتهما واحد مقرر في األولى للسنة والكيمياء الفيزياء مقرري دمج 
 .األولى السنة في يدرس( والكيمياء الفيزياء)يسمى

 يسمىبعد اختصار بعض مفرداتهما  واحد مقرر في الثانية لسنةل والكيمياء الفيزياء مقرري دمج 
 .الثانية السنة في يدرس( والكيمياء الفيزياء)

 الثالثة للسنة الكيمياء مقرر مفردات بعض اختصار. 

 اقتصار مقرر علم األحياء على السنة األولى فقط أي الصف األول الثانوي الزراعي 

 بعض اختصار بعد واحد مقرر في الثالثة للسنة يةالغذائ والصناعات األلبان مقرري دمج 
 .الثالثة السنة في يدرس (الغذائية الصناعات) يسمى مفرداتهما

 مفرداتهما بعض اختصار بعد واحد مقرر في الدواجن تربية مقرر مع األسماك تربية مقرر دمج 
 .الثانية السنة في يدرس( ودواجن أسماك) الجديد المقرر وتسمية

 اختصار بعد واحد مقرر في األولى للسنة المساحة ومقرر للسنة األولى رياضياتال مقرر دمج 
 .األولى السنة في يدرس( والمساحة الرياضيات) الجديد المقرر يسمى مفرداتهما بعض

 بعد واحد مقرر في الزراعي واإلحصاء االقتصاد مقرر مع الثانية السنة الرياضيات مقرر دمج 
ض مفرداتهما بعض اختصار  الرياضيات) الجديد المقرر وتسمية بالمحاسبة خاص ملحق افةوا 
 .الثانية السنة في يدرس( والمحاسبة

 مفرداتهما بعض اختصار بعد واحد مقرر في والثالثة الثانية للسنتين الزراعية اآلالت مقرري دمج 
 .األولى السنة في ويدرس( الزراعية اآلالت)الجديد المقرر يسمى

 والصرف الري ومقرر األولى السنة من الجوية واألرصاد والبيئة األراضي طبيعة: المقررات دمج 
 الموارد) الجديد المقرر وتسمية مفرداتها بعض اختصار بعد واحد مقرر في الثانية السنة من

 .األولى السنة في يدرس( الطبيعية
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 األولى السنة في والفاكهة الخضار علم أساسيات مادة تدرس. 

 (2000/2007) الدراسري العرام فري الثانية السنة في والفاكهة الخضار علم أساسيات مادة تدريس 
لغائها )وزارة الزراعة واإلصرالح الزراعري، منشرورات  بعد وما (2007/2010) الدراسي العام في وا 

 .(77، 2010مديرية التعليم الزراعي، 
انوية الزراعية بدءًا من العام التي تم اعتمادها في المدارس الث المقرراتو  المقررات (1)ويبين الجدول 

حيث أن اتجاهات التدريس في السنة األولى هي تحضير الطالب وما بعد.  (2007/2010الدراسي )
الثقافة  بالمقررات، وذلك بتزويده والثالثة وتهيئته للدخول في االختصاص الذي سيدرس في السنة الثانية

أما مناهج  .وعلم األحياء، رياضيات ومساحة وغيرها العامة والعلوم مثل لغة عربية، وفيزياء وكيمياء،
مثل إدارة المزارع  التخصصيةمع وجود مواد مشتركة لكل غير األساسية  المقرراتالسنة الثانية فتتناول 

 الزراعية التخصصية كافةلتغطي  السنة الثالثةومن ثم تأتي  .والكيمياء والفيزياء واإلرشاد الزراعي
، اآلفات الزراعية ،البستنة الشجريةكالمهنية  المقرراتز على يتركالو لتخصصية( )ااألساسية  المقررات

، ونباتات الزينة والغابات، والحيوان، والنحل والحرير وغيرها )وزارة الزراعة المحاصيل والتجارب الزراعية
 (.2010واإلصالح الزراعي، 

 
 وما بعد 2010-2001للعام الدراسي ية للمدارس الثانوية الزراعالخطة الدرسية المعتمدة . 1الجدول 

 البيااان 
 وما بعد 2010-2001الخطة الدرسية المعتمدة لعام 

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول
 عملي نظري عملي نظري عملي نظري

 مواد الثقافة العامة و العلوم

 - 2 - 2 - 2 اللغة العربية

 - 1 - 1 - 1 التربية الدينية

 - 2 - 2 - 2 جنبيةاللغة األ

 - 1 - 1 - 1 التربية القومية االشتراكية

 - - - - 1 1 الرياضيات و المساحة

 - - - 2 - - الرياضيات و المحاسبة

 - 2 - - - - الرياضيات

 - - 2 1 2 1 المعلوماتية

 - - - - 1 1 األحياء

 المهنية االختصاصية غير األساسية  المقررات

 - - 1 1 1 1 الكيمياء والفيزياء
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 1 2 - - - - الكيمياء

 - - - - 1 2 أرصاد( -ري -الموارد الطبيعية)أراضي

 - - - - 1 2 اآلالت الزراعية

دارة المزرعة  - - 1 1 - - اإلرشاد الزراعي وا 

 1 2 - - - - الحيوان الزراعي

 3 2 - - - - الصناعات الغذائية

 - - 1 2 - - أسماك ودواجن

 نية االختصاصية األساسيةالمه المقررات

 - - - - 2 1 نباتات الزينة والغابات

 - - - - 1 2 النحل والحرير

 - - - - 2 1 أساسيات علم الخضار والفاكهة

 - - 2 2 - - الخضار والزراعات المحمية

 2 2 - - - - البستنة الشجرية

 1 2 1 2 - - اآلفات الزراعية

 2 2 2 2 - - المحاصيل والتجارب الزراعية
 10 20 11 11 12 18 المجموع

 المقرراتعدد 
 

13 12 11 

 
بما يتالئم مع  المنهاج على المطبقة للتعديالت اإليجابية اآلثاروقد بينت اللجنة المكلفة بالتعديل 

 :يلي كما ت التي تم اقتراحهالتعديالا
 مادة/13/ إلى مادة/17/ من األولى السنة في المقررات عدد تخفيض. 

 مادة/12/ إلى مادة/17/ من الثانية السنة في المقررات عدد ضتخفي. 

 مادة/11/ إلى مادة/12/ من الثالثة السنة في.  

 (%50) بنسبة األساسية الزراعية للمواد العملي التدريب ساعات عدد زيادة. 

 رالكومبيوتالستخدام  الطلبةلرفع كفاءة  المعلوماتية لمادة العملي التدريب ساعات عدد زيادة. 

 أفضل بشكل المعلومات من االستفادة زيادة في يسهم بما المكررة المواضيع ذات المفردات ضم ،
 المواضع على والتركيز المقرراتمن بعض  الضرورية غير والمفردات المواضيع بعض حذفو 

 .الزراعيالثانوي  التعليم من المرجوة األهداف تحقيق في تسهم التي
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تطوير مناهج  فيلجهود تلك ا للكشف عما أثمرته تشخيص الواقع الراهنياق الدراسة الحالية في سوتأتي 
التعليم الثانوي الزراعي لتجنب المشكالت التي ذكرت من ضمن األسباب الموجبة للتعديل. حيث عنيت 

كمادة من مواد الدراسة الحالية بتحليل محتوى مقرر األحياء الذي اعتمد تدريسه في السنة األولى فقط 
وفق أبعاد  الزراعية التخصصية لمقرراتل المؤسسةللتوصل لتحديد المفاهيم العلمية العلوم و فة العامة الثقا

 .التنمية المستدامة

 علم األحياء 4-3

 األحياء تعريف علم 4-3-1

 ونشاطاتها وتوزيعها وتركيبها نشوؤها وتنوعها حيث من الحية الكائنات دراسة في يبحث الذي العلم هو

منها  استفادته ومدى باإلنسان عالقتها وكذلك بها البيئة المحيطة مع تفاعالتها ذلك في بما فة،كا الحيوية
 .(12، 2118 ،شحادة)

 أهداف تدريس علم األحياء 4-3-2

الصادر عن  العاماألول الثانوي كتاب األحياء والبيئة للصف بحسب  ةعام صورةبيهدف تدريس العلوم، 
إلى تنمية العالقة بين المتعلم  (2112-2111ة للعام الدراسي )سوريال عربيةوزارة التربية بالجمهورية ال

وبيئته، مما يسهم فى تحسن عالقة اإلنسان بالبيئة. وذلك باستخدام المواضيع البيئية كقاعدة للمحتوى 
 العلمى، أو بتقديم قضايا بيئية فى محتوى العلوم، وطرحها بطريقة تساعد على تعديل سلوكيات األفراد

 :إلى العلوم دريست أهداف وتقسم وتحقيق حماية البيئة.
 معرفية أهدافCognitive في والمتنوعة المتدرجة العقليَّة والمهارات والنظريات بالمفاهيم : تتعلَّق 

 وهناك .المتتابعة التعليميَّة المراحل تالية في لدراسات كإعداد أو عامة كثقافة علمية معارف تعلُّم
ومستوى  ،واستيعابها المعلومات تذكُّر مجرد ويتضمَّن أدنى مستوى :معرفيةال )بلوم( مستويات
 أعلى ومستوى ،ونظريات قوانين من الطالب يتعلمه لما المباشرة التطبيقات   ويتضمَّن متوسط
 وتقويم وتركيب تحليل من تتطلبه بما المشكالت العليا، وحل التفكير مهارات تنمية ويتضمن
 .وتطبيقية علمية اقفومو  وعالقات لمسائل

 وجدانيَّة أهداف Affectiveالعلماء وتقدير بشري، تفكير أسلوب ومجال كعلم : العلوم 
سهاماتهم،  العلوم، دراسة نحو إيجابيةappreciation  اتبتقدير  تتعلَّق واتجاهات ميول وتكوين وا 

 .والتواصل الاالتص في لغتها ودقة التفكير في أساليبها ونحو التَّقدُّم في دورها ونحو
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 حركي ة نفسي ة أهداف Psychomotor :النشاطات، تنفيذ مثل عملية، مهارات تنمية بها يقصد 
 جاهزة  CDوأقراص مدمجة أجهزة من المتاحة التقنية استخدام مهارات الطالب يكتسب وأن

 .مناسبة
وزارة الوقد حددت الزراعي تابع لوزارة الزراعة واإلصالح مهني وكون التعليم الثانوي الزراعي نمط تعليمي 

الزراعية فيمكن اعتبار ذات األهداف أيضًا هي أهداف تدريس علم  الثانويةلمدارس لاألهداف التربوية 
 : يوه ،لطلبة الصف األول الثانوي الزراعياألحياء المرجو تحقيقها 

 .تأكيد العالقة بين التعليم والعمل المنتج 
 الرشيد ئة والتدريب على كيفية استغاللهاتعرف مصادر الثروة الطبيعية فى البي. 
  الدراسة وخططها ومناهجها. المقرراتتحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية فى 
  توثيق االرتباط بالبيئة من خالل المناهج، وتنوع المجاالت العلمية والمهنية بما يتفق وظروف

 . (2010الزراعة واإلصالح الزراعي،  )وزارةالبيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات 

 األحياءأهمية علم  4-3-3

د أصالً  نشأت وقد وتتطوَّر، تنمو حيَّة مادَّة األحياء  هي زالت وما العملية، حياته في اإلنسان حاجة مةلخ 
د لحل المشكالت األساسية األداة  لىإ يستند تقدم هو المعاصر التقني التقدُّم إن بل األخرى، العلوم مةوخ 

 فإن فيها تستخدم التي والبرمجات األجهزة وتطوير لبناء التي تستخدم العلمية والنماذج العلمية، األساليب
 ثقافة ولديه دراية وعلى وعي على أن يكون بد ال المدر س أن   في شك وال وتتطوَّر تتقدَّم ذاتها العلوم
ولتدريس العلوم دور فعال فى  .(13-12، 2118 ،شحادةبتدريسها ) يقوم التي المادة عن عامة علمية

التربية العلمية للمواطن، وتتزايد أهمية هذا الدور فى عصرنا الحالي الذي أصبحت فيه المعرفة العلمية 
الذين  الطلبةوالتفكير واالتجاهات العلمية من النواتج التعليمية التي يجب تكوينها وتنميتها ليس فقط لدى 

نما بالنسبة يتجهون إلى الدراسة المتخصصة  فى جميع المراحل  للطلبةفى فروع العلوم المختلفة، وا 
 (.22، 1773، الزعبي) الدراسية

 العالقة بين علم األحياء والتعليم الثانوي الزراعي 4-3-4

كما هو  والعلوم الثقافية العامة المقرراتفئة تحت  الزراعية الثانويةفى المدرسة  علم األحياءتندرج مادة 
ورغم اقتصار تدريس مقرر علم األحياء على السنة األولى فقط أي اقي أنواع التعليم المهني. الحال فى ب

المهمة التي يجب تدريسها فى هذه المدارس نظرا  المقرراتتعد من لكنها  الصف األول الثانوي الزراعي،
بغض النظر عن عمله للحياة  الطلبةلالرتباط الشديد بينها وبين المجاالت العلمية. فهي تسهم فى إعداد 

( ودراسة 2012كدراسة )الصبحين وعبد الرحمن،  أشارت الدراسات السابقةوقد  وتطلعاته فى المستقبل.
إلى فاعلية التكامل بين الجانب النظري ( 2010( ودراسة )اليونسكو وجامعة غريفث، 2007)األحمدي، 
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ن الجوانب المعرفية والجوانب التطبيقية عند وأن الترابط الوظيفي بي. والعملي فى تحقيق األهداف التربوية
تحسين التحصيل الدراسي علي مستوى التطبيق، وتنمية اهتمام التالميذ نحو مادة  ىتدريس العلوم أدى إل

 العلوم وتطبيقاتها العملية في مجاالت الحياة المختلفة.
وبالمدارس رس المهنية ادمن الدراسات التي اهتمت بالم ليس بكثيرعدد  يأجر  ةوفى حدود علم الباحث

على أساس التكامل مع الموضوعات  هاضرورة بناء مناهج ركزت على ،ومناهجهاالثانوية الزراعية 
 زراعيةمناهج الالوعلى الرغم من اهتمام . في هذه المدارس الطلبة المختلفة التي يتعلمهاوالعلمية المهنية 

 أشارتحيث  .جاء فى أغلبه غير مؤثر ة المستدامةالتنميمسائل ب، إال أن االهتمام القيمبالعديد من 
غير مقصود وغير مستهدف، وال يجد الزراعية والتنمية المستدامة تنمية الالدراسات إلى أن أمر قيم 

، 1777، كركي) العناية الكافية سواء فى تخطيط مناهج العلوم، أو بنائها، أو فى تنفيذها، أو فى تطويرها
20). 
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 اإلطار العملي للدراسةالخامس:  الفصل

تحليل محتوى : لىو األ تتمثل اإلجراءات البحثية المتبعة في الدراسة الحالية بمرحلتين متتاليتين : مقدمة
والمرتبطة مقرر لتحديد المفاهيم العلمية الموجودة في ال الزراعي ل الثانوياألو للصف مقرر علم األحياء 

المفاهيم  مصفوفة : بناءانيةثالو التنمية المستدامة.  أبعاد ومدى توافقها معبالمفاهيم التخصصية الزراعية 
 ول الثانويأللصف ال التنمية المستدامة والمقترح تضمينها في مقرر األحياء أبعادة مع نسجمالعلمية الم
ها وقياس فاعليتها في تحسين تحصيل الطلبة في الثانويات الزراعية نحو  نمدرسيال آراءف تعر  و  الزراعي

 المتبعة في كل من المرحلتين: لمفاهيم علم األحياء. ويتم فيما يلي شرح وتفصيل الخطوات اإلجرائية

 تحليل محتوى مقرر علم األحياء -أوالً 

 التحليل خطوات 5-1

 وأبو العز ،1707 الباحثة من خطوات تحليل محتوى المنهج ألغراض التخطيط للتدريس )العساف أفادت
تحليل إلجراء  ها( الواردة في الفصل الثالث من الجزء النظري للدراسة الحالية وعملت على تطبيق2002

 كما يلي: الزراعي لصف األول الثانويلاألحياء  محتوى مقرر

 :تحديد هدف التحليل 5-1-1

 الكتاب المدرسيوهو  الزراعي األول الثانويللصف محتوى مقرر علم األحياء لإجراء تحليل هو الهدف 
التخصصية  المقررات، لتحديد المفاهيم العلمية التي ترتبط ب(2011-2010)المقرر للعام الدراسي 

 الزراعية وتؤسس لها وفق أبعاد التنمية المستدامة.

 :التحليل االتتحديد مج 5-1-2

الكتاب  الزراعي األول الثانويللصف مقرر علم األحياء ، وهي هنا المراد تحليلها المقرراتالمجاالت هي 
تي الالزراعية التخصصية  المقرراتوكذلك  ،(2011-2010)المقرر بدءًا من العام الدراسي  المدرسي

 .علم األحياء ها مقرررتبط بي
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 :التحليل فئاتتحديد  5-1-3

 وأبو العز ،1707 )العسافوات تحليل محتوى المنهج ألغراض التخطيط للتدريس وهي كما ذكر في خط
التي يتم وضع وحدات التحليل فيها، والتي على أساسها يتم  الفرعية: الموضوعات الرئيسة، أو (2002

تصنيف المحتوى، في الفئة المناسبة لها، وهي فئات عامة، يندرج تحتها فئات فرعية، وينبغي أن تكون 
وقد حددت الباحثة  .لة بموضوع التحليل، وشاملة لمختلف جوانب المحتوى التفصيلية بقدر اإلمكانمتص

الموضوعات الرئيسة )عناوين الفصول ( والفرعية )عناوين الفقرات في كل فصل( على أنها فئات لتحليل 
 محتوى مقرر علم األحياء وتندرج تحتها بعد ذلك وحدات التحليل.

 :التحليل وحداتتحديد  5-1-4

. العلمية التي تشكل مفردات معيار التحليل الذي تقوم الباحثة بتصميمه مفاهيمهنا هي الوحدات التحليل 
 المقرراتتم ذلك بتجميع إجمالي المفاهيم )الرئيسة والفرعية( في مقرر علم األحياء المرتبطة بمفاهيم 

لتي تندرج تحتها بحسب آراء مدرسي العينة الزراعية وتوزعها على أبعاد التنمية المستدامة ا التخصصية
 وبحسب دراسة الباحثة المتأنية لمقرر علم األحياء وللمواد التخصصية الزراعية.

 :التحليل واتأدتحديد  5-1-5

 تم تحديد ثالثة أدوات لتحليل مقرر علم األحياء هي:
علم األحياء المرتبطة بالمقررات  لتحديد المفاهيم العلمية التي يجب توافرها في مقرر معيار التحليل -)أ(

كون محكًا للحكم يلو  ،لها وتؤسس التخصصية الزراعية التي يدرسها الطلبة في المدرسة الثانوية الزراعية
 الزراعي. األحياء للصف األول الثانويمقرر علم على مدى توافرها في 

 مقررات التخصصية الزراعيةالمرتبطة بال في مقرر علم األحياء أداة تحديد المفاهيم العلمية-)ب(
العلمية الواردة في معيار مفاهيم الإلى تعود  فكرةلرصد كل و  التحليل بياناتلجمع ويقصد بها استمارة 

 ها.ورصد معدل تكرار  التحليل
 ،المفاهيم العلمية في مقرر علم األحياءب المقررات التخصصية الزراعية لتقدير درجة ارتباطأداة -)ج(
مجال ًة محددبالمقررات التخصصية الزراعية مقرر علم األحياء في  المفاهيمهذه  رتباطاعبر عن درجة تو 

 .والبعد الذي يندرج تحته من أبعاد التنمية المستدامةالمفهوم 

 محتوى مقرر علم األحياء تحليل إجراءات 5-2

 جراءات التالية:ل محتوى مقرر علم األحياء وفق اإلتم تحلي
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 ويؤسس لهامقرر علم األحياء رتبط بتلتخصصية الزراعية التي ا المقرراتتحديد  5-2-1

مقياس تم وهي  :مقرر علم األحياءالمقررات التخصصية الزراعية ببناء أداة تقدير درجة ارتباط تم -)أ(
تهدف  .(داً أب غير مرتبط غير مرتبط، االرتباط، متوسط مرتبط، ،جداً  )مرتبطعلى تدرج خماسي  هوضع
 من وجهة نظر المدرسينبمقرر علم األحياء  التخصصية الزراعية المقررات جة ارتباطلتقدير در األداة 

 (.2ملحق انظر )
 لعينة المدرسينبمقرر علم األحياء التخصصية الزراعية  المقرراتتطبيق أداة تقدير درجة ارتباط -)ب(

جه إلى عينة المدرسين تم التو حيث  .(2011كانون الثاني/ 30و 20)وذلك بالفترة الزمنية الواقعة بين 
)ما هي  اآلتي: مباشرالسؤال بال ( مدرس ومدرسة في مدارس ريف دمشق، والسويداء والقنيطرة100)

 .(يؤسس لها؟و  علم األحياء مقرررتبط بتتي الالزراعية التخصصية  المقرراتبرأيك 
التخصصية الزراعية  راتالمقر  المقرراتمن ( 7سبعة )السابق لسؤال الذين استجابوا لحدد مدرسو العينة ف

طلب إليهم تحديد درجة ارتباط كل مقرر ثم بعد ذلك  يؤسس لها.وهو مقرر علم األحياء ها ترتبط بعلى أن
وفرزها  السبعة بمقرر علم األحياء وفق أداة تقدير درجة االرتباط. وبعد جمع استبانات األداة المقرراتمن 

الزراعية ترتبط التخصصية  المقررات( من 2قد حددوا )ن المدرسيأن ستجابة االتبين بنتيجة وتنظيمها 
التي جاء تقدير ارتباطها بمقرر علم  المقررات، وهي األول الثانوي الزراعي للصفاألحياء علم مقرر ب

 (.2األحياء بدرجة )متوسط فما فوق( )بحسب آراء المدرسين( وهي مبينه في الجدول )
 

 مقرر علم األحياء بحسب آراء مدرسي العينةبالزراعية  صصيةالتخ المقررات. درجة ارتباط 2جدول ال

تسلسل 
 التخصصية الزراعية المقررات العبارات

 األحياءعلم مقرر مفاهيم بالتخصصية الزراعية  المقرراتدرجة ارتباط 

 متوسطة ةبطمرت ة جداً بطمرت
 غير مرتبطة أبداً  غير مرتبطة االرتباط

      راضيطبيعة األ 1

      والصرف ير ال 2

      الجوية رصادالبيئة واأل 3

      نباتات الزينة والغابات 4
      اآلالت الزراعية 5
      واأللبان الصناعات الغذائية 6
دارة المزرعة 7       اإلرشاد الزراعي وا 
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مقرر علم األحياء تبط بر تالتي  المقرراتعلى أنها التي حددها مدرسو العينة  المقررات( 2يبين الجدول )

التالية: البيئة واألرصاد  المقرراتوهي  التي جاء تقدير ارتباطها )مرتبطة ومرتبطة جدًا(ويؤسس لها وهي 
 الجوية، نباتات الزينة والغابات، طبيعة األراضي، الري والصرف.

ان هناك تطابق مع قراءة معمقة وك الزراعيةالتخصصية  المقرراتقامت الباحثة بقراءة  نفسه الوقت فيو 
جماع آراء عينة المدرسين  المقرراتآراء المدرسين ب من حيث ارتباطها بعلم األحياء. وبناء على ذلك وا 

مقرر علم األحياء )غير مرتبطة بالزراعية التي درجة ارتباطها  المقرراتالذين استجابوا لألداة، تم استبعاد 
دارة واأللبان ناعات الغذائيةوغير مرتبطة أبدًا( وهي )اآلالت الزراعية، الص ، اإلرشاد الزراعي وا 

 العينة. ومدرسهي التي حددها للتحليل  مقرراتالمزرعة(. وتم اإلبقاء على أربعة 

التخصصية الزراعية ويؤسس  المقرراتالمفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء المرتبطة بتحديد  5-2-2
 وفق أبعاد التنمية المستدامة لها

وفق  التخصصية الزراعية المقرراتداة لتحديد المفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء المرتبطة ببناء أ -)أ(
مقرر علم األحياء المرتبطة  لتحديد المفاهيم العلمية مند يتحدتهدف األداة ل أبعاد التنمية المستدامة:

من أبعاد التنمية  وتحديد أي بعد ، وحسابها إحصائياً هارصد تكرار و  التخصصية الزراعية بالمقررات
من وجهة نظر المدرسين، المستدامة هي تنتمي له في ثالثة حقول )البيئي، االقتصادي، واالجتماعي( 

غير  غير مرتبط، االرتباط، متوسط مرتبط، ،جداً  )مرتبطعلى تدرج خماسي  هوضعوفق مقياس تم 
 (.3ملحق انظر ( )داً أب مرتبط
 التخصصية الزراعية المقرراتة لمقرر علم األحياء المرتبطة بتطبيق أداة تحديد المفاهيم العلمي-)ب(

المفاهيم العلمية تحديد  تموبتطبيق هذه األداة الموجهة لمدرسي العينة،  .وفق أبعاد التنمية المستدامة
، وتحديد درجة ارتباط تلك المفاهيم الرئيسة لمقرر علم األحياء المرتبطة بالمقررات التخصصية الزراعية

التخصصية الزراعية وفق مقياس التدرج الخماسي لألداة )أخذت المفاهيم ذات  المقرراتية بمفاهيم والفرع
درجة االرتباط متوسط وما فوق( وتحديد البعد الذي تنتمي له في ثالثة حقول )البيئي، االقتصادي، 

بدرجة متوسط وما مقرر علم األحياء المرتبطة )لواالجتماعي(. فتم تحديد قائمة من المفاهيم العلمية 
انظر ) )بحسب آراء مدرسي العينة( التخصصية الزراعية وفق أبعاد التنمية المستدامة المقرراتفوق( ب
 ( يلخص ذلك:3والجدول رقم ) .(2الملحق
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 المقرراتبمفاهيم )بدرجة متوسط فما فوق( إجمالي عدد المفاهيم العلمية في مقرر علم األحياء المرتبطة  .3جدول ال
 أبعاد التنمية المستدامة بحسب آراء مدرسي العينة وفقتخصصية الزراعية األربع ال

أبعاد التنمية 
 المستدامة

المفاهيم العلمية 
لمقرر علم 
األحياء التي 

 بمقررترتبط 
 طبيعة األراضي

المفاهيم العلمية 
لمقرر علم األحياء 
التي ترتبط بمفاهيم 

لبيئة ا مقرر
 واألرصاد الجوية

لعلمية المفاهيم ا
لمقرر علم األحياء 
التي ترتبط بمفاهيم 

نباتات الزينة  مقرر
 والحراج

المفاهيم العلمية 
لمقرر علم األحياء 
التي ترتبط بمفاهيم 

الري  مقرر
 والصرف

المفاهيم العلمية 
لمقرر علم األحياء 

التي ترتبط 
 مقرراتب

 التخصصية
 الزراعية األربع

مجموع مفاهيم 
 البعد البيئي

16 50 25 22 121 

مفاهيم مجموع 
البعد 

 اإلقتصادي
17 0 0 0 25 

مفاهيم مجموع 
البعد 

 اإلجتماعي
1 0 0 2 3 

مفاهيم مجموع 
 األبعاد كافة
 لكل مقرر

32 50 25 32 

( مفهوم 127)
اإلجمالي لكافة 
األبعاد بكافة 

بحسب  المقررات
 مدرسي العينة

 
 ( ما يلي:3)الجدوليبين 
 المقررات ( مفهومًا والتي ترتبط بمفاهيم127هيم العلمية لمقرر علم األحياء )للمفاجمالي العدد اإل -)أ(
التي تشكل و  األربعة وفق أبعاد التنمية المستدامة بحسب رأي العينة من المدرسينالزراعية  خصصيةالت

 بناء معيار التحليل.لنقطة االنطالق 
وفق أبعاد التنمية التخصصية األربعة  تالمقررا علىاألحياء علم مقرر العلمية لمفاهيم ال توزع-)ب(

( لمقرر نباتات 25( لمقرر البيئة واألرصاد الجوية، و)50( لمقرر طبيعة األراضي، )32المستدامة وهي )
 ( لمقرر الري والصرف.32الزينة والحراج، و)

مفاهيم تلك ال لتنمية المستدامة التي تندرج تحتهاالثالث لاألبعاد تصنيف تلك المفاهيم بحسب -)ج(
 25مفهوم( إجمالي ما في البعد البيئي، و)121من قبل عينة المدرسين: منها ) هتحديدبحسب ما تم 
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مفاهيم( إجمالي ما في البعد اإلجتماعي وذلك بحسب آراء  3مفهوم( إجمالي ما في البعد اإلقتصادي، و)
 مدرسي العينة.

 تصميم معيار التحليل 5-2-3

( 3( وملخصها في الجدول )2اهيم التي حددها مدرسو العينة في الملحق )انطلقت الباحثة من قائمة المف
. ثم قامت بتطوير تلك المفردات لتشكيل قائمة المفردات األولية التي ستشكل معيار التحليلواعتبرتها 

م مؤسسًا لتعلم المفاهيو مقرر علم األحياء لكي يكون هذا المقرر مرتبطًا المعايير التي ينبغي توافرها في 
 :اآلتيةوفقًا للخطوات ذلك تم وقد  .وفقًا ألبعاد التنمية المستدامة الزراعية التخصصية للمقررات العلمية

بناء أداة لتحليل محتوى مقرر  هو: الهدف ()معيار التحليل تحديد الهدف من إعداد قائمة المعايير -1
التخصصية الزراعية وتؤسس لها وفق  المقرراتتحديد المفاهيم العلمية التي ترتبط بعلم األحياء وذلك ل

 .أبعاد التنمية المستدامة
 م االعتماد على المصادر التالية:ت : تحديد مصادر اشتقاق القائمة -2

وزارة التعليم التي حددتها  والبيطرية الزراعية العلوم لقطاع الوطنية األكاديمية المرجعية المعايير -)أ(
ركزت على ضرورة تحقيق األهداف (، والتي 2111) في العام ية،العالي في الجمهورية العربية السور 

 :اآلتي فهم على ةقدر الو  المعارفالطالب  المعرفية التي تكسب
 الصلة ذات والتقانات والتطبيقية األساسية العلوم. 
 بصورة عليها والمحافظة واستخدامها الزراعية البيئة وعناصر البيئية النظم أساسيات 

 .مستدامة
 دارتها البيطرية، واإلجراءات الزراعية العمليات في المخاطر  .وا 
 الزراعية المخلفات تدوير وسبل والبيئي الحيوي األمان أنظمة وممارسات ضوابط. 
 الزراعية البيئة في الشائعة والمصطلحات واألجنبية، العربية، باللغة المصطلحات 

 .والمهنية
 والحيوان النبات وصحة بالبيئة ةالعالق ذات المهنة وأخالقيات الزراعية التشريعات 

  (2111 وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية،) واإلنسان
 توجيهي الدخال التنمية المستدامةالدليل "ال العالي التعليم ومناهج برامج لتطوير الوطنية الخطة-()ب

ع منظمة اليونسكو في عام كلية التربية بجامعة دمشق مبين التعاون " بفي برامج كلية التربية
العلمية  التخصصيةلعديد من التعليمية ل برامجالمفاهيم التنمية المستدامة في صلب  ( إلدراج2011)
معال، " )عقد التعليم من أجل التنمية المستدامةلهندسية واالقتصادية واالجتماعية في إطار مشروع "وا

2012). 
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التي يوضح الخطوط الرئيسة  سوريةالجمهورية العربية ال يف الزراعي العالي لتعليما ةاستراتيجي -)ج(
 (مشروع)حلب( من خالل  جامعةفي  2005)لمستقبل التعليم العالي الزراعي تم وضعه في العام )

 (.2115وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية، ( )تمبوس
 NSRC Evaluation Criteria forمية التعلي المقرراتمعايير تقييم جودة المنهج و "قائمة -)ح(

Curriculum Materials"  مركز مصادر العلوم القومي الصادرة عنNational Science 

Resources Center's (NSRCs) (2003.) 

وما توصلت إليه من للدراسة الحالية السابقة المرجعية الواردة في فصل الدراسات الدراسات -)خ(
 .نتائج

 التي تمت دراستهاإضافة إلى المعايير والوثائق المرجعية  :وتصنيفهااألولية قائمة صياغة مفردات ال -3
مقرر علم األحياء ل علميةأفادت الباحثة مما حدده مدرسو العينة من مفاهيم  ،مصادر اشتقاق القائمةفي 
 .مفهوماً  (127) والبالغ عددهاالزراعية  التخصصية ها المقرراترتبط بت
وبدراسة متأنية، وجدت الباحثة تطابقًا أو في ضوء اإلجراءات السابقة  :للقائمة الصورة األولية -4

 الثالث للتنمية المستدامةبعاد األتقاطعًا بين محاور ومباد  األدلة والوثائق المرجعية الواردة أعاله وبين 
الجزء النظري  التي أجمعت عليها مجمل الدراسات المرجعية التي تم الرجوع إليها في الفصل الثاني من

 :إلى حصر المجاالت التي تشتق منها المعايير المرجعية للتحليل ةالباحثتوصلت للدراسة الحالية. ف
 التوظيف األمثل للموارد االقتصادية .1

 عمر الموارد االقتصادية، والتخطيط اإلستراتيجي لهذه الموارد إطالة  .2
 التوازن البيئي والتنوع البيولوجي  .3

 األجيال الحالية والمستقبلية التوفيق بين حاجات  .2

  القدرة على البقاء والتنافسية  .5

 الحفاظ على سمات وخصائص الطبيعة  .6
 تطوير هياكل اإلنتاج واالستثمار واالستهالك .7

علميًا من مقرر علم ( مفهومًا 142) ةالباحث تحصر السبعة أعاله رئيسة )المجاالت( الواعتمادًا على 
كصورة أولية  للتنمية المستدامة ةالثالثبعاد األعلى  عاً وز مصصية الزراعية األحياء مرتبطًا بالمقررات التخ

 .األول الثانوي الزراعيللصف  محتوى مقرر علم األحياءلمعيار تحليل 
وفي خطوة ثانية، قامت الباحثة بإجراء تقاطع بين المفاهيم الموجودة في الصورة األولية تلك مع ما تم 

العينة. وفي خطوة ثالثة تم أيضًا إضافة بعض المفاهيم الواردة في تحديده وحصره من قبل مدرسي 
علميًا ( مفهومًا 123مصادر االشتقاق المرجعية المذكورة أعاله ألهميتها بنظر الباحثة، فتم التوصل إلى )

إعداد . وتم من مقرر علم األحياء مرتبطًا بالمقررات التخصصية الزراعية وفق أبعاد التنمية المستدامة
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( مفهومًا علميًا مندرجة تحت األبعاد الثالثة للتنمية 123على )تشتمل للمعايير و األولية قائمة الستمارة با
 .السبعةها مجاالتو  المستدامة
حيث اشتملت على بصنفت مفردات القائمة ف، الصورة األولية لقائمة المعاييرتم التوصل إلى وبهذا 

لمقرر علم األحياء )مجاالت التنمية المستدامة( رئيسة ة علمي مجاالت مفهومًا( موزعة في سبعة 123)
تضم و ، المقرر تحليلتمثل المكونات التي ينبغي مراعاتها عند  العلمية المفاهيميضم كل منها عددًا من 

مفهوم(،  39)مجال النظام البيئي  -2،  مفهوم (24) تضم مجال البيئة الطبيعية-1المجاالت التالية: 
مجال صيانة البيئة -5،  ( مفهوم28)مجال مشكالت البيئة -4( مفهوم ، 17)لبيئي مجال التوازن ا-3
 ( مفهوم.13) مجال تطوير البيئة-7م ، و ( مفه11)مجال أخالقيات البيئة  -6،  مفهوم( 11)
 :ضبط القائمة األولية للمعايير -5
عرض الصورة  (2012/ 20/10إلى  7/ 3)في الفترة الزمنية الواقعة منتم ضبط المحكمين:  -)أ(

 المناهج بقسم التدريسيةمن أعضاء الهيئة  عدداً األولية لقائمة المعايير على لجنة من المحكمين ضمت 
تعليم الموجهين في مجال وطرائق التدريس بكلية التربية جامعة دمشق، وعدد من الباحثين المختصين وال

لرأي حول مفردات القائمة من وذلك إلبداء ا (.: قائمة بأسماء السادة المحكمين1ملحق الثانوي الزراعي )
، ومدى دقة مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي محتوى حليلمدى صالحيتها لتحيث 

ضافة ما يرونه من  ،المعايير وتحديدها، ومعرفة سالمة كل عبارة وصالحيتها في تشكيل بنود المعايير وا 
نتائج التحكيم ( 2في الجدول )جاءت و  .حذف ما يرونه غير مهم أو ،معايير ينبغي أن تتضمنها القائمة

 :يأتيكما 
 

مقرر علم األحياء ونتائج  محتوىمعيار تحليل التنمية المستدامة التي ستوظف لبناء مجاالت القائمة األولية ل .4جدول ال
 .االتفاق واالختالف بين المحكمين حولها

أبعاد التنمية 
نسبة  المجاالت المستدامة

 التفاقا
نسبة 
 متوسط النسبة االختالف

 البعد البيئي

مجال البيئة الطبيعية  -1
Natural Environment 82.9% 17.1% 

 متوسط نسبة االتفاق
87.41 % 

 متوسط نسبة االختالف
12.58 % 

مجال النظام البيئي  -2
Ecosystem 88.25% 11.75% 

 مجال التوازن البيئي -3
Ecological Balance 88 % 12% 

 مجال مشكالت البيئة  -4
Environmental Problems 91.5 % 1.5% 
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 البعد االقتصادي
مجال صيانة البيئة  -5

Environment 
Conservation 

85.1 % 15% 

 متوسط نسبة االتفاق
85.11 % 

 متوسط نسبة االختالف
15.11 %  

 البعد االجتماعي

مجال أخالقيات البيئة  -6
Environment Ethics 

 متوسط نسبة االتفاق 7.5% % 92.5
89.25 % 
 

 متوسط نسبة االختالف
11.25 %  

مجال تطوير البيئة  -7
Environment 
Development 

86 % 14% 

    لألبعاد كافة

متوسط نسبة االتفاق 
%87.22 

 
 متوسط نسبة االختالف

12.94 %  
 

متوسط نسبة و ، (% 07022)عة مجتم بين المحكمين للمجاالت السبعةمتوسط نسبرة االتفاق بلغ 
إتفاق المحكمين حول القائمة األولية مرتفعة، بينما نسبة االختالف نسبة ف .(% 12.72)االختالف 

من قبل المقترحة على القائمة األولية والمالحظات ثم قامت الباحثة بإجراء التعديالت . منخفضة نسبياً 
 ويمكن إيجازها بما يلي: المحكمين

 طلحات وأسماء المفاهيم العلمية كمثال )العب البيئي أصبح: الوسط البيئي، تصحيح بعض المص
 إختزال أصبحت: أختزال النظام البيئي، مرونة أصبحت: مرونة النظام البيئي(

  تصحيح بعض التعريفات لبعض المصطلحات كمثل )تعريف الحجر الزراعي، تعريف المبدأ
 (االحترازي، نظرية التكامل، والتقانة الحيوية

 .ضافة بعض المفاهيم األخرى  حذف وا 
 

لجنة على  الصورة األولية لقائمة المعاييرعرض إلى  باإلضافة: األولية الضبط اإلحصائي للقائمة -)ب(
 تباع الخطوات التالية:اإحصائيًا ب هاتم ضبط كما في الفقرة السابقة، المحكمين

  مرتبطمقياس خماسي التدرج )ت الذا (3و 2ملحق )تطبيق أداتي تقدير وتحديد درجة اإلرتباط 
( 1-5على أن تكون درجاته هي ) (أبداً  مرتبط، غير مرتبط، غير االرتباط، متوسط رتبطجدًا، م
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وقد تم ذلك من  وفق التدريج الخماسيفاهيم من الم فهومكل م درجة ارتباطتحديد  وذلك بغرض
 .قبل مدرسي العينة

  المقرراتدرجة ارتباطها بمفاهيم وفق ئمة األولية المجاالت والمفاهيم العلمية في القاترتيب 
( ثم الذي يليه 1جردًا رقم ) المرتبط فهوموموقعها منه بحيث ُيعطى الم التخصصية الزراعية

 الترتيب األخير. ارتباطاً ( حتى يعطى األقل 2يعطى رقم )

  وقد  زراعيةال التخصصيةدرجة ارتباطه بمفاهيم من حيث  مفهومتمَّ حساب الوزن النسبي لكل
( وهذا أكبر من القيمة المحددة لقبول 5 – 3072ما بين ) فاهيمتراوحت قيم الوزن النسبي للم

وبناًء على ذلك . ( ثالث من خمس درجات300دل )ا%( والتي تع60رفضها وهى ) أو فاهيمالم
بل  عاييرلقائمة الم األوليةقائمة جاالت السبعة للمالمن  مجال رئيساستبعاد أي  لم يتم حذف أو

ضافة بعض المفاهيم أو تبديل موقعها.  تم حذف وا 

  تحتها  التي وضعت المجاالتودرجات  مفاهيمالارتباط تم حساب معامالت االرتباط بين درجات
وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين التخصصية الزراعية(  المقررات)من حيث اإلرتباط بمفاهيم 

وهذا دليل  (0005=∞) داللة ة إحصائيا عند مستوىمعامالت قوية ودال وهي (0002- 0072)
 التي تنتمي إليها. جاالتوالم المفاهيمعلى عدم تداخل بين 

 
ارتباط  ودرجاتالعلمية بالتخصصات الزراعية ارتباط المفاهيم معامالت االرتباط بين متوسطات درجات  .5جدول ال

 التي وضعت تحتها جاالتالم
 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول جاالتالم

 
 معامل االرتباط )بيرسون(

 
1.83 1.72 1.73 1.75 1.84 1.72 1.77 

 
 الداخلي االتساق صدق إيجاد تم: : (Internal Consistency Validity)الداخلي االتساق صدق-)ج(

 مفاهيم المجال من مفهوم كل درجة بين االرتباط معامل حساب طريق عن للقائمة األولية لمعيار التحليل

ومع الدرجة  متوسط درجات جميع المفاهيم الذي تندرج تحته( (للمجال الذي تندرج تحته مع الدرجة الكلية
 للتعرف وذلك ،متوسط درجات جميع المفاهيم الذي تنتمي إليه( (للبعد من أبعاد التنمية المستدامة الكلية

 .(6في الجدول )كما  الناتج االرتباط معامل على قوة
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 . معامالت ارتباط المفاهيم بمجاالتها وبالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه6جدول رقم 

 المجاالت السبعة األبعاد
رقم تسلسل المفهوم 

القائمة األولية في 
 لمعيار التحليل

معامل 
ارتباط 
المفهوم 
 بالبعد

معامل ارتباط 
المفهوم 
 بالمجال

يئي
 الب
بعد
ال

 

 Naturalيعية مجال البيئة الطب -1
Environment 

1 1.46 1.86 
2 1.47 1.33 
3 1.71 1.33 
4 1.33 1.82 
5 1.83 1.57 
6 1.62 1.38 
7 1.86 1.88 
8 1.82 1.52 
9 1.85 1.81 
11 1.75 1.84 
11 1.61 1.48 
12 1.52 1.85 
13 1.39 1.33 
14 1.65 1.68 
15 1.73 1.72 
16 1.37 1.58 
17 1.36 1.64 
18 1.52 1.52 
19 1.77 1.77 
21 1.48 1.43 
21 1.78 1.58 
22 1.61 1.63 
23 1.75 1.45 
24 1.57 1.61 

مجال النظام البيئي  -2
Ecosystem 

25 1.63 1.39 
26 1.74 1.48 
27 1.77 1.52 
28 1.42 1.49 
29 1.52 1.77 
31 1.77 1.48 
31 1.43 1.78 
32 1.58 1.75 
33 1.69 1.88 
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34 1.78 1.58 
35 1.75 1.39 
36 1.61 1.48 
37 1.63 1.52 
38 1.74 1.49 
39 1.77 1.77 
41 1.42 1.48 
41 1.75 1.84 
42 1.61 1.47 
43 1.39 1.71 
44 1.47 1.63 
45 1.71 1.74 
46 1.33 1.48 
47 1.48 1.52 
48 1.52 1.49 
49 1.49 1.77 
51 1.65 1.48 
51 1.39 1.61 
52 1.65 1.39 
53 1.59 1.46 
54 1.48 1.47 
55 1.52 1.71 
56 1.49 1.33 
57 1.77 1.83 
58 1.48 1.62 
59 1.45 1.49 
61 1.61 1.65 
61 1.39 1.39 
62 1.46 1.65 
63 1.47 1.74 

 مجال التوازن البيئي -3
Ecological Balance 

64 1.71 1.77 
65 1.33 1.42 
66 1.83 1.52 
67 1.62 1.69 
68 1.61 1.59 
69 1.39 1.71 
71 1.46 1.58 
71 1.47 1.48 
72 1.71 1.74 
73 1.33 1.48 
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74 1.83 1.52 
75 1.62 1.49 
76 1.48 1.71 
77 1.52 1.82 
78 1.77 1.75 
79 1.42 1.48 
81 1.61 1.69 

 مجال مشكالت البيئة  -4
Environmental Problems 

81 1.39 1.55 
82 1.39 1.64 
83 1.65 1.71 
84 1.73 1.58 
85 1.37 1.48 
86 1.36 1.52 
87 1.84 1.61 
88 1.48 1.39 
89 1.85 1.46 
91 1.33 1.73 
91 1.68 1.45 
92 1.61 1.61 
93 1.39 1.39 
94 1.48 1.39 
95 1.52 1.84 
96 1.49 1.48 
97 1.39 1.47 
98 1.65 1.71 
99 1.73 1.33 
111 1.37 1.45 
112 1.53 1.61 
113 1.48 1.39 
114 1.52 1.46 
115 1.49 1.47 
116 1.77 1.71 
117 1.48 1.33 
118 1.52 1.65 

مجال صيانة البيئة  -5
Environment Conservation 

119 1.49 1.39 
111 1.77 1.65 
111 1.71 1.84 
112 1.45 1.48 

عد 
الب

صاد
إلقت

ا
 ي

113 1.61 1.55 
114 1.39 1.48 
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115 1.84 1.52 
116 1.48 1.49 
117 1.85 1.77 
118 1.39 1.84 
119 1.65 1.48 

إلج
د ا
لبع
ا

عي
تما

 

مجال أخالقيات البيئة  -6
Environment Ethics 

121 1.84 1.85 
121 1.48 1.81 
122 1.85 1.45 
123 1.33 1.61 
124 1.61 1.39 
125 1.39 1.45 
126 1.46 1.74 
127 1.61 1.77 
128 1.39 1.42 
129 1.46 1.52 
131 1.45 1.41 

مجال تطوير البيئة  -7
Environment Development 

131 1.61 1.49 
132 1.39 1.74 
133 1.46 1.77 
134 1.43 1.42 
135 1.66 1.52 
136 1.45 1.84 
137 1.61 1.48 
138 1.39 1.72 
139 1.45 1.61 
141 1.39 1.84 
141 1.65 1.48 
142 1.73 1.85 
143 1.37 1.33 
   

 
( و قيم معامالت ارتباط المفهوم 1.86-1.33ت قيم معامالت ارتباط المفهوم بالبعد ما بين )وتراوح

مستوى وجميع معامالت اإلرتباط دالة إحصائيًا عند (. 1.88-1.33بالمجال الذي ينتمي إليه ما بين )
 ليل.( وهذا يدل على اإلتساق الداخلي للقائمة األولية لمعيار التح1.11=∞( و)1.15=∞داللة )

 القائمة النهائية لمعيار التحليل -6
تم  المجال الذي تندرج تحته،إلى  مجالضمن كل  المفاهيمبعد التأكد من عدم تداخل المحاور وانتماء 

 مجاالت سبعةتم تصنيفها تحت  مفهوماً ( 143حيث اشتملت على ) :وضع القائمة في صورتها النهائية
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التي ينبغي  المفاهيمتمثل أهم التي  الفرعية المفاهيمعددًا من يضم كل منها للتنمية المستدامة رئيسة 
لجميع  ةإجرائي اتقائمة المعايير هذه تعريف تضمنتكما  مقرر علم األحياء. تحليلمراعاتها عند 
تضم و  .مقرر علم األحياءيكون ذلك دلياًل لمن يستخدم هذه القائمة في تحليل يمكن أن مفرداتها، حيث 
 التالية: المجاالت السبعة

كل ما يحيط بالكائن الحي من  مفهوم Natural Environment: (24)مجال البيئة الطبيعية  .1
 .دية وكائنات حية يؤثر ويتأثر بهاعوامل ومكونات ما

مساحة معينة من البيئة بما يشكلها من أحياء مفهومEcosystem :(39  )مجال النظام البيئي  .2
يما بينها وما ينتج عن هذا التفاعل من استمرار لهذا وعوامل أخرى غير حية وكلها تتفاعل ف

 .النظام واستمرار الحياة فيها 
التعادل الطبيعي بين مكونات ( مفهوم حول 17): Ecological Balance مجال التوازن البيئي .3

البيئة وعناصرها الحية وغير الحية في تفاعلها مع بعضها بحيث تؤدي إلى استمرار التوازن فيها 
 يطرأ تغير كبير يؤدي إلى اإلخالل بهذا التوازن.ما لم 

كل تغيير كمي أو كيفي  ( مفهوم28): Environmental Problems مجال مشكالت البيئة  .4
في مكونات البيئة الحية وغير الحية ال تستطيع األنظمة البيئية استيعابه دون اختالل توازنها 

 .الحية  اشر على حياة الكائناتأو غير مب مباشرفيحدث ضرر 
التعامل بحكمة مع في  مفهومEnvironment Conservation :(11 )مجال صيانة البيئة  .5

البيئة واالستثمار الرشيد لمواردها الطبيعية من أجل المحافظة على هذه الموارد من النفاذ 
 واالحتفاظ بها في حالة تسمح باستخدامها من قبل األجيال القادمة.

تبن ي القيم والقوانين حول  مفهومEnvironment Ethics :(11 )مجال أخالقيات البيئة  .6
والتشريعات التي تناقب مشكالت البيئة وتقترح سياسات وحلواًل لها وتستنبط تقنيات مالئمة 

 لمعالجة ووقاية النظم البيئية في إطار شامل متكامل يتالئم مع العصر الحديث.
التدخل المنظم الهادف ( مفهوم 13) :Environment Developmentمجال تطوير البيئة  .7

 يالئم األهداف التنموية الشاملة )اقتصادية واجتماعية وثقافية(. بماإلدارة الموارد الطبيعية البيئية 
مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي  لتحليل معيار التحليلوهي الصورة النهائية التي تمثل 

الزراعية  التخصصية بالمقرراتافرها في مقرر علم األحياء المرتبطة وتحديد المفاهيم العلمية التي يجب تو 
مقرر من  لزم)رئيسة وفرعية( التي تمفاهيم الإجمالي هذا المعيار ضم . والمنتمية ألبعاد التنمية المستدامة

ا التي يدرسها طلبة الثانويات الزراعية بمالزراعية  التخصصية المقرراتلفهم  والتي تؤسس علم األحياء
 .التي تندرج تحتهاالثالثة البيئي واالقتصادي واالجتماعي لتنمية المستدامة ينسجم مع أبعاد ا

مقرر علم لتكون محكًا للحكم على مدى توافرها في  ( يبين القائمة النهائية لمعيار التحليل5والملحق )
تقدير درجة تحديد و  تيبأدا القائمة النهائيةهذه  أرفقتوقد  الزراعي. األحياء للصف األول الثانوي
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مقرر علم في  المفاهيمهذه  ارتباطعبر عن درجة (، وت3، و2الخماسي )ملحق مقياس اإلرتباط ذات ال
والبعد مجال المفهوم ًة محدد العلمية الواردة في معيار التحليلمفاهيم الإلى تعود لرصد كل فكرة األحياء 

 الصفحة التي أخذت منها الفكرة ةً مرات تكراره ومعين عددالذي يندرج تحته من أبعاد التنمية المستدامة و 
 في مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي.بشكل صريح  الواردة

 تطبيق معيار التحليل 5-2-4

األحياء للصف األول  لمقرربقراءة متأنية  (2/12/2012)بتاريخ  ةالباحثبدأت  ما سبقفي ضوء -1
 للمقرر. ما يتصل بالخصائص العامةمع مراعاة الواردة فيه،  العلميةاهيم لتحديد المف الزراعي الثانوي

، حتى وان لم ماتشير في معانيها إلى مفهوم التي فكرة ال )المفهوم(:معتبرة التحليل خطوات  تاتبعو 
 الكمي التحليل ةعلى أنه وحد (اجتماعيًا أو اقتصادياً بيئيًا، )علميًا تؤكد مفهومًا هي و  يستخدم ذلك المفهوم

بحساب درجات تكراراتها وتصنيفها  لتحديد األوزان والنسب المئوية للمفاهيم العلمية في محتوى المقرر
 الفكرة كوحدة للتحليلأن التي مرت في الجزء النظري من الدراسة الحالية وهي ألسباب ل وذلكالكمي، 

 هي:
 .األكثر شيوعًا لدى استخدام منهج تحليل المحتوى 
 والكلمات  الجملساحة أكبر مقارنة بسواها من وحدات التحليل حيث تتضمن تعطي الباحث م

 معًا.
وفق  26/2/2013بتاريخ  تم اإلنتهاء من تحليل منهج مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي

 الباحثة لهذا الغرض. لمعيار التحليل الذي أعدته ووفقاً  أعاله الشروط المذكورة
 خالل عملية التحليل بالضوابط التالية: ةالباحث تالتزم: لالتحليعملية ضبط -2

 د وحدة تحليل المحتوى في ضوء طبيعة هذه الدراسة والهدف منها حيث يتم تحد
 وحدة للتحليل.المفهوم )الفكرة( ك ةالباحث تاتخذ

  بما في ذلك  المقررفي  النظرية والعملية الموضوعاتالفصول و شمل التحليل جميع
 .المقرروالصور والرسوم التوضيحية التي تصاحب محتوى  حياءاألأنشطة تعلم 

 (المفاهيم)وحدات التحليل التحليل في إطار التعريف اإلجرائي ل جرى. 
  كانت الفكرة امتدادًا لفكرة سابقة تعامل على أنها فكرة واحدة.إذا 
  احتوت الفكرة على أفكار فرعية تعامل على أنها فكرة واحدة.إذا 
  فكرة محددة بوضوح، يتم قراءة النص مجددًا أو الرجوع إلى األشكال لم تكن الإن

 والصور المتعلقة بها لتشخيصها بدقة.
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في هذا  ةالباحث تصدق التحليل: يستدل على صدق التحليل من خالل صدق أداة التحليل وقد اعتمد-3
البدء بعرض  (7/3/2013)وقد قامت الباحثة بتاريخ الصدد على تحكيم أداة التحليل )قائمة المعايير(، 

: أسماء السادة 1واألساتذة المختصين واألكاديميين )ملحق على لجنة من المحكمين نتائج التحليل 
وفى هذا اإلطار يمكن التنبؤ بصدق أداة التحليل وصدق عملية  المحكمين( وبإجراء التعديالت المطلوبة.

 التحليل.

ل بالثبات عند إعادة التحليل مرة أخرى، أو عند اختالف يعني أن يتصف التحليالثبات ثبات التحليل: -2
ثنين من األساتذة في اإلى االستعانة بمحكمين  ةالباحث تالتحليل عمد ثباتوللتحقق من . المحللين
ها تالتي اتبعذاتها إجراء التحليل وفق المعايير  اإلى كل منهم تحيث طلب. 1والزراعيالعلمي  ين:المجال
الفصل  ،الخليةالفصل األول: قرات من الثالثة فصول األولى من مقرر علم األحياء )لثمانية ف، ةالباحث
( مفهوم )وحدات 35( وهي تضم )الفصل الثالث: اإلنقسام الخلوي ،مكونات المادة الحية :الثاني

الثالثة في عينة  الفصولناخ على بكرو  لفاأوبتطبيق معادلة  التحليلتم حساب معامل ثبات التحليل(. و 
 (.7لثبات كانت قيمة معامالت الثبات كما بالجدول )ا

 ةالتحليل لثالثة فصول من قبل المحللين الثالثثبات  .7جدول 

 المحللون م

تاريخ انتهاء 
 التحليل 

عدد وحدات 
 التحليل

عدد 
 الفقرات

 التباين

مجموع 
تباينات 
 الفقرات

معامل 
 الثبات

 00707 36032 156000 0 35 26/2/2013 تحليل الباحثة 1

 00021 27037 150052 0 35 15/6/2013 الثانيالمحلل  2

 00737 31076 161022 0 35 22/6/2013 الثالثالمحلل  3

 
 من الثبات. جيدةدرجة  التحليل في المرات الثالث علىإلى أن المعامالت شير تو 

 نتائج تحليل محتوى مقرر علم األحياء 5-2-5

التحليل توصل إلى تم ال الزراعي األحياء للصف األول الثانوي مقرر علم لمحتوىبالقراءة المعمقة 
 اآلتي:الوصفي 

 

 

 
                                                 

 المحلل الثاني: المهندس عقبة محمد/مهندس زراعي وباحث في هيئة البحوث العلمية الزراعية. 1
 دة اللحام/مجازة بالعلوم الكيميائية الحيوية.المحلل الثالث: السيدة ماج
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 نتائج توصيفية عامة -1
( مفهومًا وقعت في 221مقرر علم األحياء ) بلغ إجمالي المفاهيم العلمية الواردة واقعيًا في .1

في  ( صفحة، والقسم العملي72قسمين: القسم النظري وقع في ) في تتوزع ( صفحة102)
 .( جلسة عملية15( صفحة وقع في )20)

، الخلية وطرق دراستها اختص الفصل األول بتعريفتسعة فصول: على  شمل الجزء النظري .2
تحدث  الرابع، و الفصل الثالث اإلنقسام الخلوي، وضم مكونات المادة الحية الفصل الثانيوشرح 
الفصل ، و ي النباتاألعضاء الخضرية فعلى  الفصل الخامس، واشتمل النسج النباتية عن

الفصل ، الفصل السابع: التكاثر عند النباتات، وفي التغذية عند النباتات الخضراءعني ب السادس
 أما الفصل التاسع واألخير فتناول الوراثة وأهميتها التطبيقية. ،تكيف النبات مع البيئة عن الثامن

لمشاهدات واألنشطة ل العمليةأما الجزء العملي من المقرر فهو عبارة عن مجموعة من الجلسات  .3
األحياء من  قرر علمهدفها االنتقال بالطلبة لدى دراسة م ةعملي جلسة( 15تضمن )ت التيالعملية 

ن الدروس العملية ليست تكرار و نطاق الدراسات النظرية إلى ميدان التجريب والتطبيق،  للدراسة  اً ا 
 النظرية، بل أن لها أهدافًا في مقدمتها اآلتي:

 ومعرفة تراكيبها وطرق تشغيلها.كالمجهر ب على استعمال األجهزةالتدري ، 
 .التدريب على إجراء التجارب العملية وما يتصل بها من مخططات أو رسومات وأشكال 

  التدريب على كتابة تقرير عن رحلة علمية أو وصف لمشاهدة حية، أو تعليق على حدث
 أو ظاهرة علمية.

  إهتماموما يتطلبه الموقف من التدريب على منهج حل المشكالت. 

جدواًل لغرض أداء الطالب ( 11)( شكل توضيحي و13( صورة، و)15على )المقرر احتوى كما  .2
 المقرر.على فصول ة موزعة م تخطيطيو ( رس7لنشاط أو اإلجابة على سؤال، باإلضافة إلى )

لى جانب الصور واألشكال احتوى  .5 ضوعا آخر ( مو 13( موضوعا للبحث و)30على ) المقرروا 
 ارات التفكير العلمي لدى الطلبة.للمناقشة وهي جميعها أعدت لتنمية مه

ا في أثناء عرض المادة العلمية، يسؤااًل تقويميا بنائ (53)منها  سؤاالً ( 102) المقرروتضمن  .6
( سؤاال ختاميا في نهاية كل 27حيائية بصورة مترابطة لدى الطالب، و)المفاهيم األلضمان بناء 

( سؤال موضوعي على 10سؤال مقالي و ) (02)إلى بحسب النوع وزعت األسئلة ت. و فصل
األولى  :يمكن تصنيف األسئلة من حيث صلتها بخبرات الطالب إلى نوعينوكذلك  الفصول.

ال سئلة . وأن نصف األ(51( والثانية أسئلة الالخبرة وعددها )51)أسئلة الخبرة التي بلغ عددها 
( هي: 51الزراعي، ونصفها اآلخر )للصف األول الثانوي حالية لطلبة ال خبراتالقع في مجال ي

تطلب تذكر حقائق تالتي  مباشرةالمعلومات في السؤال(  15)تركز أكثرها عددًا  خبرةأسئلة 
أسئلة النهاية المفتوحة التي تدعو الطالب ليكتشف تلتها  مفاهيم أو معلومات أخرى.وحفظ  محددة
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التي  أي يمو أسئلة التقمن ( سؤال 13)، ثم سؤال كنهايات مفتوحة (12وهي ) بحرية دون قيود
أما ، ال تتطلب إجابة ( أسئلة بالغية6)، ويمًا معرفيًا أو انفعالياً و تق يجريتطلب من الطالب أن 

 (3)والبناء عليها فبلغ عددها رها الحقًا يطو تد اير  التي تقود الطالب نحو إجابةأسئلة التركيز 
االتصال والتجريب والتطبيق، حيث ك عمليات االستقصاء العلميأسئلة دخل تولم أسئلة فقط. 

والتي بلغ  األحياء العملي لمقرر علم الجزءية المتضمنة في طبيقفي إطار األنشطة التتلك دخلت 
 .لتقويم الجلسات العملية ( سؤااًل )أو نشاطًا( تحت ما سمي باألنشطة التطبيقة00عددها )

 الزراعية التخصصيةالعلمية لمقرر علم األحياء بالمقررات مفاهيم الباط ارت نتائج تحديد -2
مجموعًا  الزراعي للصف األول الثانويمقرر علم األحياء  بلغ إجمالي المفاهيم العلمية الواردة في -)أ(

 ( مفهومًا علميًا.221قدره )
التخصصية الزراعية  المقررات مفاهيمالمرتبطة ب األحياء مقرر علمبلغ إجمالي المفاهيم العلمية ل-)ب(
 (.0الجدول ) من إجمالي مفاهيم المقرر( %75051)نسبة ( مفهومًا ب102)

 
من إجمالي مفاهيم  لمفاهيم التخصصية الزراعيةوالمؤسسة ل لمقرر المرتبطةلالنسبة المئوية للمفاهيم العلمية  .8جدول 

 األحياء لمقرر علمالدراسية  الفصول المقرر موزعة بحسب

 مقرر علم األحياء فصولعناوين  م

ات المفاهيم تكرار 
والمؤسسة المرتبطة 

 التخصصيةمفاهيم لل
 الزراعية

النسبة المئوية من 
إجمالي مفاهيم 

 المقرر

من  النسبة المئوية
إجمالي مفاهيم معيار 

 التحليل

 %12060 %0071 21 الخليةالفصل األول:  1

 %12050 %7026 10 مكونات المادة الحية :الفصل الثاني 2

 %5057 %3031 0 الفصل الثالث: اإلنقسام الخلوي 3

 %11010 %6063 16 الفصل الرابع: النسج النباتية 2

5 
الفصررررررررررررررل الخررررررررررررررامس: األعضرررررررررررررراء 

 الخضرية في النبات
31 12022% 20077% 

6 
الفصررررررررل السررررررررادس: التغذيررررررررة عنررررررررد 

 النباتات الخضراء
23 7.52% 16000% 

 %11000 %7005 17 ند النباتاتالفصل السابع: التكاثر ع 7

0 
الفصررررل الثررررامن: تكيررررف النبررررات مررررع 

 البيئة
43 17002% 30006% 

 %2017 %2020 6 الفصل التاسع: علم الوراثة 7
إجمالي تكررارات مفراهيم مقررر علرم األحيراء 

 %75051 182التخصصررية  لمقرررراتوالمؤسسررة لالمرتبطررة 
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 الزراعية

 مفهوم143المعيار=  ممفهو  241المقرر= إجمالي المفاهيم
 

 يبرينكمرا ويمكن ترتيب الفصول المقرر بحسب األوزان النسببية )%( لمحتواها من مفاهيم معيار التحليرل 
 كاآلتي: (0الجدول )

%( بالنسررربة لمعيرررار 30006أعلرررى نسررربة مئويرررة )هرررو الفصرررل الثرررامن )تكيرررف النبرررات مرررع البيئرررة(  .1
 التخصصرررية المقررررراتمفررراهيم والمؤسسرررة لمرتبطرررة تكررررار للمفررراهيم الأعلرررى وهرررو أيضرررًا  التحليرررل.
 من إجمالي مفاهيم مقرر علم األحياء. %(17002) نسبة مئويةمفهوم( وبأعلى  23الزراعية )

مررن معيررار التحليررل.  %( 20077( بنسرربة )األعضرراء الخضرررية فرري النبررات)الفصررل الخررامس يليرره  .2
مفهروم( و  30الزراعيرة ) التخصصريةمواد  تكرار للمفاهيم المرتبطة بمفاهيمأعلى وهو يليه أيضًا ب

 من إجمالي مفاهيم مقرر علم األحياء. %(12022بنسبة )
مفهرروم(  23. وهرو يضرم )%(16000( بنسربة )التغذيرة عنرد النباترات الخضرراء)الفصرل السرادسثرم  .3

مرن إجمرالي مفراهيم  %(7.52وبنسربة )الزراعيرة  التخصصريةمفراهيم مرواد والمؤسسرة لهي المرتبطرة 
 علم األحياء. مقرر

% من المفاهيم 0071من معيار التحليل، وبنسبة ) %12060( بنسبة )الخليةالفصل األول )يليه و  .2
الزراعيررة مررن مقرررر علررم األحيرراء( وهررو متقررارب جرردًا مررع الفصررل  التخصصررية المقرراتالمرتبطررة برر

 .الثاني

% مفرراهيم 7026و  مرن معيررار التحليررل، %12050 )مكونررات المرادة الحيررة( )بنسرربة الفصرل الثرراني .5
 الزراعية من إجمالي مفاهيم المقرر(. التخصصية لمقرراتلة ؤسسم

 (%705) بنسبة من معيار التحليل، و %(11000)بنسبة ( التكاثر عند النباتات)الفصل السابعثم  .6
) النسرررررج النباتيرررررة( بنسررررربة  وهومتقرررررارب جررررردًا مرررررع الفصرررررل الرابرررررع:. مرررررن إجمرررررالي مفررررراهيم المقررررررر

الزراعيررة  التخصصررية المقرراتمفراهيم مرتبطررة برر %6063ار التحليررل، ونسرربة مرن معيرر 11010%)
 من إجمالي مفاهيم المقرر(.ومؤسسة لها 

وهو الفصل قبل األخير من حيث الوزن  %(5057ويليه الفصل الثالث )االنقسام الخلوي( بنسبة ) .7
ات المفررراهيم وهرررو أيضرررًا الفصرررل قبرررل األخيرررر مرررن حيرررث عررردد تكررررار  .النسررربي مرررن معيرررار التحليرررل

%( مررررن إجمررررالي مفرررراهيم 3031مفهرررروم( وبنسرررربة ) 0التخصصررررية ) المقرررررراتالمرتبطررررة بمفرررراهيم 
 المقرر.

وهرو كرذلك  %(2017بنسربة )بالترتيرب فيرأتي أخيررًا )الوراثة وأهميتها التطبيقيرة( أما الفصل التاسع  .0
مفاهيم( وبنسبة 6ة )التخصصي المقرراتاألخير من حيث عدد تكرارات المفاهيم المرتبطة بمفاهيم 

 %( من إجمالي مفاهيم مقررعلم األحياء.2.20)



72 

المفاهيم العلمية في مقرر علم األحياء للصف  مااألول من أسئلة الدراسة وهو: " السؤالولإلجابة عن 
تم  أبعاد التنمية المستدامة ؟ وفقالثانوي الزراعي المرتبطة بالمفاهيم التخصصية الزراعية  األول

" وتحديد الزراعي األول الثانويللصف  "علم األحياءمقرر مفاهيم العلمية الواردة في لا حصر كافة
التخصصية الزراعية وفق أبعاد التنمية المستدامة مقارنة  قرراتالمفاهيم العلمية المرتبطة والتي تؤسس للم

 بالمفاهيم المحددة في معيار التحليل.
 قررات التخصصية الزراعية والمنتمية ألبعاد التنمية المستدامةلموالمؤسسة لالمرتبطة  لتحديد عدد المفاهيم

( الذي يمثل قائمة بالمفاهيم العلمية الواردة 6( في الملحق )5تم تتبع المفاهيم المتضمنه في العمود )
واقعيًا في مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي. أما بقية األعمدة فتبين تكرار مفاهيم العمود 

التخصصية الزراعية المسماة في كل عمود فالخاليا التي تتقاطع مع مفاهيم  المقررات( في كل من 5)
 تشير إلى ترابطها مع تلك المفاهيم)أي مفاهيم مقرر علم األحياء(. المقرراتتلك 

( 221)( يتبين أن إجمالي المفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء بلغ 5وبتتبع عدد المفاهيم في العمود )
التخصصية  المقرراتبمفاهيم ( مفهومًا يرتبط 102مفهومًا علميًا كإجمالي ما ورد في المقرر، منها )

من إجمالي مفاهيم المقرر. وهي نسبة جيدة وتدل على  %(75.51)المدروسة أي بنسبة  األربع الزراعية
جيدًا. وهي موزعة بين  التخصصية الزراعية األربع المدروسة ارتباطاً  المقرراتارتباط محتوى المقرر ب

 التخصصية الزراعية كالتالي ترتيبًا تنازليًا: المقررات
 (52 مفهوم يرتبط مع مفاهيم ) نباتات الزينة والغاباتمقرر 
 (27 مفهوم يرتبط بمفاهيم ) الري والصرفمقرر 

  (22 مفهوم يرتبط بمفاهيم ) البيئة واألرصاد الجويةمقرر 
  (37 مفهوم يرتبط بمفاهيم مقر )ر طبيعة األراضي 

الزراعية المقابلة تشير  التخصصيةأما المفاهيم الواردة في خاليا ال تتقاطع مع أي مفاهيم من أعمدة مواد 
التخصصية الزراعية المذكورة في الجدول.  المقرراتإلى عدم ترابط المفاهيم في تلك الخاليا مع أي من 

من إجمالي مفاهيم مقرر علم األحياء ال يرتبط ( %24.49( مفهوم وبنسبة )57وبحسابها يتبين وجود )
( تم 7ثم في )الجدول .وال تنتمي ألبعاد التنمية المستدامة الزراعية األربع المذكورة التخصصية بالمقررات

لحساب نسبها والمنتمية ألبعاد التنمية المستدامة  التخصصية الزراعية المقرراتتنظيم المفاهيم المرتبطة ب
 ر التحليل أي نسبتها من مجاالت التنمية المستدامة وأبعادها المندرجة تحتها.المئوية من معيا
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الزراعية بحسب مجاالت وأبعاد  التخصصيةمفاهيم المقرر علم األحياء المرتبطة بالعلمية لفاهيم المتكرارات  .9جدول ال
 التنمية المستدامة لمعيار التحليل

مجاالت التنمية  أبعاد التنمية المستدامة
 لمستدامةا

مجموع مفاهيم 
المقرر المرتبطة 

 بالمقررات
 التخصصية

والمنتمية  الزراعية
ألبعاد التنمية 
 المستدامة

النسبة 
المئوية من 
مفاهيم 
 المقرر

النسبة المئوية 
من معيار 
 التحليل

 ( مفهوم116)البعد البيئي 

مجال البيئة  -1
 %23.77 %14.11 34 الطبيعية

مجال النظام  -2
 البيئي

49 21.33% 34.26% 

مجال التوازن  -3
 %7.69 %4.56 11 البيئي

مجال مشكالت  -4
  البيئة

22 9.12% 15.38% 

( مفاهيم فقط4)البعد االقتصادي  مجال صيانة  -5 
 %2.79 %1.65 4 البيئة

( ال توجد مفاهيم1)البعد االجتماعي  

مجال أخالقيات  -6
 -- -- -- البيئة

مجال تطوير  -7
 -- -- -- البيئة

( مفهومًا مرتبطًا 121لألبعاد كافة)
  ومنتميًا ألبعاد التنمية المستدامة

 %83.91 %49.79 مفهوماً  121

 ةمرتبطإجمالي مفاهيم علم األحياء ال
مفهوماً  182= الزراعية اتبالتخصص  

 
(مفهومًا 62( =)121)-( 182)

الزراعيةوغير  اتالتخصصمرتبط ب
امةمنتمي ألبعاد التنمية المستد  

 

مفهوم )علمي  62
أحيائي( ترتبط 

ولكن  التخصصيةب
ال تنتمي لمجاالت 
وأبعاد التنمية 
 المستدامة

25.72% 43.35% 
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(241)-(182(=)59)  
 

من مقرر مفهوم  59
ال علم األحياء 

 يرتبط وال ينتمي
24.48%  

إجمالي المفاهيم العلمية لمقرر علم 
( مفهوم241األحياء)     

إجمالي 
لمية المفاهيم الع

لمعيار التحليل 
 (مفهوم143)

 مفهوماً  23=121-143=مقرر علم األحياءمتوفرة في  المتوفرة في معيار التحليل وغير إجمالي المفاهيم العلمية

 

 (:7يبين الجدول )
الزراعية وينتمي  التخصصية بالمقررات( مفهومًا علميًا من مقرر علم األحياء مرتبط 120أن ) -)أ(

(من إجمالي المفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء والبالغ %49.79المستدامة أي بنسبة ) ألبعاد التنمية
 ( مفهومًا علميًا.221عددها )

الزراعية والمنتمية ألبعاد  التخصصيةأن نسبة المفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء المرتبطة ب -)ب(
 .%( من معيار التحليل83.91التنمية المستدامة بلغت)

توزعت المفاهيم العلمية للمقرر بالنسبة لمعيار التحليل في المجاالت الخمس األولى للتنمية مرتبة و -)ج(
 كالتالي: ترتيبًا تنازلياً 

 (34. 26) مجال النظام البيئي% 
 (23.77) مجال البيئة الطبيعية% 
 (%15.38) مجال مشكالت البيئة 

 (7.69) مجال التوازن البيئي% 
 (2.79) مجال صيانة البيئة% 

الزراعية وغير منتمية ألبعاد التنمية  التخصصيةنسبة المفاهيم العلمية المرتبطة بمفاهيم مواد  -(ح) 
 (.%23035ونسبتها من المعيار) %( من مفاهيم مقرر علم األحياء25072المستدامة بلغت )

قرر علم ممتوفرة في  المتوفرة في معيار التحليل وغير إجمالي المفاهيم العلميةكما بلغ  -)د(
ي: فحيث تركز النقص  .%( من معيار التحليل16007ونسبتها ) مفهوماً  (23)=120-123=األحياء

( مفاهيم، والبعد اإلجتماعي بمجاليه )أخالقيات 2لبعد اإلقتصادي )مجال صيانة البيئة( تضمن فقط )ا
 مقرر علم األحياء. منمفاهيم  تضمن أيةيال  البيئة وتطوير البيئة(
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( 221( من إجمالي مفاهيم المقرر البالغة )%24.48( مفهومًا من المقرر وبنسبة )57أن )تبين و -)ه(
الزراعية وال تقع في أي من مجاالت وأبعاد التنمية  التخصصيةمفهوم هي غير مرتبطة بمفاهيم مواد 
 المستدامة المحددة في معيار التحليل.

 المقرراتحيررراء مرررن حيرررث ارتبررراط مفاهيمررره بررر( يلخرررص الواقرررع الرررراهن لمحتررروى مقررررر علررم األ10والجرردول )
 التخصصية ومن حيث مالءمتها للتنمية المستدامة.

 
 مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعيمحتوى . ملخص نتائج تحليل 11جدول 

عدد المفاهيم الواردة في  مفاهيم مقرر علم األحياء
المئوية من  النسبة النسبة المئوية من المقرر مقرر علم األحياء

 معيار التحليل
  %100 221 إجمالي المفاهيم

 المقرراتمفررررررررررراهيم تررررررررررررتبط بررررررررررر
 الزراعية )األربع( التخصصية

102 75.51%  

علميررررررررررررررة مرتبطررررررررررررررة مفرررررررررررررراهيم 
تنتمرري الزراعيررة و  التخصصرريةب

لمجرررررررررررراالت وأبعرررررررررررراد التنميررررررررررررة 
 المستدامة

120 49.79% 03071% 

مفررراهيم تررررتبط ولكرررن ال تنتمررري 
 امةللتنمية المستد

62 25072%  

وال  المقرراتمفرراهيم ال ترررتبط برر
 تنتمي للتنمية المستدامة

57 24.48%  

المترررروفرة فرررري  المفرررراهيم العلميررررة
مترررروفرة  معيررررار التحليررررل وغيررررر

 مقرر علم األحياءفي 
23 9.54% 16007% 

 

 األحياء علم مقرر تحليل نتائجمناقشة وتفسير  5-2-6

وفق معيار التحليل المصمم من قبل  صف األول الثانوي الزراعيعلم األحياء للبتحليل محتوى مقرر 
 الباحثة لهذا الغرض، تم التوصل إلى النتائج التالية:

 سررربعةترررم تصرررنيفها تحرررت  مفهومررراً ( 123اشرررتملت علرررى )و  لمعيرررار التحليرررل القائمرررة النهائيرررةبنررراء  .1
 المفاهيمتمثل أهم التي عية الفر  المفاهيميضم كل منها عددًا من للتنمية المستدامة رئيسة  مجاالت

مقرر علرم األحيراء. وهري تتشرابه مرع العديرد مرن القروائم المعياريرة  تحليلالتي ينبغي مراعاتها عند 
الترري تررم اسررتخدامها فرري الدراسررات السررابقة المستعرضررة والترري أفررادت منهررا الباحثررة فرري بنرراء معيررار 
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( بطرررابلس ليبيررا والترري اشررتملت 2007وك التحليررل كقائمررة مفرراهيم الرروعي البيئرري الترري بنتهررا )المبررر 
( مفهومررررًا موزعررررة علررررى المجرررراالت التاليررررة "البيئررررة والنظررررام البيئرررري الطبيعرررري، المرررروارد 113علررررى )

الطبيعرررة، والبيئرررة والطاقرررة، المشررركالت البيئيرررة، حمايرررة البيئرررة والمحافظرررة عليهرررا"، لتضرررمينها فررري 
قائمرررررة معرررررايير لتحليرررررل منررررراهج العلررررروم المنررررراهج الدراسرررررية للثانويرررررات التخصصرررررية. وتتشرررررابه مرررررع 

(، حيررث تألفررت القائمررة مررن مفرراهيم المسررتحدثات 2007الفلسررطينية الترري خلصررت لبناءهررا )اللولررو 
العلميررة المعاصرررة موزعررة علررى المجرراالت التاليررة: )البيئررة، الطاقررة، االتصرراالت، ارتيرراد الفضرراء، 

ستحدثات التربية العلميرة(. وقائمرة مسرتحدثات الهندسة الوراثية، العلوم الزراعية، العلوم الطبية، وم
( مفهررروم فرعررري فررري سررربعة محرررراور: 236( وصرررنفت )2007علرررم األحيررراء وأخالقياتهرررا )للشرررهري 

األغذيرررة المعدلرررة وراثيرررًا، تنظررريم النسرررل، االستنسررراخ، مشرررروع الجينرررات الوراثيرررة، البصرررمة الوراثيرررة، 
مة مفاهيم طبيعة العلم وعمليرات العلرم )لشرحادة الزراعة العضوية، تقويم األثر البيئي وغيرها. وقائ

( الترري أعرردها لتحديررد مرردى اكتسرراب المتعلمررين لهررا. فالتشررابه فرري بعررض المجرراالت كمجررال 2000
البيئة والنظام البيئري والمروارد الطبيعيرة والمشركالت البيئيرة بينمرا االخرتالف فري المجراالت األخررى 

علرررم األحيررراء. ولكرررن أهرررم مرررا يميرررز القائمرررة المعياريرررة  التررري تنررردرج تحتهرررا المفررراهيم العلميرررة لمقررررر
للدراسررة الحاليررة فهرري األبعرراد الررثالث للتنميررة المسررتدامة )البيئرري واالقتصررادي واإلجتمرراعي( لتقررويم 
المفراهيم العلميررة لمقرررر علرم األحيرراء فرري ضرروء التنميرة المسررتدامة بحسررب فرزهرا تحررت البعررد الررذي 

 تنتمي إليه من األبعاد الثالث.
إن ترتيب فصول المقرر الدراسية الناتجة بالتحليل تبعًا ألوزانها نسبًة لمحتواهرا مرن مفراهيم معيرار  .2

التحليل )المتفقة مع أبعاد ومجاالت التنمية المسرتدامة( هري التراتيرب نفسرها تقريبرًا فري حرال األخرذ 
 المقرررراتبمفراهيم تبطرة العلميرة المر المفراهيم بعرين االعتبرار األوزان النسربية بالنسربة لمحتواهرا مرن 

(. فررريمكن االسرررتنتاج بأنررره كلمرررا كانرررت المفررراهيم 0كمرررا يوضرررحها الجررردول ) التخصصرررية الزراعيرررة
كلما كانت مرتبطرة أكثرر بمفراهيم مرواد  العلمية لمقرر علم األحياء منتمية ألبعاد التنمية المستدامة

طرديرة برين اإلنتمراء للتنميررة الزراعيرة. وأن عالقررة مفراهيم علرم األحيراء هرري  التخصصرية المقرررات
بررين التكامررل الزراعيررة. وهررذا مررا يرردل علررى صررفة  التخصصرريةالمسررتدامة وبررين االرتبرراط بمفرراهيم 

العلميرررة وبشررركل خررراص  التخصصررريةوبرررين المفررراهيم العلميرررة لمختلرررف  مفررراهيم التنميرررة المسرررتدامة
ترم اشرتقاق معيرار التحليرل الزراعية منها. وهذا يتفق مع ما ورد في كافة المصرادر المرجعيرة التري 

 الرنظم الصرلة مرع أساسريات ذات والتقانرات والتطبيقية األساسية منها من التأكيد على تكامل العلوم

 مسرتدامة )المعرايير بصرورة عليهرا وضررورة المحافظرة واسرتخدامها الزراعيرة البيئرة وعناصرر البيئيرة

وزارة التعلريم العرالي فري يطريرة التري حرددتها والب الزراعيرة العلوم لقطاع الوطنية األكاديمية المرجعية
 .(2010في العام،  الجمهورية العربية السورية،



77 

التخصصررية الزراعيررة األربررع المدروسررة  المقرررراتبلغررت نسرربة المفرراهيم العلميررة المرتبطررة بمفرراهيم  .3
%( من إجمالي مفراهيم المقررر. وهري نسربة جيردة وتردل علرى ارتبراط قروي نسربيًا لمحتروى 75051)
التخصصرررية الزراعيرررةاألربع. وهرررذا طبيعررري بسررربب اختيرررار الدراسرررة  المقرراتقررررر علرررم األحيررراء برررم

التري يررتبط بهرا  المقررراتالتخصصية الزراعية التي حددها مدرسو العينة على أنها هي  المقررات
 مقرر علم األحياء.

لي مفاهيم من إجما %(22020( مفهوم بنسبة )57)من مفاهيم المقرر وعددها أما ما تبقى  .2
خاصة بعلم األحياء وال ترتبط بمفاهيم مقررات التخصصات الزراعية علمية المقرر فهي مفاهيم 

 .تنمية المستدامة لمعيار التحليلال تنتمي لمجاالت وأبعاد الالمدروسة و األربعة 

%( مرررن إجمرررالي 27077( تبرررين أن حررروالي نصرررف مقررررر علرررم األحيررراء أو نسررربة )7مرررن جررردول ) .5
الزراعيررة وفرري الوقررت  التخصصررية المقررررات بررالمقرراترر هرري مفرراهيم علميررة مرتبطررة مفرراهيم المقرر

نفسه هي منتمية ألبعاد التنمية المستدامة. وبالنسبة لمعيار التحليل هي تشكل نسبة مرتفعة نسبيًا 
%( من مفاهيم معيار التحليل. مما يردل علرى أن المقررر بشركل عرام جيرد االنتمراء نسربيًا 03071)

ت وأبعرراد التنميررة المسررتدامة. ولكررن التوزيررع لمفرراهيم المقرررر ضررمن كررل مررن مجرراالت وأبعرراد لمجرراال
 .توازنفغير م معيار التحليل

%( مرررن حيرررث 32. 26( أن مجرررال النظرررام البيئررري احترررل المرتبرررة األولرررى بنسررربة )7برررين جررردول )ي .6
%(، وثررررم 23.77احتوائررره علرررى أعلررررى نسررربة مفررراهيم مررررن المقررررر، يليررره مجررررال البيئرررة الطبيعيرررة )

%(، وبعررررده مجررررال صرررريانة البيئررررة 7067(، يليهررررا الترررروازن البيئرررري )%15030المشرررركالت البيئيررررة )
%( وذلررك بالنسرربة لمعيررار التحليررل. فعرردم الترروازن فرري ترروزع المفرراهيم بررين مجرراالت وأبعرراد 2077)

بعرض  معيار التحليل يدعو للعمل على تطوير المقرر لتفادي هذه المشركلة. وهرذا يتفرق مرع نترائج
( الرذي برين أن كتراب األحيراء 2007الدراسات التي أفادت منها الدراسرة الحاليرة كدراسرة )الشرهري 

بالمرحلرررة الثانويرررة بالسرررعودية يحتررروي علرررى كرررم البرررأس بررره مرررن مفررراهيم مسرررتحدثات علرررم األحيررراء 
لزراعرة وأخالقياته ولكنها ال تتوزع بشكل متوازن في الكتاب. فلم تتم معالجة بعض المفراهيم مثرل ا

( التررري توصرررلت نتائجهرررا إلرررى أن كتررراب 2000العضررروية وتقرررويم األثرررر البيئررري. وكدراسرررة )شرررحادة 
العلوم للصف التاسع من مفاهيم طبيعة العلم وعملياته يحتوي كمًا معرفيًا كبيرًا نسربيًا ولكنهرا غيرر 

 موزعة بصورة متوازنة ما بين فصول الكتاب.
البعررد اإلقتصررادي )مجررال صرريانة  لمسررتدامة وهرري مبينررة فرريمفرراهيم التنميررة ا الررنقص فرريم تحديررد ترر .7

إجمرررالي %( مرررن 1065) مرررن معيررار التحليرررل أوبنسرربة %(2077)البيئررة( حيرررث تنرردرج تحتهرررا فقررط 
بمجاليرره السررادس  مررن معيررار التحليررل . أمررا البعررد اإلجتمرراعيعلررم األحيرراء لمقررررالعلميررة  مفرراهيمال

مرا وهرذا  فرال مفراهيم تنتمري إليره مرن مقررر علرم األحيراء. )أخالقيات البيئة وتطوير البيئة(والسابع 
لتنميررررة الررررالزم اقتراحرررره فرررري المرحلررررة الثانيررررة مررررن الدراسررررة تماشرررريًا مررررع أهررررداف ايتطلررررب التعررررويض 
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 وهري ير والبعيدتحقيق األمن الغذائي ومعالجة الفقر على المدى القصل ثالثبأبعادها الالمستدامة 
،  FAO)الفرررراو الحاليررررة ةدامة الررررذي تبنترررره الباحثررررة فرررري الدراسررررالررررواردة فرررري تعريررررف التنميررررة المسررررت

1775 ،210.) 
( مررن إجمررالي مفرراهيم المقرررر %25072( مفهومررًا وبنسرربة )62مجموعررة مررن المفرراهيم ) تررم تحديررد .0

الزراعيرررة  التخصصرررية( مفهررروم أي حررروالي ربرررع المقررررر هررري مرتبطرررة بمفررراهيم مرررواد 221البالغرررة )
هري ف ت وال ألبعراد التنميرة المسرتدامة المحرددة فري معيرار التحليرل.ولكنها ال تنتمي ألي من مجراال

)السرررابع  معيرررار التحليرررلل بالنسررربةفررري الفصرررول الدراسرررية األقرررل وزنرررًا نسررربيًا  متركرررزةمفررراهيم علميرررة 
 .( 0والثالث والتاسع( كما تم ترتيبها ترتيبًا تنازليًا في الجدول )

يار التحليل وغير متوفرة في مقرر علم األحياء متوفرة في مع مجموعة من المفاهيمتم تحديد  .7
( مفهومًا يجب إضافتها إلى المصفوفة المقترحة لمقرر علم األحياء والتي ستؤسس 23عددها )

 لتعلم المقررات التخصصية الزراعية.
من األول والثاني هدفين الق يتحقتم وبهذا تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث الفرعية، و 

 ما:داف البحث الفرعية هأه
 تحليل محتوى مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي في ضوء أبعاد التنمية المستدامة -1
تحديد المفاهيم العلمية في مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي المرتبطة بالمفاهيم  -2

 التخصصية الزراعية وفق أبعاد التنمية المستدامة.

 مصفوفة المفاهيم المقترحة-اً ثاني

 ( من أهداف الدراسة الحالية وهما:2و 3يتم في هذه المرحلة تحقيق الهدفين التاليين الثالث والرابع )
المفاهيم العلمية الزراعية المنسجمة مع أبعاد التنمية المستدامة والمقترح تضمينها في  مصفوفة بناء -

 عي.مقرر األحياء للصف األول الثانوي الزرا
التخصصية الزراعية في الثانويات الزراعية نحو  المقررات يف آراء مدرسي علم األحياء ومدرستعر   -

 المصفوفة المقترحة.
 :اآلتيين من أسئلة البحثالسؤالين ولتحقيق الهدفين السابقين يتم اإلجابة عن 

مية المستدامة والمقترح المنسجمة مع أبعاد التن لمقرر علم األحياءالمفاهيم العلمية  ما مصفوفة -
وتؤسس لتعلم مفاهيم مواد التخصصية  األحياء للصف األول الثانوي الزراعيعلم تضمينها في مقرر 

 الزراعية؟
التخصصية الزراعية في الثانويات الزراعية نحو  المقررات يما هي آراء مدرسي علم األحياء ومدرس -

 المصفوفة المقترحة ؟
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بالمفاهيم  مصفوفةتطوير و تحقيق الهدف الرئيس للبحث الحالي وهو: "فالهدف الرئيس للمصفوفة ه
والمنسجمة مع أبعاد التنمية المستدامة لها  ةؤسسالمو العلمية المرتبطة بالمفاهيم التخصصية الزراعية 

 "لتضمينها في مقرر األحياء للصف األول الثانوي الزراعي

 المقترحةبناء مصفوفة المفاهيم  5-3

في العديد من المجاالت وخاصة في المجال التربوي، إذ  كبيرةات المفاهيم لها أهمية فوفصال شك أن م
أن التركيز على استخدامها في البيئة الصفية بخاصة وفي مجاالت اإلثراء والتطوير بعامة يعد ضروريًا 

 جوانب تعمل بصورة مباشرة على تحقيق (2002)عفانة، بحسب ات المفاهيم صفوفوهامًا، وذلك ألن م
 التالية: من أهمها تربوية عديدة 

 ات المفاهيم التعليم المعرفي البنائي الذي يقوم على نظرية أوزوبل في التعلم ذي صفوفتيسر م
ابط المنطقية والسببية بين المفاهيم و المعنى، حيث تساعد المتعلمين على إيجاد العالقات والر 

تعلم مفاهيم جديدة من مفاهيم سابقة والحقة تكون المختلفة في البنية العقلية للمتعلم، فيبني الم
 .أكثر اتساعًا وفهمًا للموضوعات المطروحة

 كسابه مفاهيم معرفية صفوفتعمل م ات المفاهيم على إحداث تغيرات مفاهيمية لدى المتعلم، وا 
سليمة، وذلك عندما يحاول المتعلم أن يقارن بين مفاهيمه الموجودة لديه والمفاهيم المطروحة 

في هذه الحالة يكتسب مفاهيم جديدة لها إطار مختلف عن و ليه، مما يجعله يوازن بينهما، ع
 .أن المتعلم حدث له تغير مفاهيميالسابقة أي إطار المفاهيم 

  ات أنماط مختلفة من التفكير عند المتعلمين وخاصة التفكير البصري اإلبداعي صفوفمالتنمي
ديد من األبنية والنماذج البصرية المرسومة وتلك التي حيث يستطيع المتعلم أن يتعامل مع الع

ات المفاهيمية تعد نماذج بصرية تتيح صفوفالمالمخططات يقوم هو بنفسه برسمها ، فاألشكال و 
الفرصة للمتعلم أن يفكر في مكوناتها ويتخيل العالقات والروابط المطلوبة بين المفاهيم المختلفة ، 

والتخيل   Visualizationوالرؤية Drawingالرسم  وبهذا يكتسب المتعلم قدرات في
Imagination. 

  ثراء المناهج الدراسية ، وذلك من خالل ) مصفوفات( تستخدم مخططات المفاهيم في تطوير وا 
تحويل الهياكل المعرفية البنائية في موضوعات المنهاج إلى مخططات مفاهيم ، ثم دراسة تلك 

لضعف في تسلسل الهياكل المعرفية وتكاملها ، ثم وضع المخططات بدقة للتعرف على مواطن ا
  مخططات مطورة في ضوء مواطن الضعف في موضوعات المنهاج من أجل إثراءه أو تطويره
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فيمكن التوصل لمصفوفة مالئمة لتطوير محتوى مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي إلى 
 ة المستدامة )البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية(.شكل أكثر توافقًا مع األبعاد الثالث للتنمي

 المفاهيم المقترحةخطوات بناء مصفوفة 5-3-1

كما ذكر برانغ  ،لتقويمولأداة للتعلم للتعليم كللتخطيط في تصميم المناهج الدراسية و  تستخدم المصفوفات
 :جميع مراحل التعليم في سابقًا، ( ,2002Brang&Kim)وكيم 
ن بناء مصفوفة المفاهيم: وفي الدراسة الحالية الهدف من بناء مصفوفة المفاهيم هو تحديد الهدف م-)أ(

الهدف العام للدراسة: "تطوير محتوى مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي إلى شكل أكثر 
إلقتصادية الزراعية وأكثر توافقًا مع األبعاد الثالث للتنمية المستدامة البيئية وا التخصصيةارتباطًا ب

 واإلجتماعية".

خطوات بناء (  ,2002Brang&Kim)كيم برانغ و لقد لخص : تطبيق خطوات بناء المصفوفة-)ب(
 المدرسية بما يلي: المناهجمصفوفة المفاهيم العلمية في 

 .المراد تدريسه الدراسية أو المقرر الدراسى وحدةالموضوع أو ال تحديد -1

 .( فيها حسب أهميتها النسبيةساسية )الرئيسةج المفاهيم األااستخر  -2

هذه جمع أفقيًا بمن األكثر تجريدا وعمومية إلى األقل تجريدا وعمومية ثم  رأسياً ب المفاهيم يرتت -3
 .المفاهيم حسب العالقات بينها

لمفاهيم األكثر عمومية فى اجداول: وضع المفاهيم فى أشكال بالمفاهيمية  المصفوفةرسم  -2
المفاهيم األقل عمومية فى و  المتوسطة من العمومية فى الوسطالمفاهيم ذات الدرجة  .األعلى
 .ترتبط غالبا المفاهيم األكثر عمومية بمفهومين أو أكثر من المفاهيم التى دونهاو  أسفل

 .بين المفاهيم حسب العالقة بينها رسم خطوطا تصل -5

 ضع كلمات تشير إلى معنى العالقة بين المفهومين المرتبطين معا بخط .و  -6

 عالقات ربطية سهمية بين كل مفهومين مرتبطين معا . إنشاء -7

، 2، 1ولدى التمعن بالخطوات السابقة تبين للباحثة أنه قد تم إنجاز الخطوات الثالث األولرى )الخطروات: 
المفراهيم وتحديرد المقررر الدراسرى  تموضوعاتحديد ( منها في المرحلة األولى من هذه الدراسة. فقد تم 3و

المفرراهيم العلميررة فرري مقرررر علررم األحيرراء للصررف األول  منهررا عنرردما تررم التوصررل لتحديررد والفرعيررةاألساسررية 
 .(7فرري جرردول ) أبعرراد التنميررة المسررتدامة الثررانوي الزراعرري المرتبطررة بالمفرراهيم التخصصررية الزراعيررة وفررق

ها أفقيرًا التري ترم تحديردالمفراهيم وترتيرب كافرة جمرع  (، تم7و  6و  5و 2وفي الخطوات الباقية )الخطوات 
)من المفراهيم الرئيسرة من األكثر تجريدا وعمومية إلى األقل تجريدا وعمومية  ورأسياً  حسب العالقات بينها
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فرررتم التوصرررل  وفقرررًا ألبعررراد التنميرررة المسرررتدامة إلرررى المفررراهيم الفرعيرررة التررري تنررردرج تحرررت مجاالتهرررا السررربعة(،
 لمصفوفة مبدئية للمفاهيم.

 ةتطوير المصفوفة المبدئي -)ج(
المفراهيم العلميرة المتضرمنة فري  تعلرم كرل مرنتحقيقهرا مرن  المرجرواألهداف المعرفيرة  ضافةإ تتمبعد ذلك 
 فري مسرتويات سرتة يشرملالرذي  التربويرة لألهرداف بلروم وفقرًا لتصرنيف وذلك ،المبدئيةالمقترحة  المصفوفة
 منها لكل المناسبة فعالاأل وفق المصفوفة في سلوكية بشكل أهداف صياغتها تمت . وقدالمعرفي المجال
 :يأتي كما

 يذكر، يعرف،: مثل أفعاال وتتضمن العلمية والمعرفة المعلومات تذكر عملية وتتضمن :المعرفة .1
 يرتب. ، يتعرف يعدد، يسمي، ، يصف

 ، يفسر، يشرح مثل أفعاال ويشمل العلمية والمفاهيم المباد  تفسير على القدرة ويتضمن :الفهم .2
 أمثلة    وغيرها. طييع ، يستنتج ، يصنف

 ،وتشمل جديدة مواقع في تعلمها تم التي العلمية المعرفة استعمال على القدرة وهو: التطبيق .3
 يحضر. ، عملية يجري ، يرسم ، يطبق مثل أفعاال

دراك المختلفة أجزائها إلى العلمية المادة تفكيك على القدرة: التحليل .4 عالقات  من بينها ما وا 
 .يميز ، يجز  يستخلص، ارن،يق مثل أفعاال ويشمل

 جديدة ويشمل مادة أو مركب لتكوين بعضها مع مختلفة أجزاء دمج على القدرة وهو: التركيب .5
 تقريًرا. يكتب ، يجمع يلخص، يرتب، يؤلف، : مثل أفعاال

 معايير بموجب وذلك المتعلمة المادة قيمة على قرار أو حكم إعطاء على القدرة وهو: التقويم .6
، 1999، )زيتون يستخلص، وغيرها ، يقارن ، يناقب ، يبرر ، يقوم مثل أفعاال لويشم محددة 

58 (. 
ص العمود الذي يلي المفاهيم مباشرة لألهداف المعرفية لكل مفهوم كما هو مبين في المصفوفة وقد خص  

 (.7المقترحة )الملحق 
 يلخصها: الجدول التاليو  صفوفةللم ةاستراتيجيات التدريس واألنشطة المقترحكما تم أيضًا إضافة  -)ه(

 
 واألنشطة التدريسية المقترحة االستراتيجيات. 11جدول ال

 األنشطة التعليمية المقترحة استراتيجيات التدريس المقترحة م

 الزيارات الميدانية استراتيجيات التعلم التعاوني 1
 عمل البحوث والمقاالت استراتيجيات التعلم البنائي 2
 كتابة التقارير لمشكالتطريقة حل ا 3
 القراءات الخارجية االستقصاء 4
 عمل التصميمات والنماذج العصف الذهني 5
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 الدورات التدريبية المحاكاة 6
 المعسكرات خرائط المفاهيم 7
 استضافة متخصصين التعلم الذاتي. 8
 المعارض لعب األدوار 9

 المتاحف المحاضرة 11
 ة والعلميةاألندية التقني المناقشة 11
 المسابقات واأللعاب العروض العملية 12

 
والجدول بواسطة المصفوفة المقترحة تنفيذ عملية التعلم لاختيار األساليب التقويمية المناسبة  وتم -)و(
 .مفاهيم المصفوفة واألهداف المرجوة منهاوالمالئمة لطبيعة  تلكأساليب التقويم أهم ( يوضح 12)
 

 التقويم المقترحة. أساليب 12جدول ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكونات المصفوفة النهائية 5-3-2

 ( من المفاهيم التالية:7تألفت المصفوفة النهائية المقترحة )ملحق 
نمية الزراعية والمنتمية ألبعاد الت التخصصيةمفهوم( المرتبطة ب 120المفاهيم العلمية والبالغ عددها ) -)أ(

%( من 03071المستدامة الناتجة عن تحليل مقرر علم األحياء بحسب معيار التحليل والتي شكلت نسبة )
 معيار التحليل.

المرتبطرة  عردد المفراهيم–المفاهيم المضافة والتي هي المفراهيم الناقصرة )عردد مفراهيم معيرار التحليرل-)ب(
  =امة بحسب معيار التحليل(الزراعية والمنتمية ألبعاد التنمية المستد التخصصيةب
 ( )المفاهيم المضافة(.23)= (123-120)

 قياس التعلم أساليب التقويم المقترحة م

 المهارات مقاييس التقدير 1
 المهارات مقاييس األداء 2
 المهارات والمعارف بطاقة المالحظة 3
 المهارات والمعارف االختبارات التحريرية والشفوية 4
 كل التعلم ملفات التقويم 5
 المعارف والوجدانيات المقابالت 6
 الوجدانيات مقاييس االتجاه 7
 الوجدانيات مقاييس الميول 8
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الزراعية والمنتمية  التخصصية بالمقرراتمفهوم( من المفاهيم العلمية المرتبطة  21عدد آخر جديد )-)ج(
شرراملة المقترحررة إضرافتها بقصررد التوسريع لكرري تصرربح المصرفوفة بألبعراد التنميررة المسرتدامة، قامررت الباحثررة 

 التخصصية الزراعية للمرحلة الثانوية الزراعية )السنوات الثالث(. المقررات المقرراتكافة ة لتغطي
في نهاية خطروات بنراء المصرفوفة، قامرت الباحثرة بإضرافة عمرودًا جديردًا يتضرمن تعريفرًا علميرًا موثقرًا -)ح(

 لكل مفهوم من مفاهيم المصفوفة المقترحة لمقرر علم األحياء.
التخصصرية الزراعيرة التري يررتبط  المقرررات المقررراتباحثة عمرودًا جديردًا آخرر بأسرماء كما أضافت ال-)د(

 لمقرررراتويؤسررس لهررا كررل مررن مفرراهيم المصررفوفة المقترحررة بحسررب الدراسررة المعمقررة الترري أجرتهررا الباحثررة ال
 مقرر(. 15الزراعية في المرحلة الثانوية الزراعية كافة للثالث سنوات )  التخصصية
التوصرررل إلرررى مصرررفوفة المفررراهيم العلميرررة لمقررررر علرررم األحيررراء للصرررف األول الثرررانوي الزراعررري وبرررذلك ترررم 
مفهوم( وهي المصرفوفة  162الزراعية والموافقة ألبعاد التنمية المستدامة ) التخصصية بالمقرراتالمرتبطة 

 (.7النهائية المقترحة )انظر الملحق 

 المصفوفة النهائية المقترحة 5-3-3

صررررف( بعررردد مفرررراهيم  162نهائيرررة هرررري عبرررارة عرررن جرررردول بصرررفوف وأعمرررردة عررردد صرررفوفه )المصرررفوفة ال
أعمدة( توضح كيفية ارتباط المفاهيم العلمية والعالقات واالرتباطات ببعضها  10المصفوفة وعدد أعمدته )

 اتواالرتباطر اتضمن وحدة ما. وتشير الخطوط التى يمكن رسمها لتصل بين المفاهيم إلرى طبيعرة العالقر
. وبررذلك تحقررق المصررفوفة شرركال يوضررح الترتيررب بررين عناصررر المعرفررة (162بررين المفرراهيم ال) أسرريًا وأفقيرراً ر 

وأشرركالها ألي وحرردة كبيرررة مررن وحرردات المصررفوفة وطبيعررة العالقررة بينهررا فررى تناسررق وارتبرراط مررع مجرراالت 
عنهررا رياضرريًا بالثنائيررة:  الناتجررة ويعبرررالمقترحررة  ( المصررفوفة7وأبعرراد التنميررة المسررتدامة. ويبررين الملحررق )

(، 162وحترى  1( بعدد المفاهيم اإلجمالي للمصفوفة وهي متسلسرلة مرن )162( أي صفوفها )10، 162)
 ( تتضمن ما يلي:10وأعمدتها عشرة )

البعرررد اإلقتصرررادي، البعرررد البيئررري، البعرررد العمرررود األول: أبعررراد التنميرررة المسرررتدامة الرررثالث متتاليرررة ) .1
 اإلجتماعي(

 (.7 ىلإ 1المجاالت السبعة ومتسلسلة من  ثاني: مجاالت التنمية المستدامة )متتاليةالعمود ال .2
( وجميررع تلررك 162وحتررى  1العمررود الثالررث: المفرراهيم العلميررة لمقرررر علررم األحيرراء متسلسررلة مررن ) .3

لمرحلررة الثانويررة بكاملهررا وتؤسررس لهررا، كمررا أن لالزراعيررة  التخصصررية المقرراتالمفرراهيم مرتبطررة برر
 متوافقة مع أبعاد ومجاالت التنمية المستدامة.جميعها 

العمررود الرابررع: األهررداف المعرفيررة المصرراغة علررى شرركل أهررداف سررلوكية بحسررب تصررنيف بلرروم بمررا  .2
 يتناسب مع طبيعة المفهوم المقابل.
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العمرررود الخرررامس: اسرررترتيجيات التررردريس المقترحرررة وقرررد تنوعرررت برررين الحررروار والمناقشرررة والعصرررف  .5
واالستكشاف والتعلم الرذاتي والتعراوني وطريقرة حرل المشركالت والرتعلم البنرائي  الذهني واالستقصاء
 وخرائط المفاهيم.

المرافقرة والمالئمرة لطبيعرة المفهروم المرجرو المقترحرة العمود السرادس: خصرص لألنشرطة التعليميرة  .6
 تعلمه كأداء المهمات والمهارات الذهنية وجمع البيانات والصور وما إلى ذلك.

ألسرراليب التقررويم المتالئمررة مررع طبيعررة المفهرروم ومررع األنشررطة  ته الباحثررةلسررابع: خصصررالعمررود ا .7
مرررن المفرراهيم. وتراوحرررت برررين االختبررارات الشرررفهية والتحريريررة إلرررى االسرررتبانات واحررد المرافقررة لكرررل 

 وبطاقات المالحظة والمقابالت ومقاييس األداء.
المخرجررات المنتجررة )ورقيررات، سرروفت ويررر، للشررواهد واألدلرة أي  ته الباحثررةالعمرود الثررامن: خصصرر .0

 هارد وير وغير ذلك(.
م للمفهررروم العمرررود التاسرررع: أضرررافته الباحثرررة ليتضرررمن التعريرررف العلمررري المرجعررري الموثرررق والمحَكررر .7

العلمررري المقابرررل لررره مرررن العمرررود الثالرررث. وذلرررك بقصرررد اعتمررراد المصرررفوفة المقترحرررة كوسررريلة للرررتعلم 
 صفوفة شارحة لذاتها بذاتها.الذاتي وفي هذه الحالة فتكون الم

التخصصية الزراعيرة التري يررتبط بهرا  المقرراتألسماء الباحثة  تهالعمود العاشر: خصص .10
ويؤسس لها المفهوم المقابل لها من المصفوفة المقترحة لمقرر علرم األحيراء. وذلرك تسرهياًل إلفرادة 

الزراعيرررة  تخصصررريةالالبررراحثين فررري دراسرررات بحثيرررة مشرررابهة، وبهررردف اإلضررراءة علرررى مرررا يخررردم 
 للقائمين على المؤسسات التعليمية )التعليم الثانوي الزراعي(.

علميررًا وهرري مفرراهيم  ( مفهومرراً 162(=)21(+)23(+)120مفرراهيم المصررفوفة المقترحررة =) إجمرراليقررد بلررغ و 
د مرتبطررة بالتخصصررية الزراعيررة لمررواد المرحلررة الثانويررة كافررة ويؤسررس لهررا وجميعهررا منتميررة لمجرراالت وأبعررا

 (.13التنمية المستدامة وهي موزعة كما في الجدول )
 

 توزع المفاهيم العلمية للمصفوفة المقترحة لمقرر علم األحياء بحسب مجاالت وأبعاد التنمية المستدامة .13جدول ال
أبعاد التنمية 
 العدد المجاالت المستدامة

البعد 
 البيئي

 مفهوم 37 مجال البيئة الطبيعية -1
 مفهوم 36 ظام البيئيمجال الن -2
 مفهوم17 مجال التوازن البيئي -3
 مفهوم 28  مجال مشكالت البيئة -4

البعد 
 مفاهيم 19 مجال صيانة البيئة -5 االقتصادي
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البعد 
 االجتماعي

 مفهوم14 مجال أخالقيات البيئة -6

 مفهوم13 مجال تطوير البيئة -7

 للمجاالت كافة لألبعاد كافة

 ا(مفهوم164فة )صفو الم مفاهيمإجمالي 
مرتبطًا بالتخصصية الزراعية  علمياً 

ومؤسسًا لمواد المرحلة الثانوية كافة 
 وفق أبعاد التنمية المستدامة

 
للتنميررررة علررررى المجرررراالت السرررربعة مفهومررررًا( 162المبدئيررررة )ترررروزع مفرررراهيم المصررررفوفة ( 13يبررررين الجرررردول )

( مفهرروم، ومجررال الترروازن 36لمجررال النظررام البيئرري ) ( مفهرروم،37: فرري مجررال البيئررة الطبيعيررة )المسررتدامة
( مفررراهيم، 17( مفهررروم، ومجرررال صررريانة البيئرررة )20( مفهررروم، وفررري مجرررال مشررركالت البيئيرررة )17البيئررري )

( مفرررراهيم. وبحسررررب أبعرررراد التنميرررررة 13( مفرررراهيم، ومجررررال تطررررروير البيئررررة )12ومجررررال أخالقيررررات البيئررررة )
( مفاهيم في البعد اإلقتصادي، 17( مفهوم في البعد البيئي، و)110المستدامة توزعت المفاهيم كما يلي: )

الزراعية ومنتمية ألبعراد  التخصصية( مفهوم في البعد اإلجتماعي. وجميعها مفاهيم علمية مرتبطة ب27و)
 التنمية المستدامة ألنها مأخوذة من معيار التحليل.

كالمصفوفة التي التي عنيت ببناء المصفوفات ة الدراسات السابق معظم تلك مع تتشابه المصفوفة المقترحة
( وهري المصرفوفة المفاهيميرة الضرابطة ,Hess and others 2011توصلت إليها دراسرة هريس وآخررون )

شررملت عناصررر المررنهج األساسررية: )األهررداف، االسررتراتيجيات، األنشررطة، والتقررويم، وغيرهررا( المبنيررة  والترري
وهذا  لألهداف التربوية، وتصنيف مستويات )ويب( الشبكة المعرفية. وفقًا لمعايير عالمية: تصنيف )بلوم(

مررن  المصررفوفةإضررافة عناصررر أساسررية لمحترروى  تمررتالمصررفوفة الحاليررة حيررث مررا تررم فعلرره للتوصررل إلررى 
واسرررتراتيجيات وأنشرررطة معرفيرررة توزيرررع عناصرررر محتررروى المرررنهج مرررن أهرررداف و المفررراهيم المكونرررة للمصرررفوفة 

لطلبرة الصرف األول أهرداف تردريس علرم األحيراء المرجرو تحقيقهرا و بحيث تتناسرب يم تعليمية وأساليب للتقو 
، لعالقررة برين التعلرريم والعمررل المنررتجلتأكيررد فرري اإلطررار النظررري للدراسرة مررن  والمشررار إليهرا الثرانوي الزراعرري

التكامرل برين  تحقيرق، و الرشريد مصادر الثروة الطبيعية فى البيئة والتدريب على كيفيرة اسرتغاللهابف يتعر وال
االرتبرراط بالبيئررة مررن خررالل  عميررقت، و الدراسررة وخططهررا ومناهجهررا المقرررراتالنررواحي النظريررة والعمليررة فررى 

المنررراهج، وتنررروع المجررراالت العلميرررة والمهنيرررة بمرررا يتفرررق وظرررروف البيئرررات المحليرررة ومقتضررريات تنميرررة هرررذه 
 . (2010)وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، البيئات 
، .Kirk, et al المصررفوفة الترري توصررل لتصررميمها )كيرررك وآخرررونمررع المصررفوفة المقترحررة ه تتشررابكمررا 

( والتري أطلرق الباحثران 2002طريقة رسم المصفوفات فري دراسرة )برانرغ وكريم  معتتشابه كذلك و  (.2007



106 

قامررررررررت الباحثرررررررررة باشرررررررررتقاق عررررررررردد مرررررررررن المصرررررررررفوفات حيرررررررررث عليهررررررررا اسرررررررررم )المصرررررررررفوفات المفاهيميرررررررررة( 
مخططات الجزئيررررة( عررررن طريررررق الررررربط بررررين عرررردد مررررن المفرررراهيم الرئيسررررة والمفرررراهيم الفرعيررررة المفاهيميررررة)ال

 سم العالقات االرتباطية بينها.التفصيلية التي تندرج تحتها من مفاهيم المصفوفة المقترحة ور 
 مكررن رسررم وتشرركيل عرردد مررن المخططررات أو المصررفوفات الجزئيررة انطالقررًا مررن المصررفوفة المقترحررةأوهكررذا 
( وهرري مخططررات شررارحة توضررح العالقررات الترابطيررة وتعبررر عررن ارتبرراط 0)الباحثررة فرري الملحررق  هرراتأورد

التخصصررية  المقرررراتمررن جميررع  علميررة متعررددةمفرراهيم المصررفوفة المقترحررة لمقرررر علررم األحيرراء بمفرراهيم 
كمرا  ،فري التحليرل األربعة المدروسة المقرراتالزراعية وليس فقط  ةالزراعية التي يدرسها الطلبة في الثانوي

 مجاالت وأبعاد التنمية المستدامة.لانتماء المفاهيم العلمية في المصفوفة المقترحة  عبر عنت

 تطبيق أداة تقدير درجة االرتباط لمدرسي العينة للمرة الثانية 5-3-4

لفترررة الزراعيررة تررم فرري ا التخصصررية المقرراتوللتأكررد مررن ارتبرراط مفرراهيم المصررفوفة لمقرررر علررم األحيرراء برر
ترري تحديررد وتقرردير أدامرفقررة مررع  عرررض المصررفوفة النهائيررة المقترحررة (27/7/2013إلررى  17)الواقعررة مررن 

مرررة ثانيررة إلررى عينررة المدرسررين )الررذين اسرتجابوا لررألداة فرري المرررة األولررى(، وطلررب إلرريهم مررن  اإلرتبرراطدرجرة 
سررررنوات( المرتبطررررة بمفرررراهيم التخصصررررية الزراعيررررة للمرحلررررة الثانويررررة )فرررري ثررررالث  المقرررررراتجديررررد تحديررررد 

وفرزهرررا  وتحديرررد درجرررة االرتبررراط لكرررل مقررررر علرررى حررردة. وبعرررد جمرررع اسرررتبانات األداة المصرررفوفة المقترحرررة
التخصصررررية  المقرررررراتقررررد أجمعررروا علررررى ارتبرررراط جميررررع المدرسررررين أن سررررتجابة االتبررررين بنتيجررررة وتنظيمهرررا 

 ( يوضح ذلك.12الزراعية بالمفاهيم الواردة في المصفوفة المقترحة وجدول )
 

التخصصية الزراعية )لثالث سنوات( بحسب  المقرراتالمصفوفة المقترحة لمقرر علم األحياء ب. درجة ارتباط 12جدول ال
 آراء مدرسي العينة

تسلسل 
 العبارات

التخصصية  المقررات
 الزراعية

المصفوفة مفاهيم بالتخصصية الزراعية  المقرراتدرجة ارتباط 
 المقترحة

 متوسطة ةبطمرت داً ة جبطمرت
 االرتباط

غير 
 مرتبطة

غير مرتبطة 
 أبداً 

      راضيطبيعة األ 1

      والصرف ريال 2

      الجوية رصادالبيئة واأل 3

      نباتات الزينة والغابات 4

      اآلالت الزراعية 5
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6 
 الصناعات الغذائية

     واأللبان
 

7 
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

      ةالمزرع

      النحل والحرير 8
      ةالزراعي اتالحيوان 9
      اآلفات الزراعية 11
      البستنة الشجرية 11
      الخضار والزراعات المحمية 12
      المحاصيل والتجارب الزراعية 13
      أسماك ودواجن 14
15 

أساسيات علم الخضار 
      والفاكهة

 
الزراعيررة جميعررًا )فرري ثررالث سررنوات(  التخصصررية( أنرره جرراء تقرردير درجررة ارتبرراط مررواد 12ل )يبررين الجرردو 

مفهومرررًا(. أي أن تقرررديرات مدرسررري العينرررة 162) بدرجرررة )متوسرررط فمرررا فررروق( بمفررراهيم المصرررفوفة المقترحرررة
( قرررد تغيررررت فررري ة أبرررداً رتبطرررم غيرررر)غير مرتبطرررةو بتقرررديرالتررري جررراءت فررري االسرررتجابة األولرررى  لمقررررراتل

 )متوسطة االرتباط ومرتبطة(.تقديرإلى  االستجابة الثانية
ًا خمسررة لتمثيررل درجررة االرتبرراط الترري حررددها المدرسررون: حيررث تبررين أن أكبررر رمرروز وقررد اسررتخدمت الباحثررة 

دل علررى أن المفرراهيم )مرتبطررة جرردًا( ترري تررمسرراحة تشرركلت فرري المصررفوفة هرري خاليررا المصررفوفة المقترحررة ال
عنري )مرتبطرة( ثرم تليهرا تي ترال الخاليرازراعية التابعة لتلك الخاليا، وتليها مسراحة التخصصية ال المقرراتب

( فجرراءت مسرراحة صررغيرة نسرربيًا ة)غيررر مرتبطرر الخاليررا)متوسررطة االرتبرراط(. أمررا مسرراحة  الخاليررامسرراحة 
جدًا نسربيًا  )غير مرتبط أبدًا( فقد كانت مساحته صغيرة الخالياالسابقة ، وأما مساحة  الخاليابالمقارنة مع 

التخصصرية الزراعيرة  المقرررات المقرراتارتباط المصفوفة المقترحرة بر اتدرجل الرمزيتمثيل ال: 7)الملحق 
الترررري حررررددها المدرسررررون( . أي أن تقررررديرات مدرسرررري العينررررة لدرجررررة ارتبرررراط مفرررراهيم المصررررفوفة المقترحررررة 

ة ومرتبطرة جردًا(. وهرذا يردل علرى مرا الزراعيرة جراءت بغالبيتهرا بدرجرة )مرتبطر التخصصريةمواد  المقرراتب
 يلي:

 بررالمقرراتمفهومررًا( هرري أكثررر ارتباطررًا  162أن مفرراهيم المصررفوفة المقترحررة لمقرررر علررم األحيرراء ) .1
التري  قرراتمالتؤسس لتعلم كافة هي و وأكثر انتماًء ألبعاد التنمية المستدامة الزراعية  التخصصية

ولرريس فقررط ألربعرررة مقرررر(  15)فرري ثررالث سرررنوات يررة يدرسررها الطلبررة فرري المرحلررة الثانويرررة الزراع
 تخصصية زراعية. مقررات
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وأنه بتنظيم تلك المفراهيم المضرافة فري مواقرع الرنقص الرذي كشرفه التحليرل فري المرحلرة األولرى أي  .2
فررري المجررراالت واألبعررراد )البعرررد اإلقتصرررادي مجرررال صررريانة البيئرررة( أو عررردم تررروفر المفررراهيم )البعرررد 

قيات البيئة ومجال تطوير البيئة(، أصبحت المصفوفة المقترحة لمقرر علم االجتماعي مجال أخال
علررم األحيررراء المعتمررد فررري األحيرراء أكثررر توافقرررًا مررع مجرراالت وأبعررراد التنميررة المسررتدامة مرررن مقرررر 

 بحسب آراء مدرسي العينة. الخطة

 المعتمد في الخطة علم األحياء بمقررمقارنة المصفوفة المقترحة  5-3-5

من حيث حجم المحتوى المعتمد في الخطة مقرر علم األحياء  وبينمقارنة بين المصفوفة المقترحة تمت ال
 (:2كما في الشكل )

 

 
 

 المعتمد في الخطة مقرر علم األحياءمقارنة المصفوفة المقترحة مع (. 2الشكل )
افرق مرع أبعراد التنميرة الزراعية من جهة، وفي مدى التو  التخصصيةحجم المفاهيم المرتبطة بيالحظ ازدياد 
( 15والجردول ) مرن جهرة أخررىالمصفوفة المقترحة ومقرر علم األحياء المعتمد في الخطرة المستدامة بين 
 يوضح المقارنة.
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 المعتمد في الخطة مقرر علم األحياءبين و  ةالمقترح المصفوفة( مقارنة بين 15جدول )ال

 
 ( ما يلي:15يبين الجدول )

 المقررات المقررات%( مرتبطة ب100( مفهومًا كلها )162كافة مفاهيم المصفوفة المقترحة ) .1
مقرر علم األحياء التخصصية الزراعية ومنتمية لمجاالت وأبعاد التنمية المستدامة، بينما كان في 

والمنتمي للتنمية المستدامة الزراعية  التخصصيةالمقررات الجزء المرتبط ب المعتمد في الخطة
 .مقرر علم األحياء المعتمد في الخطةالمحتوى ل%( نصف 50يشكل فقط حوالي )

%( منتمية لمعيار التحليل ألن مفاهيمها اختيرت من 100المصفوفة المقترحة كامل مفاهيمها ) .2
معيار %( من 03071شكل ) مقرر علم األحياء المعتمد في الخطةضمن مفاهيم المعيار. بينما 

 التحليل.
 3الزراعية في المرحلة الثانوية ) التخصصية المقرراتالمصفوفة المقترحة ترتبط وتؤسس لكافة  .3

 مقرر( بحسب آراء مدرسي العينة. 15سنوات( وهي )
 

بحسب تغطية  مقرر علم األحياء المعتمد في الخطة ( يوضح المقارنة بين المصفوفة و3والشكل )
 السبعة: المستدامة المفاهيم لمجاالت التنمية

 مفاهيمال

المفاهيم  عدد
المرتبطة 

ات التخصصب
ية والمنتمية الزراع

لمجاالت وأبعاد 
 التنمية المستدامة

النسبة المئوية 
 المقرر من

النسبة المئوية 
 من معيار التحليل

 المقرراتعدد 
 التخصصية

الزراعية التي 
يرتبط بها 
 ويؤسس لها
 المقرر

 4 %83.91 %51 121 مقرر علم األحياء المعتمد في الخطة

 15 %111 %111 164 المصفوفة المقترحة
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 بتغطية مجاالت التنمية المستدامة السبعة مقرر علم األحياء المعتمد في الخطةو المصفوفة المقترحة (. مقارنة بين 3الشكل )

 
المالحظ أن محتوى المصفوفة المقترحة أكثر توافقًا مرع مجراالت التنميرة المسرتدامة لمعيرار التحليرل حيرث ف

لررم يغررط المجررالين السررادس والسررابع،  مقرررر علررم األحيرراء المعتمررد فرري الخطررةبينمررا تغطرري مفاهيمرره كافررة، 
( فيقارن بينهما مرن حيرث 2أما الشكل ) مفاهيم فقط(. 2ونسبة تغطيته للمجال الخامس كانت ضئيلة جدًا)

 أبعاد التنمية المستدامة الثالثة كما يلي:
 

    
 بحسب أبعاد التنمية المستدامة رر علم األحياء المعتمد في الخطةمقو  ةالمقترحالمصفوفة (. مقارنة بين 4الشكل )

 
( مفهوم في 110)البعد البيئي  ( أن معظم مفاهيم المصفوفة المقترحة توزعت في2يالحظ من الشكل )

بعد اإلجتماعي. بينما اقتصر ( مفهوم في ال27( مفاهيم في البعد اإلقتصادي، و)17البعد البيئي، و)
%( في البعد 3على البعد البيئي و جزء ضئيل منه فقط ) اء المعتمد في الخطةمقرر علم األحي

 .لمقرر علم األحياء المعتمد في الخطةوأن البعد االجتماعي لم يندرج تحته أية مفاهيم  اإلقتصادي
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ومصفوفات  (7)ملحق  ومرفقاتها من األنشطة واالستراتيجات بالتوصل إلى المصفوفة المقترحةو 
 ما مصفوفة " :السؤال الثاني من أسئلة الدراسة نع تمت اإلجابةتكون قد ( 0جزئية )ملحق المخططات ال

التنمية  أبعادمفاهيم علم األحياء التي تؤسس لتعلم المفاهيم التخصصية الزراعية بما ينسجم مع 
حقيق الهدف تبالتالي تم و " ؟الزراعي ول الثانويأللصف ال المستدامة والمقترح تضمينها في مقرر األحياء

لمفاهيم علم األحياء تؤسس لتعلم المفاهيم التخصصية الزراعية بما ينسجم مع  مصفوفة "بناءالثاني: 
 ".الزراعي ول الثانويأللصف ال التنمية المستدامة والمقترح تضمينها في مقرر األحياء أبعاد

 قيق الهدف الفرعي الثالث.وفي الخطوة التالية يتم اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث: وتح

 آراء المدرسين بالمصفوفة المقترحة 5-4

التخصصية الزراعية  المقرراتولتحقيق الهدف الفرعي الثالث: "معرفة آراء مدرسي علم األحياء ومدرسي 
في الثانويات الزراعية نحو المصفوفة المقترحة". واإلجابة على السؤال الثالث: "ما هي آراء مدرسي علم 

 التخصصية الزراعية في الثانويات الزراعية نحو المصفوفة المقترحة". المقرراتاء ومدرسي األحي
 
 تصميم االستبانة وضبطها إحصائياً  5-4-1

رس الثانويرررة الزراعيرررة نحرررو اعملهرررم فررري المررردرأس  معرفرررة آراء المدرسرررين القرررائمين علرررىترررم إعرررداد مقيررراس ل
صررالحيتها لمحترروى مررنهج مقرررر علررم األحيرراء  حهررا. أي مرردىالمصررفوفة الترري انتهررت الدراسررة الحاليررة القترا

، وهل سيؤثر تطوير المنهج )بحيث تشرمل مفراهيم المصرفوفة المقترحرة( فري للصف األول الثانوي الزراعي
 تحسين المستوى التحصيلي للطلبة في المقرر؟

 محاور وهي: سبعةعبارة، صنفت تحت  (30)من االستبانة تكون ت

 امل المرتبطة بالشكل والتنظيم )دقة ووضوح العبرارات وعردم وجرود أخطراء : العو المحور األول
 7-1لغوية واألنشطة واالستراتيجيات والتقويم (: األسئلة من 

  مفراهيم العالقررة ومرردى االرتبراط بررين المصررفوفة المقترحرة لعلررم األحيرراء ومررواد الثااانيالمحااور :
 .11-10الزراعية وشمل األسئلة التالية:  التخصصية

 15  -12: مفاهيم أبعاد التنمية المستدامة شملت األسئلة: محور الثالثال  
 مفرراهيم البعررد البيئرري: مجررال البيئررة الطبيعيررة ومجررال النظررام البيئرري والترروازن المحااور الرابااع :

 27إلى -16وشمل األسئلة التالية: من البيئي ومجال المشكالت البيئية
 32- 30وشمل األسئلة التالية : من  صيانة البيئة: مفاهيم البعد االقتصادي: المحور الخامس 
  36و 35: األسئلة البيئة مفاهيم البعد االجتماعي: أخالقيات :السادسالمحور 

 30و 37: األسئلةمفاهيم البعد االجتماعي وتطوير البيئة : المحور السابع 
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ترم التحقرق مرن أكرد، ال أوافرق(. و الثالثي الختيار اإلجابة المناسبة: )أوافق، غير مت درجوقد تم استخدام الت

 :واالتساق الداخلي كما يلي الظاهريصدق ال
 :ترررم عررررض المقيررراس علرررى مجموعرررة مرررن المتخصصرررين فررري المنررراهج وطررررق  الصااادق الظااااهري

 عديله حسب توجيهاتهم ومالحظاتهم.(، وقد تم ت1التدريس وفي مجال األحياء)ملحق

 :المقيررراس( مقسرررمة إلرررى محرراور فقرررد ترررم حسررراب نظرررًرا لكرررون االسررتبانة ) صااادق االتسااااق الاااداخلي
االتسراق الرداخلي عرن طريرق إيجراد معامرل االرتبراط برين مجمروع كرل محرور مرن المقيراس والدرجررة 

 ( نسب معامل االرتباط ودرجة الداللة:16النهائية لالختبار، ويوضح الجدول )

 
 قترحة( معامالت االرتباط لمقياس استبانة اآلراء نحو المصفوفة الم16جدول )

معامالت  المحور
 درجة الداللة االرتباط

 0001دالة عند مستوى  0073 المحور األول: العوامل المرتبطة بالشكل والتنظيم

المصفوفة المقترحة مفاهيم العالقة ومدى االرتباط بين : المحور الثاني
 الزراعية التخصصية بالمقرراتعلم األحياء ل

 0001دالة عند مستوى  0005

 0001دالة عند مستوى  0077 مفاهيم أبعاد التنمية المستدامة: الثالث المحور
مفاهيم البعد البيئي: مجال البيئة الطبيعية ومجال  :المحور الرابع

 النظام البيئي والتوازن البيئي ومجال المشكالت البيئية
 0001دالة عند مستوى  0002

 0001دالة عند مستوى  0007 يئةمفاهيم البعد االقتصادي: صيانة الب :المحور الخامس
 0001دالة عند مستوى  0006 البيئة مفاهيم البعد االجتماعي: أخالقيات :المحور السادس
 0001دالة عند مستوى  0077 مفاهيم البعد االجتماعي وتطوير البيئة: المحور السابع

 
ر والدرجرة النهائيرة للمقيراس تشير نتائج التحليل اإلحصائي لمعامل االرتباط برين مجمروع درجرات كرل محرو 

إلررى أن معامررل االرتبرراط قرروي، وهررذا يشررير إلررى قرروة المقيرراس فرري توضرريح آراء المدرسررين نحررو المصررفوفة 
 المقترحة وتأثير كل محور على تلك اآلراء.

  : مدرس ومدرسة  10لحساب معامل الثبات تم تطبيق االستبانة على عينة من المدرسين )الثبات
ث من المدرسة الزراعية بريف دمشق(، وباستخدام التحليل اإلحصائي لبرنامج من غير عينة البح

( وهري نسربة ثبرات مرتفعرة، تشررير 0075بلرغ معامررل الثبرات ) (Alpha Co-officient)معادلرة ألفرا 
 إلى أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه )آراء المدرسين نحو المصفوفة(.
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: اسررتبانة آراء المدرسررين نحررو المصررفوفة 10رقررم ملحررق الانظررر )وبالتررالي تكررون االسررتبانة جرراهزة للتطبيررق 
 .(المقترحة

 
 بالمصفوفة المقترحة تطبيق االستبانة لمعرفة آراء المدرسين 5-4-2

( درجررات، 3( عبررارة وتررم توزيررع الرردرجات بحيررث أعطيررت عبررارة أوافررق )17بلغررت عرردد العبررارات الموجبررة )
( عبرارة ترم توزيرع 17( درجرة، كمرا بلرغ عردد العبرارات السرالبة )1)( درجة، وعبرارة ال أوافرق 2وغير متأكد )

( درجرررة. 3( درجرررة، وعبرررارة ال أوافرررق )2( درجرررات، وغيررر متأكرررد )1الرردرجات بحيرررث أخرررذت عبرررارة أوافرررق )
 ( درجة.112)بلغت الدرجة الكاملة للمقياس وبذلك 

مدرسًا  (22) من اء على عينةتوزيع المصفوفة المقترحة مع استبانة اآلر  7/0/2013-3تم في الفترة 
في الثانوية الزراعية بريف دمشق  الذين استجابوا ألداة التقدير في المرحلة األولى نمدرسيالمن  ومدرسة

 22)وقد تم تقسيم العينة لمجموعتين تجريبيتين هما: المجموعة األولى  .والثانوية الزراعية بالسويداء
يدرسون مدرسًا ومدرسة  22والمجموعة الثانية ) (،ة الزراعيةلمقررات التخصصييدرسون امدرسًا ومدرسة 

 (.علم األحياءمقرر 
تم  ،األحياءعلم مقرر ل ةالمصفوفة المقترحنحو  المدرسين آراءاستبانة تصحيح مقياس نتائج  وبمراجعة

 (.17بحسب المحاور في جدول ) االستجاباتتنظيم متوسطات درجات 
 علم األحياءمحاور استبانة آراء المدرسين حول المصفوفة المقترحة لمقرر : متوسط الدرجات بحسب 17جدول ال

 الأوافق% متأكد%غير  أوافق % اورالمح

 70122 350712 570122 واألنشطة المحور األول: العوامل المرتبطة بالشكل والتنظيم

المصفوفة مفاهيم العالقة ومدى االرتباط بين : المحور الثاني
 الزراعية التخصصيةمواد و اء علم األحيالمقترحة ل

710220 200571 -- 

 70122 500000 220057 مفاهيم أبعاد التنمية المستدامة: المحور الثالث

مفاهيم البعد البيئي: مجال البيئة الطبيعية ومجال  :المحور الرابع
 النظام البيئي والتوازن البيئي ومجال المشكالت البيئية

050712 120205 -- 

 70122 210220 710220 مفاهيم البعد االقتصادي: صيانة البيئة :امسالمحور الخ

 -- 350712 620205 البيئة مفاهيم البعد االجتماعي: أخالقيات :المحور السادس

 70571 210220 700000 مفاهيم البعد االجتماعي وتطوير البيئة: المحور السابع

 502205 2701220 6507122 المتوسط العام للمحاور
 

الموافقة على المحور الرابع )مفاهيم البعد جاءت لصالح متوسطات الدرجات أن أعلى ( 17يبين الجدول )
البيئي: مجال البيئة الطبيعية ومجال النظام البيئي والتوازن البيئي ومجال المشكالت البيئية( 

يم العالقة ومدى هما المحور الثاني )مفاه %(710220) مئوية واحدة بنسبة محورانتلتها  %(050712)
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الزراعية(، والمحور الخامس )مفاهيم  التخصصية المقرراتو علم األحياء المصفوفة المقترحة لاالرتباط بين 
( بمتوسط المحور السابع )مفاهيم البعد االجتماعي وتطوير البيئةالبعد االقتصادي: صيانة البيئة(، تاله 

 .%(62.205) وبنسبة( الجتماعي: أخالقيات البيئةالمحور السادس )مفاهيم البعد ا( ثم 700000قدره )
 وكمتوسط عام المدرسينفي المؤشرات اإلحصائية التي يمكن استخالصها من خالل استجابات ف
في  ويعتبرونها قابلة للتطبيقمحتوى المصفوفة المقترحة لالمادة العلمية على ن موافقو  %(6507122)

 راعي.األول الثانوي الز  األحياء للصف مقرر علم
 اختبار فرضية البحث األولى حول آراء المدرسين نحو المصفوفة المقترحة 5-4-3

 آراء مدرسي علم األحياء وال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات تنص الفرضية: "
 ".التخصصية الزراعية نحو مصفوفة المفاهيم المقترحة المقرراتآراء مدرسي متوسطات درجات 

 T-Testجرى استخدام االختبار التائي  (∞=  0005عند مستوى الداللة )ة تلك الفرضية الختبار صحو 
ويبين  آراء المدرسين في االستبانةات درجتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لو 

 ( ملخص هذه اإلحصائيات.18جدول )
مدرسي علم األحياء  مجموعةيمة )ت( لدرجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وق: (18جدول )ال

 استبانة اآلراء نحو المصفوفة المقترحةفي الزراعية  التخصصية المقرراتمدرسي مجموعة و 

الداللة  Tقيمة  االنحراف المعياري المتاوسط العاادد المجموعة
 اإلحصائية

 1.433 4.685 22 مدرسو علم األحياء
 المقرراتمدرسو  دالةغير  1.865

 1.729 5.158 22 لتخصصية الزراعيةا

 (1415)( عند مستوى داللة 2الجدولية تساوي ) Tقيمة 

ن قيمة ( أل1.15)مستوى الداللة  عندغير دالة إحصائيًا  T =1.865أوضحت نتائج التحليل أن قيمة 
دال  وجود فرقعدم يعني قبول الفرضية بوهذا  .من قيمة)ت( الجدولية صغر( أ1.865)ت( المحسوبة )

 األولى ةالمجموعكل من في  المدرسينبين متوسطي درجات ( 0.05)إحصائي عند مستوى داللة 
 أنأي  .(التخصصية الزراعية المقرراتمدرسو ) الثانيةمقارنة مع المجموعة ( مدرسو علم األحياء)

س لتعلم مفاهيم المجموعتين متفقتين على مالئمة المصفوفة المقترحة لتعلم مفاهيم علم األحياء التي تؤس
وقد عبر المدرسون عن آرائهم بفوائد استخدام  .الزراعية وفق أبعاد التنمية المستدامة التخصصية

 المصفوفات بشكل عام في التعلم وجاءت معظمها متركزة حول النقاط التالية:
  م قوم الطلبة بربط المعرفة الجديدة بالمفاهييحيث بحدوث التعلم ذي المعنى، المصفوفة تسهل

 السابقة التي لها عالقة بالمعرفة الجديدة.

 تقود الطلبة إلى المشاركة الفعلية في تكوين بنية معرفية متماسكة متكاملة مرتبطة بمفهوم أساسي 
 .عد جوهر التدريس الفعالتوفير قدر من التنظيم الذي يُ  عن طريق



115 

  ثر التعلم ألطول فترة .على بقاء أو  الترابطيةمساعدة الطلبة على رؤية المعرفة المفاهيمية 

  تساعد على توضيح بنية المادة في صورة شبكة مفاهيمية تمكن الطلبة من فهم المادة واستيعابها
 لديهم. ئةطاوتصحيح المفاهيم الخ ،بصورة أفضل

 .تساعد على الفصل بين المعلومات الهامة و  تزود الطلبة بملخص تخطيطي مركز لما تعلموه
 والمعلومات الهامشية.

 على التركيز حول األفكار الرئيسة و معرفة سوء الفهم الذي قد ينشأ عند الطلبة لاعد المعلم تس
 للمفهوم الذي يقوم بتدريسه.

 فاعلية المصفوفة المقترحة في تحصيل مفاهيم علم األحياء 5-5

ر تم إعداد لقياس فاعلية المصفوفة المقترحة في تحصيل مفاهيم علم األحياء مقارنة بالمحتوى القديم للمقر 
 أداة لقياس المستوى التحصيلي كاآلتي:

 )القبلي/البعدي( تحصيليالختبار االبناء  5-5-1
 بعد تطبيق معينة دراسية مادة في الطالب يحرزه الذي األكاديمي المستوى إلى الدراسي التحصيل يشير

 المعرفة من الطالب حصله ما قياس هو الحالة هذه في التحصيلي االختبار من والهدف عليه، االختبار
 اختبارات وتستخدم) 211، 2112 الصراف،(معين  وقت في الدراسية بالمادة المتعلقة والمهارات والفهم

 مشكالتهم وتعرف التحصيلي مستواهم وقياس قدرات الطالب عن للكشف التربية مجال في التحصيل
رشادهم جيههمتو و  ةالطلب تصنيف غاياتل كما تستخدم عندهم، والضعف القوة ونواحي  عبيدات،) وا 
 : اآلتية الخطوات إتباع يجب تحصيلي اختبار وإلعداد .) 193، 1998

 .االختبار من الهدف تحديد .1

 .لعناصره النسبي الوزن وتعيين تحليله و االختبار سيشمله الذي الدراسي المحتوى تحديد .2

 .لألهداف النسبي الوزن وتعيين التدريسية التعليمية األهداف صياغة .3

 يالتحصيل االختبار مواصفات جدول عدادإ .2

 التحصيلي االختبار أسئلة صياغة .5

 .االمتحانية الورقة إخراج .6

 ) 122 ،2002 مراد، (،)207  ،2002 ، علي)االختبار تجريب .7
 الصورة األولية لالختبار -)أ( 

 تحديدل األحياء علم مقرر في األول الثانوي الزراعي الصف طلبة تحصيل قياس إلى االختبار يهدف
وقد اختارت الباحثة موضوعين من المقرر علم األحياء الطلبة.  تحصيل في المقترحة فاعلية المصفوفة

الفصل الثامن: تكيف النبات مع العوامل  الفصل السادس: التغذية عند النباتات الخضراء، و(وهما 
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 وبين المصفوفة المقترحة علم األحياء المعتمد في الخطةلكونهما موضوعين مشتركين بين مقرر  )البيئية
. حيث يجب تحقيق التكافؤ بأن يتم اختبار المجموعتين )الضابطة والتجريبية( بالمادة لعلم األحياء

 التعليمية ذاتها أي المضمون العلمي واحد ليكون الفرق هو فقط باستراتيجية التدريس المستخدمة.
 حصيلي:الت االختبار إعداد في السابقة الخطوات الباحثة واتبعت
 في األهداف عدد وبلغ إجرائية بصورة وصياغتهاأي المادة التعليمية  التعليمية األهداف تحديد .1

 .الستة المعرفية بلوم مستويات بحسب(  هدًفا 51السادس والثامن( ) (الفصلين
 يف المتضمنة الفرعية المفاهيم وكذلك العلمية المادة هاتتضمن التي الرئيسة مفاهيمبال قائمة إعداد .2

 على باالعتماد والفرعية المحتوى الرئيسة لعناصر النسبية األهمية تحديد ثم رئيس، موضوع كل
 الصفحات بعدد مقدرة العلمية وكمية المادة حدة، على موضوع كل لتدريس المستغرق الزمن

 (.19المبينة في جدول )
 

 النسبية هاأوزاناالختبار التحصيلي و عناصر محتوى تحديد  (19)الجدول 

عدد  الموضوعات
 الصفحات

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الحصص

النسبة 
 المئوية

 %المتوسط

الفصل السادس: التغذية عند 
 %15.17 %16.66 2 %14.28 6 النباتات الخضراء

 %13.18 %8.33 1 %19.14 8 آلية التركيب الضوئي
 %14.28 %16.66 2 %11.91 5 التغذية عند النباتات غير الخضراء

ن: تكيف النبات مع الفصل الثام
 %11.11 %16.66 2 %4.76 2 العوامل البيئية

 %19.14 %16.66 2 %21.42 9 علم البيئة واألنظمة البيئية الزراعية.
 %11.49 %8.33 1 %16.66 7 العوامل البيئية

 %7.13 %8.33 1 %7.14 3 العوامل غير الحية
 -تكيف النباتات: الجفافية

 %6.54 %8.33 1 %4.76 2 الشاطئية: -العصارية

 %7.13 %8.33 1 %7.14 3 العوامل الحية 
   13  45 المجموع

 
 حقيق ما يلي:لت وذلك الختبارا مواصفات جدول إعداد .3
 .بوضوح االختبار مجال ديدحت .4
 .والمحتوى األهداف بين الربط .5
 )411 ،2112 محتوى )علي، كل في هدف كل الختبار تطابقها يجب التي األسئلة عدد تقدير .6
 .)146 2112مراد،  (المحتوى صدق إلى يؤدي والذي االختبار أسئلة أعداد في المحتوى شمول .7
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 :مرحلتين على المواصفات جدول إعداد تم وقد
 المراد األهداف ومستويات المحتوى عناصر من لكل النسبية األوزان جدول إعداد :االولى المرحلة-

 (.19)جدول  تحقيقها
 (19في جدول ) األهداف ومستويات المحتوى لعناصر النسبي الوزن جدول تحويل : الثانية المرحلة-
 : هما بعدين الجدول يشمل حيث (21كما في )جدول  األسئلة جدول أعداد إلى

 منها لكل النسبي والوزن والفرعية الرئيسة الموضوعات. 
 من ونسبتها دهاعد على اعتماًدا منها لكل النسبي والوزن بلوم وفق التعليمية األهداف مستويات 

 ضوء في وذلك كله لالختبار األسئلة عدد تحديد بعد وذلك ككل مادة العلميةلل التدريسية األهداف
 .للطلبة العقليو  التعليمي المستوى

 المعرفي المجال في التربوية لألهداف بلوم تصنيف الموضوعية ويشمل االختبارات تعليماتثم تم وضع 
 :منها لكل المناسبة األفعال وفق المصفوفة في سلوكية أهداف بشكل صياغتها تمت مستويات ستة
 (.20)جدول  (التقويم، التركيب، التحليل، التطبيق، الفهم، المعرفة)

 وعدد األسئلة األهداف ومستويات المحتوى لعناصر النسبي الوزن .( 20الجدول ) 
   األهداف التعليمية 

مجموع  تقويم تركيب تحليل تطبيق الفهم المعرفة عناصر المحتوى
 األهداف 

الوزن 
 %النسبي

الفصل السادس: التغذية عند النباتات 
 15.17 5 1  1 1 1 1 الخضراء

 13.18 3  1  1  1 آلية التركيب الضوئي
 14.28 9 1 1  1 4 2 التغذية عند النباتات غير الخضراء

الفصل الثامن: تكيف النبات مع العوامل 
 11.11 7 1  2 1 1 2 البيئية

 19.14 6  1 2  1 2 علم البيئة واألنظمة البيئية الزراعية
 11.49 9  1 2 1 1 4 العوامل البيئية

 7.13 4 1 1   1 1 العوامل غير الحية 
 6.54 4 1  1 1 - 1 الشاطئية-العصارية -النباتات الجفافية
 7.73 3 1  1  - 1 العوامل الحية

  51 6 5 9 6 9 15 مجموع
 
فقد  (. وعليه21( هدفًا من األهداف التعليمية المبينة في جدول )51حصول على ما مجموعه )تم ال وقد

 مفردة صحيحة عن إجابة لكلواحدة  درجة تحديد وتم بنًدا ) 51 (من األولية صورته في االختبار تكون
 :من تكونت التي االختبار مفردات من
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( 9( بنود تقيس مستوى التطبيق، )6، ) الفهم ستوىم تقيس بنود ( 9) ،المعرفة مستوى تقيس بنًدا (15)
وقد تنوعت ( أسئلة تقيس التقويم.  6( بنود تقيس مستوى التركيب، )5بنود تقيس مستوى التحليل، )

طبيعة األسئلة بين االختيار من متعدد، وملء الفراغات، رسم المخططات، واإلجابة بكلمة أو مصطلح 
 وتسمية.

 الضبط اإلحصائي لالختبار -)ب(
 صصينتوالمخ المحكمين السادة على التحصيلي الختبارلالصورة األولية  عرض تم: الظاهريصدق ال-1

 :حيث من البنود لبعض والتعديالت المالحظات بعض لهم كانت وقد : أسماء السادة المحكمين(1)ملحق
 لقياسه البنود وضعت الذي المعرفي المستوى مع لتتناسب األسئلة بعض صياغة إعادة. 
 المطلوبة الصحيحة اإلجابة تمييز من الطالب ليتمكن العبارات بعض توضيح. 
 اإلجابة أو المحتوى تكرار بسبب البنود بعض حذف. 
 المستخدمة العلمية اللغوية األخطاء بعض تصحيح. 
 ختباراال صيغة في المستخدمة العلمية المصطلحات توحيد. 

بصورته األولية على عينة من خارج التحصيلي ق االختبار يطب( ت28/11/2113تم بتاريخ ): الثبات -2
( طالبًا وطالبة من الصف األول الثانوي الزراعي في المدرسة الثانوية 41مؤلفة من )عينة الدراسة 

 .الزراعية بريف دمشق
حساب  تمستطالعية( بمثابة التجربة اال تها الباحثةعتبر اهذه التجربة )والتي الطلبة في  استخدام درجاتبو 

وذلك  ،(spss)  برنامجبراون في -باستخدام معادلة سبيرمان التجزئة النصفية بطريقة ثبات االختبار
متوسط األسئلة الفردية مع  اتدرجمتوسط حيث احتسب  االختبار. بحساب معامل االرتباط بين نصفي

ثبات مقبول ل يؤشر( وهذا 0.72نصفين )أن معامل الثبات بين ال وتبين األسئلة الزوجية لالختبار اتدرج
 .التحصيلي الذي تم التوصل إليه لالختبار إحصائيا

 الصورة النهائية لالختبار -(ج)
 تكون االختبار حيث ،النهائي بيللتجر  جاهًزا ليصبح لالختبار النهائية الصورة بإعداد الباحثة قامت ثم

 (.11)ملحق  محددة أسئلة ضمن ولكن يةعشوائ بطريقة رتبت بنًدا ) 51 (من النهائية بصورته
 
 التجربة النهائيةتطبيق  5-5-2

من طلبة الصف األول الثانوي الزراعي  قصدياً وطالبة  اً ( طالب61تم اختيار )ولتطبيق التجربة النهائية 
طالب 31)في كل منهما تجريبية ضابطة و بالمدرسة الزراعية بريف دمشق وتوزيعهم في مجموعتين: 

 م العمل وفق ما يلي:وتوطالبة( 
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 تطبيق االختبار التحصيلي )القبلي(-)أ(
خالل الدوام  والضابطة التجريبية المجموعتين لطلبة الباحثة قبل من التحصيلي قبلياً  االختبار طبق

ة للتأكد من المدرس في العلوم حصص مواعيد حسبب (18/11/2113و 16) الرسمي بالفترة ما بين
 .التصحيح سلم وفق االختبار أوراق بتصحيح وقامتللطلبة  قراءة التعليمات وتوضيحها

 المجموعة درجات متوسط بين الفروق لداللة (T)قيمة  حساب و  (t-test )الباحثة اختبار استخدمت
 وفق (SPSS)اإلحصائي البرنامج باستخدام القبلي التحصيل اختبار في الضابطة والمجموعة التجريبية
 : (21الجدول )

 القبلي يختبار التحصيلتطبيق اال نتائج :) 21 (رقم الجدول
 المتوسط العدد المجموعة

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0630 50 10075 30307 26.070 30 الضابطة

    30173 27.753 30 التجريبية

 

 درجات متوسطي بين وقالفر  ختبارال القبلي يالتحصيل ختبارنتائج تطبيق اال (21) الجدول بيني
 أكبر من القيمة وهذه ).  (063يساوي الداللة مستوى أنب الضابطة التجريبية والمجموعة المجموعة

 المجموعة الضابطة درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم يؤكد مما (1.15)
تطبيق  قبل والتجريبيةالضابطة  تكافؤ المجموعتين ويدل على التجريبية المجموعة درجات ومتوسط

 التجربة النهائية.
 لتجريب المصفوفة المقترحة التطبيق النهائي-)ب(

طلبة الصف األول الثانوي لتم البدء بتطبيق التجربة النهائية بتدريس المصفوفة المقترحة بعد ذلك 
ولغاية  (17/11/2013)في الفترة الواقعة بين  الزراعي بالمدرسة الزراعية بريف دمشق

تدريس مجموعتي  تمتقريبًا(.  ةساع 12) ثالث أسابيعواستغرقت التجربة حوالي  ،(10/12/2013)
 لعلم األحياء في المدرسة كليف مدرسةتبالباحثة قامت حيث  ،الطلبة وفق جدول الحصص المدرسية

ريقة بعد شرح تفصيلي للمصفوفة المقترحة وط المقترحة المصفوفة استخدامب التجريبية المجموعة لتدريس
المعتمد في باستخدام مقرر علم األحياء الضابطة  المجموعة سيتدر ب أخرى ةمدرس توقام، العمل معها

درستا ذات المادة العلمية:  حيث أن كال المجموعتين المتكافئتين )الضابطة والتجريبية(. فقطالخطة 
، )بات مع العوامل البيئيةالفصل الثامن: تكيف الن الفصل السادس: التغذية عند النباتات الخضراء، و(

 المقرر ،المقترحة المفاهيم مصفوفةالمقرر باستخدام ) المستخدمة التدريس ولكن باختالف استراتيجيات
 ةطلبالتحصيل مستوى أما المتغير التابع فهو:  ن(المستقال نمتغيرا)أي ال( فقط المعتمد في الخطة

 األحياء.م مقرر لعللمفاهيم 
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 الصعوبات بعضالمقترحة  تدريس المصفوفة تطبيق بداية فيوعة التجريبية المجم مدرسة واجهت وقد
 :امنه

 منها والهدفالمرافقة للمصفوفة  األنشطة لبعض الطلبة تفهم ضعف. 
 في المشاركة هذه وضعف فيها والمشاركة العلمية األنشطة ممارسة مع الطلبة تأقلم صعوبة 

 .البداية
 بعض إلى واللجوء منها والهدف األنشطة لشرح الواحدة الدرسية الحصة في الوقت ضيق 

 .اإلضافية الحصص
وخاصة المخططات الجزئية وخرائط  المرافقة تهاأنشطو  المقترحةلمصفوفة ل سةالمدر   شرح بعد ولكن

وتمكن  السابقة الصعوبات على التغلب تم بها المشاركة على التجريبية المجموعة طلبة وتشجيع المفاهيم
المخططات الناقصة ورسم عدد من الخرائط المفاهيمية ألجزاء من المصفوفة المقترحة الطلبة من إكمال 

 للحصص بالنسبةالمدرسة الثانوية الزراعية  إدارة تعاون إلى إضافة ،التدريس بدايةببأداء متسارع مقارنة 
 .اإلضافية

 تطبيق االختبار التحصيلي )البعدي(-)ج(
المقترحة وللضابطة باستخدام مقرر  المصفوفة استخدامب لتجريبيةاوبعد االنتهاء من التدريس للمجموعة 

علم األحياء فقط، تم التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لكال المجموعتين في آن واحد بالفترة ما بين 
 درجة واحدة بإعطاءاالختبار وذلك بنود وقامت الباحثة بتصحيح  (13/12/2113ولغاية  12)تاريخ 

 متوسطملخص  وكان .للمجموعتين المتروكة أوالخاطئة  لإلجابة( 1)حيحة وصفرًا الص لإلجابة (1)
في  والضابطة التجريبية المجموعتين من لكل درجة( 51من الدرجة العظمى لالختبار ) الطلبة درجات

 :كاآلتي التطبيقين القبلي والبعدي
 )القبلي/البعدي(في االختبار التحصيلي نالمجموعتي طلبة درجاتالمتوسطات واالنحراف المعياري ل (22جدول )ال

االختبار 
 التحصيلي

 المجموعات
 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المجموعة 
 التجريبية

32.753 30307 220310 20767 

المجموعة 
 الضابطة

26.070 30173 310621 20733 

 
 التغير في متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة القبلي والبعدي.( 22من الجدول ) يالحظ
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 الفاعلية اتفرضيصحة اختبار  5-5-3
يتم التحقق من صحة فرضيات البحث المتعلقة بفاعلية المصفوفة المقترحة في تحصيل طلبة الصف 

 األول الثانوي الزراعي لمفاهيم علم األحياء.
 اختبار صحة الفرضية الثانية-1

تنص على مايلي: "ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية في 
عند مستوى االختبار التحصيلي القبلي والبعدي لمفاهيم علم األحياء". والختبار صحة هذه الفرضية 

 التجريبية المجموعة في تحصيل طلبة مقترحةالمصفوفة ال فاعلية من للتحققو ، (∞=  0005الداللة )
 في التجريبية المجموعةطلبة  درجات متوسط الفروق بين لداللة(T)  حساب قيمة تملمقرر علم األحياء 

 ل التالي:الجدو  وفق (SPSS)اإلحصائي البرنامج باستخدام البعديالقبلي و  التحصيل اختبار
 

 التحصيلي لالختبار (البعدي/القبلي)بية في التطبيق ( : متوسط درجات المجموعة التجري23جدول )ال

 العدد االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 الداللة 

 3.319 34.753 31 القبلي
 دالة 4.121 6.769

 2.767 44.318 31 البعدي
 

بذلك ترفض الفرضية الصفرية القائلة )ال توجد فروق دالة ية فالمحسوبة أكبر من الجدول(T) قيمة
 وجدوالعكس هو الصحيح أي ت ،إحصائيا بين درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي(

التجريبية في  المجموعة درجات متوسط بين (∞=  0005عند مستوى الداللة ) إحصائية داللة ذات فروق
وهذه الفروق تعود لفاعلية المصفوفة لصالح التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي  لبعدياالختبار القبلي وا

 المقترحة في تحسين تحصيل طلبة تلك المجموعة لمفاهيم مقرر علم األحياء.
 الفرضية الثالثةصحة اختبار  -2
ختبار الضابطة في اال ةال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلبة في المجموع"

 ."التحصيلي القبلي والبعدي لمفاهيم علم األحياء
 

 (البعدي/القبلي)في التطبيق  الضابطةالمجموعة طلبة ( : متوسط درجات 24جدول )ال

 العدد االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 الداللة 

 30173 26.070 31 القبلي
 دالة 5.511 6.123

 20733 310621 31 البعدي
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 تلكرفض الفرضية الصفرية يتم بذلك الجدولية ف (T)المحسوبة أكبر من (T) قيمة( أن 24يبين الجدول )
عند مستوى في االختبار القبلي والبعدي(  الضابطة)ال توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات المجموعة 

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجدت رضية العكس تكون هي الصحيحة أي، والف(∞=  0005الداللة )
لصالح التطبيق البعدي لالختبار  في االختبار القبلي والبعدي الضابطة المجموعة درجات متوسط

 .التحصيلي
 اختبار الفرضية الرابعة-3
 ما يلي:لى ع( وهي تنص ∞= 0005اختبار صحة الفرضية الرابعة للبحث عند مستوى الداللة )تم 
البعدي ( في االختبار التحصيلي ∞=  0005عند مستوى الداللة )وجد فروق ذات داللة إحصائية "ال ت

متوسط و  قترحةمصفوفة المالمجموعة التجريبية التي درست باستخدام البين متوسطات درجات طلبة 
 ".مصفوفة المقترحةلاتعزى الستخدام  التحصيلي أقرانهم في المجموعة الضابطة في االختباردرجات 

االختبار التحصيلي ويبين  في ةات الطلبدرجتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( ل
 ( ملخص هذه اإلحصائيات.25جدول )

 
 للمجموعتين البعدي يختبار التحصيلتطبيق اال نتائج :) 25 (رقم الجدول

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0005 50 3.641 20733 310621 30 الضابطة

    20767 220310 30 التجريبية

 (1415)( عند مستوى داللة 2قيمة ت الجدولية تساوي )

( أكبر من قيمة)ت( الجدولية، وهذا يدل على 3.641أن قيمة )ت( المحسوبة ) (25)يتضح من جدول 
 ةالمجموعكل من بين متوسطي درجات الطلبة في ( 0.05)مستوى داللة وجود فرق دال إحصائي عند 

التي استخدمت )مقارنة مع المجموعة الضابطة ( قترحةمصفوفة المال خدامة )الذين درسوا بإستالتجريبي
استخدام تمت معرفة أثر المتغير المستقل )التدريس بف .المجموعة التجريبيةوذلك لصالح  (المقرر فقط
( على المتغير التابع والتدريس باستخدام مقرر علم األحياء المعتمد في الخطة مقترحةالمصفوفة ال

 )المستوى التحصيلي للطلبة( من خالل مقارنة متوسطات الدرجات لكل مجموعة بعد التجربة.

فاعلية التدريس ب الفرضية المتعلقةمن  (باستخدام تحليل التباين األحادي إحصائياً التحقق ) كذلك تمو 
األول الثانوي تحصيل طلبة الصف  في المقرر فقطاستخدام بمقارنة ( قترحةالم مصفوفةال) ستخدامبا

 ( نتائج هذا التحليل.26يبين جدول )و  الزراعي لمقرر علم األحياء،
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 االختبار التحصيلي فينتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طلبة عينة الدراسة : (26جدول )

 مصدر التباين
مجموع 

 لمربعاتا
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ) ف ( 
 اإلحصائية

 مستوى الداللة

 09000 139102 10279122 2 20529207 المجموعاتبين 

   779710 27 67709200 المجموعاتداخل 
    27 00329207 الكلي

 
( لقيمة "ف" 09000(، وجود داللة إحصائية )26يالحظ من نتائج تحليل التباين األحادي في جدول )

الدراسة، وهذه النتيجة تعني وجود فروق  يمجموعتدرجات ( المتعلقة بالفروق بين متوسطات 139102)
ن طلبة المجموعة  (.قترحةالم مصفوفةال) خدامدالة إحصائيا في تحصيل طلبة عينة الدراسة تعزى إلست وا 

جموعة الضابطة التي درست التي درست باستخدام المصفوفة تفوقوا بتحصيلهم على أقرانهم من الم
 .المعتمد في الخطةالمقرر  باستخدام

رجاعها إلى عدة عوامل  من تم استعراضها في اإلطار النظري للدراسة و ويمكن تفسير هذه النتيجة وا 
 أبرزها ما يلي:

  عملية معرفية نشطة؛ فالنشاط في هي  ومصفوفاتها الجزئيةالمصفوفة المقترحة التعلم باستخدام
يتمثل في إعادة التنظيم  المعرفيالمتعلم نوعا من النشاط  ممارسةيعني المقترحة  المصفوفة

المصفوفة إستراتيجية بوالترتيب والتحويل الذي يدخله المتعلم على مادة التعلم، وعلى ذلك فالتعلم 
 يعتبر تعلما ذا معنى مما يزيد من قدرة المتعلم على التحصيل الدراسي. المقترحة

  بكل من المحتوى المراد تعلمه، وبما يوجد لدى المتعلم من تراكيب المقترحة  المصفوفةتهتم
بكيفية انتقاء وتنظيم خبرات المحتوى بحيث يسهل تمثيل المادة المراد تعلمها في  أيمعرفية، 

 معرفية جديدة. بنىالتراكيب المعرفية للمتعلم وتكوين 

 رفعالمتعلم والمعلم والمادة التعليمية وهذا يتفاعل ايجابي بين و دور المقترحة المفاهيم  مصفوفةل 
 التحصيل. مستوىمن 

  وهذا يزيد التعلم تهتم بزيادة دافعية المتعلم نحو ممارسة فالمصفوفة المقترحة وزيادة على ما سبق
 من التحصيل مما يساعد على التعلم الفعال.

  تربط بين التي عالقات للكه إدرا حول، لذاتهالمتعلم  تقويمفي المقترحة المفاهيم مصفوفة تسهم
تهتم بالمادة المتعلمة  التي استخدام المقرر المعتمد في الخطةبعكس  الرئيسة والفرعيةالمفاهيم 
 على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. يعمل، وال بشكل عام

 إحصائيا دالة فروق وجود أظهرتالتي ( 2011حوراني،  و دراسة )حنينتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

 طلبة تحصيل الذهنية في الخرائط لطريقة التدريس باستخدام إستراتيجية تعزى الطلبة درجات لمتوسطات
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أثبتت فعالية إستراتيجية بناء خرائط  التي( 2000دراسة )السيد، ومع العلوم.  مادة في التاسع الصف
ي التحصيل المعرفي في العلوم )الفوري المفاهيم تعاونيًا في تدريس العلوم بالمقارنة بالطريقة الُمعتادة ف

 داللة ذات فروق وجودتركيا التي توصلت لفي ( Kaya ، 2000كايا) دراسة. ومع نتائج والمؤجل(

التي درست باستخدام المخططات  التجريبية المجموعة أفراد الدراسي لصالح التحصيل في إحصائية
 زيادة إلى تؤدي المخططات المفاهيمية أن أظهرت يثح الجنسلمتغير  أثر وجودإال أنها بينت  المفاهيمية.

، بينما الدراسة الحالية أهملت دراسة أثر متغير الجنس لعدم اإلناث من أكبر بدرجة الذكور عند التحصيل
 إجماع الدراسات السابقة على أثره في التحصيل.

 
ة في تحصيل طلبة الصف اإلجابة على السؤال الرابع: "ما مدى فاعلية المصفوفة المقترح تمت وبذلك

 . األول الثانوي الزراعي لمفاهيم مقرر علم األحياء"

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 5-6

وفق معيار التحليل المصمم من قبل  علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعيبتحليل محتوى مقرر 
 الباحثة لهذا الغرض، تم التوصل إلى النتائج التالية:

( مفهومًا يرتبط 102( مفهومًا علميًا ، منها )221ما ورد في مقرر علم األحياء ) بلغ إجمالي-أوالً 
%( من إجمالي مفاهيم 75051التخصصية الزراعية األربع المدروسة أي بنسبة ) المقرراتبمفاهيم 

التخصصية الزراعية  المقرراتبعلم األحياء مقرر سبة جيدة وتدل على ارتباط محتوى المقرر. وهي ن
 طًا جيدًا.ارتبا

( مفهومًا بنسبة 120)المرتبطة والمنتمية ألبعاد التنمية المستدامة  العلمية المفاهيم بلغ عدد-ثانياً 
المكون من %( من معيار التحليل 03071وبنسبة )( من إجمالي المقرر، %27077) حوالي النصف

وتقع لتنمية المستدامة. منتمية لمجاالت وأبعاد االزراعية و  التخصصيةمرتبطة بهي مفهومًا(  123)
مجال  في المجاالت الخمس األولى للتنمية المستدامة من معيار التحليل موزعة كالتالي ترتيبًا تنازليًا:

 مجال مشكالت البيئة، و %(23.81) مجال البيئة الطبيعية، وفي %(34. 26) النظام البيئي
 .%(2.79) مجال صيانة البيئة، %(7.71) مجال التوازن البيئي، (15.38%)

البعد اإلقتصادي )مجال صيانة  مفاهيم التنمية المستدامة وهي مبينة في النقص فيتم تحديد -ثالثاً 
فقط( من مفاهيم المقرر وهذا يتطلب التعويض والتطوير. أما  مفاهيم 2البيئة( حيث تندرج تحتها )

فال مفاهيم تنتمي إليه من يئة( )أخالقيات البيئة وتطوير البالبعد اإلجتماعي بمجاليه السادس والسابع 
 مقرر علم األحياء.
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( من إجمالي مفاهيم %25072( مفهومًا وبنسبة )62)العلمية تم تحديد مجموعة من المفاهيم -رابعاً 
الزراعية  التخصصية( مفهوم أي حوالي ربع المقرر هي مرتبطة بمفاهيم مواد 221المقرر البالغة )

 ال ألبعاد التنمية المستدامة المحددة في معيار التحليل.ولكنها ال تنتمي ألي من مجاالت و 
 بالمقررات( من مفاهيم مقرر علم األحياء ال يرتبط %24.48)( مفهوم بنسبة 57تم تحديد )-خامساً 

 الزراعية األربع المذكورة وهي ال تنتمي لمجاالت وأبعاد التنمية المستدامة. التخصصية

لمقترحة لمقرر علم األحياء ومرفقاتها من األنشطة تم التوصل لبناء المصفوفة ا-سادساً 
المعتمد في  علم األحياء مقررواألستراتيجات ومصفوفات المفاهيم الجزئية، ومقارنتها مع محتوى 

على المجاالت السبعة  تتوزعمفهومًا( 162المقترحة )مفاهيم المصفوفة حيث بلغ عدد  .الخطة
( مفهوم، ومجال 36( مفهوم، لمجال النظام البيئي )37يعية ): في مجال البيئة الطبللتنمية المستدامة
( 17( مفهوم، ومجال صيانة البيئة )20( مفهوم، وفي مجال مشكالت البيئية )17التوازن البيئي )

. وبحسب أبعاد مفهوم( 13، ومجال تطوير البيئة )مفهوم( 12، ومجال أخالقيات البيئة )مفهوم
في البعد  مفهوم( 17( مفهوم في البعد البيئي، و)110يم كما يلي: )التنمية المستدامة توزعت المفاه

 د اإلجتماعي.( مفهوم في البع27اإلقتصادي، و)
 :المعتمد في الخطة محتوى مقرر علم األحياءرنة بين المصفوفة المقترحة وبين تم إجراء مقا-سابعاً 

 ( مفهوماً  162كافة مفاهيم المصفوفة المقترحة) (100 )%التخصصية  لمقرراتامرتبطة ب
مقرر علم األحياء محتوى ما يشكل الزراعية ومنتمية لمجاالت وأبعاد التنمية المستدامة، بين

الزراعية والمنتمي للتنمية المستدامة فقط حوالي  التخصصيةالجزء المرتبط ب المعتمد في الخطة
 .مقرر علم األحياء المعتمد في الخطة%( نصف محتوى 50)

 ( منتمية لمعيار التحليل ألن مفاهيمها اختيرت من 100ة كامل مفاهيمها )المصفوفة المقترح%
%( من 03071شكل ) مقرر علم األحياء المعتمد في الخطةضمن مفاهيم المعيار. بينما محتوى 

 معيار التحليل.
 الزراعية في  التخصصية المقرراتكافة مقرر( أي  15)المصفوفة المقترحة ترتبط وتؤسس ل

 بحسب آراء مدرسي العينة. (7ذا موضح في )الملحق سنوات( وه 3نوية )المرحلة الثا
األول الثانوي الزراعي لمقرر في تحصيل طلبة الصف تم قياس فاعلية المصفوفة المقترحة -ثامناً 

تفوقوا بتحصيلهم  المقترحة طلبة المجموعة التي درست باستخدام المصفوفة تبين أنو  علم األحياء.
. مقرر علم األحياء المعتمد في الخطةباستخدام مجموعة الضابطة التي درست على أقرانهم من ال

المجموعة التجريبية بين متوسطات درجات طلبة وتبين وجود فروق إحصائية في االختبار التحصيلي 
المجموعة الضابطة ( ومتوسطات درجات طلبة 220310) المقترحةمصفوفة ال باستخدامالتي درست 
 .ولصالح المجموعة التجريبية (310621) مقرر علم األحياء المعتمد في الخطةم باستخداالتي درست 
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 أن أظهرتو  (2011حورانيو  حنين) دراسةك الدراسات معظمهذه النتيجة مع ما توصلت إليه  تتفقا

لطلبة في تحصيلي لال تحسن المستوى عن تكشفف الطلبة تحصيل في واضحا أثرا المفاهيمية صفوفاتللم
 البنية في التغير إظهار في المفاهيم مخططاتالذي نتج عن استخدام  األحياء مقرر علم ميهامفتعلم 

. كما تتفق مع نتائج األبحاث القديمة التي توصلت إلى أهمية استراتيجة المصفوفات التدريس من المعرفية
ذات أهمية بالغة المفاهيمية  المصفوفات إستراتيجيةأن إلى  (2002، عفانة) عفانةفي التعلم. فقد وضح 
 .ما توصلت إليه الدراسة الحالية بأهمية االستراتيجية ذلك ؛ و في العملية التعليمية

 المقررات بإثراء الذي قام) 2007أبو عوكل،  (دراسة في جاء ماكذلك مع نتائج الدراسة الحالية اتفقت كما 

 برين تكاملًيرا منحنرى تشركل التري لعلروما لمقررراتال المفاهيميرة بالمخططرات الردنيا األساسرية للمرحلرة العلروم

 إثراءهرا طريرق عرن يرتم العلروم المنراهج تطروير أنبر فلسرطين فري الردنيا األساسرية للمرحلرة العلميرة المفراهيم

 المقررررات( فرري تنظرريم المفرراهيم العلميررة بحسررب  2005ومررع دراسررة )الخطيررب، . ةالمفاهيميرر بالمخططررات
ل مستويات منهاج المادة لصفوف المرحلة عموديًا ومراعاة التتابع الدراسية ذات العالقة أفقيًا وحسب تسلس

( التري أشرارت 2002في المادة العلمية الواحدة في كل الصفوف. ومع دراسة )حسرين صرابر حسرين علري 
إلرررى العالقرررات االرتباطيررررة الترررى توضرررحها المصررررفوفة المفاهيميرررة، والعالقرررات التشررررابكية والتقاطعرررات بررررين 

 كس صورة التكامل بين المفاهيم.تع التيالمفاهيم 
ال توجرررد تررم التعررررف علررى آراء المدرسررين نحرررو المصررفوفة المقترحررة بتطبيرررق اسررتبانة اآلراء وتبررين -تاسااعاً 

التخصصررية الزراعيررة متفقررة  المقرررراتآراء مدرسرري علررم األحيرراء ومدرسرري  أنو  فررروق ذات داللررة إحصررائية
الزراعيرة  التخصصريةلم األحياء التي تؤسس لتعلم مفراهيم على مالئمة المصفوفة المقترحة لتعلم مفاهيم ع

 .ومجاالتها التنمية المستدامة فق أبعادو 

 تهامقترحاالدراسة و  توصيات 5-7

 اآلتية:والتوصيات  قترحاتلما، تحاول الباحثة تقديم بعض هنتائجو التحليل  ضوء في

اعية وذلك بعد تطويرها إمكانية اعتماد المصفوفة المقترحة من قبل مديرية المناهج الزر  .1
 بإخضاعها إلجراءات عديدة منها:

  مقاطعتها مع نتائج تحليل معاكس ينطلق من التخصصات الزراعية
 باتجاه علم األحياء.

  مقاطعة نتائج الدراسة احالية مع مع دراسة التوصيف الوظيفي الرسمي
 وفق مباد  التنمية المستدامة المقننة مؤسساتيًا.



127 

 مقارن مع نظم تعليم مماثلة في دول أخرى لضمان  القيام ببحث مناهج
 التعادل ....إلخ(. -الشراكة -مواضيع )التعاون

ال  إمكانية إعادة النظر بمحتوى مقرر علم األحياء المعتمد في الخطة من المفاهيم التي .2
وال تندرج تحت أي من أبعاد التنمية  التخصصية الزراعية المقرراتبمفاهيم أي من ترتبط 
( مفهومًا 57)دامة أو مجاالتها السبعة. وقد حددتها الدراسة الحالية بنتيجة التحليل بالمست

 المقرراتإن لم ترتبط أو تؤسس ألي من ، ف%(22.20الواردة في المقرر ونسبتها )
من مقرر علم  ودروسها مفاهيمالمن األفضل إلغاء تلك يكون  فقدالتخصصية الزراعية 

 .لدراسته من قبل الطلبة المحتوى المقرر لعلم األحياء تسهيالً يتم تخفيض حجم  لكياألحياء 
التخطيط  في المصفوفاتاستراتيجية استخدام ي العلوم بمختلف فروعها على درستشجيع م .3

عداد الدروس اليومية بالربط بين و  الشرح، وفي تقويم و  عرض الدروس: جوانب المختلفةالا 
 .دروسهم العملية والنظريةفي  وفات التعليميةستخدام المصفالتشجيع الطلبة ، وكذلك الدرس

اعتماد المصفوفة المقترحة كوسيلة للتعلم الذاتي ألن المصفوفة شارحة لذاتها بذاتها إمكانية  .2
حيث يتضمن العمود التاسع للمصفوفة المقترحة التعريف العلمي المرجعي الموثق والمحَكم 

 .للمفهوم العلمي المقابل له من العمود الثالث

إجراء دراسات مشابهة حول مقررات أخرى لتحديد مدى ارتباطها بالمناهج مكانية إ .5
التخصصية وهل تؤسس للتعلم الالحق للتخصصات التي يدرسها الطلبة في المدارس المهنية 

  األخرى )صناعية، تجارية، وغيرها( .

الباحثة بإعدادها األدوات التي تم قامت  إفادة الباحثين في دراسات بحثية مشابهة منإمكانية  .6
 البيولوجيا التخصصية بينللمقارنة  معيار التحليل المحكم من قبل أساتذة متخصصين وأهمها
 المفاهيم العلمية لتحديد)صناعية، تجارية، وغيرها( األخرى  التخصصات المهنيةوبين 

 للتخصصات المطلوبة في تلك المدارس المهنية. ةؤسسالم



120 

 

 أواًل: المراجع العربية

جمهورية ، 2عدد ،القاهرة ،التربية المعاصرةمجلة  ،أزمة البحث التربوي (.1706)محمود أبو زيد  ،اهيمإبر 
 .مصرالعربية

الدنيا  األساسية للمرحلة العلوم المقررات إلثراء دراسة، 2007)) الهادي عبد عوض ميسرة، عوكل أبو
غزة،  اإلسالمية، بالجامعة ربيةالت كلية ماجستير غير منشورة في ، رسالةالمفاهيمية بالمخططات
 فلسطين.

، منشورات التربية البيئية والسكانية(. 2002الشماس، عيسى، ) المعلولي، ريمون و و األحمد، عدنان
 جامعة دمشق، دمشق، الجمهورية العربية السورية.

في  (STLلتطبيق معايير التنور التقني العالمية ) حتصور مقتر (. 2119األحمدي، علي بن حسن، )
، ورقة تطوير مناهج المدرسة الثانوية في المملكة العربية السعودية ) مناهج العلوم أنموذجًا(

)استشراف مستقبل التعليم  الواقع وآفاق المستقبلعمل مقدم إلى الملتقى األول للتعليم الثانوي: 
 ، المنطقة الشرقية، السعودية.الثانوي(

 دراسةمات المجتمع األهلي: ّمنظ برامج في المستدامة يةالبيئالتنمية . 2010، ميشيل وئام، اسبر
، رسالة ماجستير غير منشورة، وحمص دمشق محافظتي فيلبرامجها التربوية  ميدانية تقويمية

 قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية.
، الطبعة علمية ألطفال ما قبل المدرسةتنمية المفاهيم والمهارات ال(. 2002بطرس، بطرس حافظ )

 األولى، عمان، دار المسيؤة، األردن.

، رسالة دراسة تحليلية لمنهاج )مقرر(العلوم العامة للصف الثامن األساسي(. 2012جندية، نانا )
ماجستير غير منشورة، في قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية الجامعة اإلسالمية، غزة. 

 فلسطين.
في التعليم العملي القسم اد ومفي تدريس الشاملة الجودة م ومفهمتطلبات تطبيق  (.2111)رحاب ، ريةوج

بالمحافظات الجنوبية في الجمهورية راعية زية الوالثانميدانية في المدارس دراسة : راعيزي الوالثان
الجمهورية العربية  ورية،. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة دمشق سريةوبية السرالع

 السورية.

 ، برنامج دعم األبحاث في الجامعة اللبنانية، بيروت،نظرية التنمية المستدامة، (2006)ريمون ، حداد

 لبنان.
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في منهج مقترح في الفيزياء للمرحلة الثانوية قائم على تطبيقاتها النوعية (. 2007حسن، ياسر سيد )
 ، جمهورية مصر العربية.مصر

تحليل المضمون، تعريفاته، مفاهيمه، محددات استخدامه األساسية (. 1703سمير محمد، ) حسين،
، عالم الكتب القاهرة، جمهورية مصر ووحداته وفئاته، جوانبه التطبيقية وتطبيقاته اإلعالمية

 العربية.
كتاب دراسة تحليلية تقويمية ل(. 2003الحكيمي، جميل منصور أحمد و طالب، عبداهلل عبد أحمد، )

غير منشورة، كلية التربية،  ماجستير رسالة، في المدارس اليمنية العلوم للصف التاسع األساسي
 جامعة اليمن، اليمن.

تحليل محتوى أدب األطفال في ضؤ معايير األدب في التصور  (.1775) نعمة اهلل إسماعيل ،يجحوي
 السعودية.، المملكة العربية الرياض ،مكتبة الملك عبد العزيز ،اإلسالمي

 ،معهد اإلدارة ،تحليل المحتوى طريقة بحث علمية لتحليل الوثائق (.1760) عماد وجيه ،الخالدي
 ، المملكة العربية السعودية.13مجلد  ،3ع ،الرياض

، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة آلية إدماج القيم العلمية في المناهج التربوية(. 2005الخطيب، سليمان )
إلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(: القيم اإلسالمية في مناهج التربية الدولية للمنظمة ا

 .11/2005/ 23- 21والتعليم، تطوان، المملكة المغربية، 

، دار القلم 1بعة أولى، طتدريس العلوم في مراحل التعليم العام (.1776) الخليلي، خليل يوسف وآخرون
 .عربية المتحدةللنشر والتوزيع، دبي ، االمارات ال

مدى تحقق معايير الجودة في محتوى كتابي األحياء للصف الثالث الثانوي في كل (. 2119) ،خواجي، أبرار
)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة صنعاء الجمهورية  ،من الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية

 اليمنية.
، كتاب جامعي منشورات جامعة دمشق، الجمهورية العامةالبيئة (. 2002الخوري أكرم ، عبيدو محمد )

 العربية السورية.
، مكتبة األنجلو مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية(. 2000الدريني، حسين، وآخرون )

 ، القاهرة، جمهورية مصر العربية.2المصرية، ط

 لالستثمارات الدولية الدار ين،شاه بهاء ترجمة ،المستدامة التنمية مبادى(.  (2000موسشيت دوجالس،

 جمهورية مصر العربية. الثقافية،
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دارة سليمة (. 1773الزعبي، أحمد ) توجيه مناهج المؤسسات التدريبية الفنية نحو التنمية الزراعية وا 
، إدارة التعليم واإلرشاد، منظمة األمم المتحدة لألغذية للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة

 ا، إيطاليا.والزراعة، روم
تحليل محتوى كتب علم االحياء المقررة للمرحلة الثانوية فيما (. 2007الزعبي، زكريا عبد الرزاق، )

، رسالة ماجستير غير منشورة،قسم المناهج وطرائق التدريس، كلية يتعلق بالمفاهيم الوراثية
 التربية، جامعة دمشق.

 .الكويت ،مجلة العلوم االجتماعية ،مونإشكاليات استخدام تحليل المض (.1703) نادية ،سالم

، 2، طتنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها(. 2001سعادة، جودت أحمد و إبراهيم، عبد اهلل محمد )
 عمان، دار الشروق، األردن.

عمان، دار  ،1ط ،تنمية المفاهيم والمهارات العلمية وطرق تدريسها (،2002سالمه ،عادل أبو العز )
 األردن. ،الفكر

معاير تحليل الكتب المدرسية في إطار منهج (. 1776سيد، محمود شاكر وعماره، محمود إسماعيل )
 ،الرياض : دار المعراج الدولية للنشر، المملكة العربية السعودية. البحث التربوي

فعالية استراتيجية بناء خرائط المفاهيم تعاونيًا في تعلم العلوم  .(2111السيد، يسري مصطفى )
الجمعية المصرية للتربية العلمية. المجلد  ،مجلة التربية العلمية ،رحلة االبتدائية باإلماراتبالم

 .، اإلمارات العربية المتحدة217:248 ،2111الثالث. العدد الرابع. ديسمبرر

مفاهيم طبيعة العلم وعملياته المتضمنة في كتاب العلوم (. 2000السالم، ) عبد قديح شحادة، سلمان
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة تاسع ومدى اكتساب الطلبة لهاللصف ال

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.

 ضوء الثانوية في بالمرحلة األحياء كتب محتوى تقويم(. 2007) أحمد صالح بن محمد، الشهري
، اإلمارات اتاإلمار ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة وأخالقياتها األحياء علم مستحدثات

 العربية المتحدة
تصميم أنموذج لمحتوى كتب التربية االجتماعية  (.2112)محمود بني  ،عبدالرحمن وعيد ، الصبحين

والوطنية للمرحلة األساسية في األردن في ضوء مفاهيم وقيم التربية العالمية والعلمية 
، عمان، 344-329، 2112 ،84 العددالمجلة األردنية في العلوم التربوية،  ،والتكنولوجية

 األردن.

 القاهرة الحديث، الكتاب دار ، والتعليم التربية في والتقويم القياس (2002) علي قاسم الصراف،
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استراتيجيات التنمية المستدامة للحفاظ على األراضي الزراعية في ضوء (. 2118صوالحة، مرام فراس،)
، رسالة ماجستير غير منشورة ة مدينة طولكرمدراسة تحليلي :التطور العمراني للمدن الفلسطينية

 .، فلسطينفي التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
، القاهرة ،دار الفكر العربي ،تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية (.1707أحمد ) رشدي ،طعيمة

 جمهورية مصر العربية.

 للمرحلة العلوم كتب في المتضمنة المهنية المفاهيم(. 2010محمد، ) والمجالي، إيمان الطويسي، أحمد

، 7واالجتماعية، المجلد  اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة ، مجلةاألردن في المتوسطة األساسية
 ، عمان، األردن.  165-133عدد خاص، 

 ربية.، جمهورية مصر العالقاهرة ،دار الشروق ،أصول البحث االجتماعي (.1700) محمد ،عبد الباسط

، جمهورية مصر القاهرة ،الهيئة العامة للكتاب، قواعد البحث االجتماعي (.1772) زيدان ،عبد الباقي
 العربية.

، جمهورية مصر القاهرة ،دار الشروق ،تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم (.1703) محمد ،عبد الحميد
 العربية.

لوم الزراعية )تخصص اإلنتاج الحيواني( تقويم كتاب الع(. 2002العبد الرزاق، عياده عوض محمد )
، رسالة غير منشورة، بكلية للصف األول الثانوي الزراعي من وجهة نظر المعلمين في األردن

 الدراسات العليا في جامعة البحر األحمر، السودان.
ر ، القاهرة، رسالة ماجستير غيأثر المعسكرات في تنمية الوعي البيئي(. 1770عبد المسيح، سمعان )

 منشورة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

 الفكر دار ٦ ط ،وأساليبه وأدواته مفهومه العلمي البحث (.1770) الرحمن عبد عدس، ذوقان و ، عبيدات

 عمان، األردن. ،

 .، تونسفاس ،منهجية البحث في العلوم الشرعية (.1706) حسين ،عزوزي

، الرياض ،مكتبة العبيكان ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية (.1707) صالح محمد ،العساف
 المملكة العربية السعودية.

العالقة التبادلية بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية في تعليم  .(2001عفانة ، عزو إسماعيل )
مجلة البحوث والدراسات  ،مفاهيمي واستراتيجياتهوتعلم الرياضيات ، دراسة تحليلية في التغير ال

 . 21-17التربوية الفلسطينية ، العدد الخامس ، فبراير ، ص 
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طبيعة تضمين المفاهيم العلمية في كتب العلوم للصفوف  (.2002، )حسين صابر حسين، علي
كلية ب ، غير منشورةماجستير، رسالة في الجمهورية اليمنية ( من التعليم األساسي7/9من)

 .الجمهورية اليمنية جامعة صنعاء، ،التربية
فاعلية خرائط المفاهيم في تنمية القدرة على إدراك العالقات وتعديل (. 2115الفالح، سلطانة قاسم، )

، التصورات الخاطئة في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مدينة الرياض
 .، المملكة العربية السعودية 163-129 (،77(، العدد)21المجلة التربوية، المجلد)

، المملكة العربية 76ع  ،الرياض ،تحليل المحتوى واستخدامه (.1707) عبد الرحمن محمد ،القحطاني
 السعودية.

 نحوها واألتجاهات تدريسها ومهارات السكانية التربية مفاهيم (.2119) ثامر حميد الكبيسي، عبدالمجيد
 العلمية للدراسات العليا األكآديمية منشورة، غير دكتوراه رسالة ،الثانوي التعليم مدرسي لدى
 .العراق بغداد، والنفسية، التربوية العلوم قسم نسانية،واإل

، ترجمة: حسين مناهج البحث في العلوم االجتماعية والتربوية(. 1770كوهين، لويس وماينون، لورنس )
 ر العربية.كوجك ووليم تاوضروس عبيد، القاهرة، ، جمهورية مص

تصور مقترح لتضمين مفاهيم الوعي البيئي في المناهج الدراسية (. 2119) وداد عمر محمد، المبروك
، ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلدابفي المرحلة الثانوية التخصصية بشعبية طرابلس

 .ليبياجامعة الفاتح، 
ي والتنمية المتكاملة في مجتمع مفهومات المنهج الدراس(. 2005محمود، صالح الدين عرفه )

 ، عالم الكتب، القاهرة ، جمهورية مصر العربية.المعرفة

 ،النفسية والتربوية العلوم في والمقاييس االختبارات(. 2002)علي أمين ، سليمان و أحمد صالح ، مراد
 .القاهرة ، الحديث الكتاب دار ، وخصائصها إعدادها خطوات

االتفاقيه الدولية ورشة عمل حول (، 2010اطق الجافة والقاحلة )إكساد( )المركز العربي لدراسات المن
ستراتيجية ) للتنوع الحيوي ،  2010/10/20، محاضرة للدكتور أكرم الخوري (2020-2010وا 

 ، الجمهورية العربية السورية.دمشق

من مرحلة التعليم األساسي دراسة تحليلية تقويمية لكتب الكيمياء للحلقة الثانية  (.2119)معال، أسامة توفيق 
الجمهورية  جامعة دمشق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، ،في ضوء المفهوم الحديث للجودة

 .سوريةالعربية ال
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، والبيطرية الزراعية العلوم لقطاع الوطنية األكاديمية المرجعية المعايير وثيقة(. 2010معال، محمد )
 شق، الجمهورية العربية السورية.تشرين األول، جامعة دمشق، دم

(. مؤسسة الفكر العربي، الملتقى العربي الثالث للتربية والتعليم، ورقة عمل مقدمة إلى 2006معال، وائل )
إدماج المفاهيم المعاصرة للتنمية المستدامة في النظم المنتدى العربي الثالث للتربية والتعليم، 

 .، الجمهورية العربية السوريةيسانأبريل / ن 26-22،  التعليمية الجامعية

الحلقة الدراسية للتدريب والتخطيط الزراعي  (.FAO( )1775) منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
 ، روما.التنمية المستدامة في السياسات الزراعية والتنمية الريفية(: 30/1)

، إستراتيجية منتدى التربية العالمي (.2000(، )اليونسكوالمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم )
 ، دكار، السنغال.(2113 - 2118اليونسكو متوسطة األجل )

، منشورات برامج إدارة التلوث: المخاطر والحلول( . 2002المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، )
 العلوم والبحث العلمي، تونس.

دراسة تنسيق وتطوير التشريعات الخاصة بالحياة البرية في  (.2006)المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
 .الخرطوم، السودان، الوطن العربي

بي الزراعي في ألفاظ العلوم الزراعية ومصطلحاتها: المعجم العر  (2117) المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 .السودان (، الخرطوم،1، جزء )فرنسي -انكليزي -عربي

التربية البيئية في كتب علمي األحياء والزراعة في مملكة (. 2007موسى خليل أبو العطا، نظمي، )
 ، إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، البحرين.البحرين

دراسة تحليلية للقيم المتضمنة في كتاب العلوم العامة (. 2002لي والرواجفي، ذياب )ناجي، حسن ع
، مجلة كلية التربية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، السنة للصف الثامن األساسي في األردن

 ، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.17السابعة عشر، العدد 

، ترجمة: أحمد الصفدي، و إبراهيم الشافعي، تعلم كيف تتعلم (.1775نوفاك جووين، و جوزف وبوب )
 الرياض: جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

 التركيز مع السكانية التربية مجال في المدرسية الكتب محتوى دراسة (.2116) وآخرون، حال نوفل،
 واإلنماء، للبحوث التربوي المركز منشورات ،اإلنجابية والصحة االجتماعي النوع مفهومي على
 .لبنان بيروت، للسكان، المتحدة األمم صندوق مع بالتعاون العالي والتعليم التربية وزارة

(، 10)مجلد  (،2دد )ع ،تونس، المجلة العربية للمعلومات ،تحليل المحتوى (.1707) حسن ،الهبائلي
 تونس.

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121117a.pdf


132 

، المؤسسة العامة يئة للصف األول الثانويعلم األحياء والب(. كتاب مدرسي، 2010، )وزارة التربية
 للمطبوعات والكتب المدرسية، دمشق، الجمهورية العربية السورية.

 .17، الجمهورية العربية السورية ،دمشق ،وزارة التربيةدار نشر  .نشرات دورية (2012) ،زارة التربيةو 
والتعليم  ية الفنية الزراعيةمناهج المؤسسات التدريب(. 2010واإلصالح الزراعي، )وزارة الزراعة 

 ، الجمهورية العربية السورية.دمشقمنشورات مديرية التعليم الزراعي، ، الثانوي الزراعي
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 الملخص باللغة العربية

: "دراسة تحليلية لمحتوى مقرر علم األحياء في الصف األول هعنوان الذيالحالي  البحثتتلخص مشكلة 
ما ) :بالسؤال الرئيس اآلتي  راعي وبناء مصفوفة للمفاهيم العلمية في ضوء التنمية المستدامة"الثانوي الز 

نسبة ارتباط المفاهيم العلمية في مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي الزراعي بالمفاهيم التخصصية 
االقتصادية  :المستدامة الزراعية؟ وما المفاهيم الالزم إضافتها لتشكيل مصفوفة موافقة ألبعاد التنمية

 واالجتماعية والبيئية(؟
من خالل اإلجابة عن هذا السؤال الكشف عن مدى ارتباط مقررات  : تحاول الباحثةمشكلة البحث

 %77)الصف األول الثانوي الزراعي طلبة  غالبيةأشار التخصصات الزراعية بمقرر علم األحياء الذي 
ما يدرسونه في فهم  مقررتوظيف مفاهيم هذا الات يالقونها في ( إلى صعوبمن الطلبة المستطلعة آراءهم

من المقررات التخصصية الزراعية واضطرارهم لدراسة مفاهيم وموضوعات علم األحياء التي )بحسب 
توصلت لتحديد نسبة  إذاالحالية  وبهذا يمكن للدراسة آراءهم( ال يحتاجونها في تخصصاتهم الزراعية.

قرر علم األحياء المرتبطة بالمقررات التخصصية الزراعية وتؤسس لها اإلضاءة المفاهيم العلمية في م
لمفاهيم  هذا المقرر وبين ما يحتاجه طلبة الثانويات الزراعية للتعلم الالحق بين على مدى االرتباط

التخصصات الزراعية المطلوبة، سيما وأنه يزداد حاليًا التوجه للتحول نحو التخصصات المهنية التي 
 ؤهل الطلبة لسوق العمل واحتياجاته.ت

منهج مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي  الحالية إلجراء تحليل محتوى لذلك جاءت فكرة الدراسة
الزراعي لتحديد المفاهيم العلمية في مقرر علم األحياء التي تؤسس لتعلم المفاهيم التخصصية الزراعية 

بهدف التركيز عليها. ثم اقتراح الربط بين مفاهيم علم األحياء أي المتعلقة بالتخصص الزراعي المطلوب 
ذات الصلة بالمقررات التخصصية الزراعية المطلوبة على شكل مصفوفة مبنية على أبعاد التنمية 

 المستدامة.

 
للمفاهيم العلمية المرتبطة بالمفاهيم  تطوير مصفوفةيهدف البحث بشكل رئيس إلى : أهداف البحث
راعية والمؤسسة لها، والمنسجمة مع أبعاد التنمية المستدامة لتضمينها في مقرر األحياء التخصصية الز 

 . ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:للصف األول الثانوي الزراعي
 التنمية المستدامة. أبعادفي ضوء  الزراعي األول الثانويللصف تحليل محتوى مقرر علم األحياء  -1
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المرتبطة بالمفاهيم الزراعي  األول الثانويللصف  علم األحياءمقرر تحديد المفاهيم العلمية في -2
 التنمية المستدامة وذلك بحسب معيار للتحليل. بعادالتخصصية الزراعية وفقًا أل

 أبعادلمفاهيم علم األحياء تؤسس لتعلم المفاهيم التخصصية الزراعية بما ينسجم مع  مصفوفة بناء -3
 .الزراعي ول الثانويأللصف ال التنمية المستدامة واقتراح تضمينها في مقرر األحياء

 فري الثانويرات الزراعيرة نحروومدرسي المقرررات التخصصرية الزراعيرة  علم األحياءمدرسي  آراءف تعر   -2
 المصفوفة المقترحة.

وي الزراعري لمفراهيم مقررر التحقق من فاعلية المصفوفة المقترحة في تحصيل طلبة الصرف األول الثران-5
 علم األحياء.
( وتنص ∞= 0005: تم وضع الفرضيات التالية الختبار صحتها عند مستوى الداللة )فرضيات البحث

 ما يلي:على 
متوسطات درجات آراء مدرسي علم األحياء و ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  .1

 حو مصفوفة المفاهيم المقترحة.التخصصية الزراعية ن المقرراتآراء مدرسي 

ة في االختبار التجريبي ةال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلبة في المجموع .2
 التحصيلي القبلي والبعدي لمفاهيم علم األحياء.

الضابطة في االختبار  ةال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلبة في المجموع .3
 بلي والبعدي لمفاهيم علم األحياء.التحصيلي الق

ة التجريبي ةالمجموعكل من ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلبة في  .2
 العلمية مصفوفة المفاهيمأقرانهم في المجموعة الضابطة تعزى الستخدام درجات ومتوسط 
 التحصيلي الذي تضعه الباحثة لهذا الغرض.في االختبار  المقترحة

 
تحليل : لىو األ : تتمثل اإلجراءات البحثية المتبعة في الدراسة الحالية بمرحلتين متتاليتين ج البحثمنه

مقرر لتحديد المفاهيم العلمية الموجودة في ال الزراعي األول الثانويللصف محتوى مقرر علم األحياء 
 : بناءانيةثالو مستدامة. التنمية ال أبعاد ومدى توافقها معوالمرتبطة بالمفاهيم التخصصية الزراعية 

 التنمية المستدامة والمقترح تضمينها في مقرر األحياء أبعادالمفاهيم العلمية المنسجمة مع  مصفوفة
ها وقياس فاعليتها في في الثانويات الزراعية نحو  نمدرسيال آراءف تعر  و  الزراعي ول الثانويأللصف ال

 تحسين تحصيل الطلبة لمفاهيم علم األحياء.
 األول الثانوي الزراعيللصف المقرر  علم األحياء لتحليل مقرر تحليل المحتوىمنهج ت الباحثة دماستخو 
لتحديد األوزان  الكمي التحليل ةعلى أنه وحد، باعتبار المفهوم )الفكرة( (2011-2010) لعام الدراسيل

نيفها الكمي. كما تم بحساب درجات تكراراتها وتص والنسب المئوية للمفاهيم العلمية في محتوى المقرر
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استخدام المنهج التجريبي الختبار صحة فرضيات البحث حول آراء مدرسي العينة نحو المصفوفة 
المقترحة، وحول فاعلية المصفوفة المقترحة في زيادة تحصيل الطلبة لمفاهيم مقرر علم األحياء للصف 

 األول الثانوي الزراعي. حيث متغيرات البحث هي ثالث:
ير المستقل: مقرر علم األحياء المعتمد في الخطة باستخدام المصفوفة المقترحة/ مقرر علم المتغ -)أ(

 األحياء المعتمد في الخطة(.
 المتغيرات التابعة: -)ب(

 المستوى التحصيلي لطلبة الصف األول الثانوي الزراعي لمفاهيم مقرر علم األحياء. .1
علم األحياء/ ومدرسو المقررات  آراء مدرسي العينة حول المصفوفة المقترحة )مدرسو .2

 التخصصية الزراعية في الثانويات الزراعية(.
 

 :المجتمع األصلي والعينة
المنتشرة في  (زراعة) صصختالثانوية الزراعية في المدارس  المدرسينع و مجم)أ( المدرسين:  

 .( مدرس ومدرسة 1000المحافظات السورية، وعددهم اإلجمالي يقارب )
في جميع الثانويات الزراعية  (زراعة) صصختجموع طلبة الصف األول الثانوي الزراعي )ب( الطلبة: م

 ات:عينثالث للبحث و   ( طالب وطالبة.10500السورية وعددهم اإلجمالي حوالي )
  بحسب الخطة الزراعي  األول الثانويللصف  األحياء معل مقرر وهي :علميةاألولى العينة

(، باإلضافة ألربعة المقررات تخصصية زراعية تم 2011-2010) للعام الدراسي الدراسية
اعتمادها وهي: )البيئة واألرصاد جوية، نباتات الزينة والغابات، طبيعة األراضي، الري 

 والصرف(.
  مدرس ومدرسة بشكل مقصود من المدرستين  (100تم اختيار ): المدرسين الثانيةالعينة

لقرب تلك المدارس من دمشق حيث احتاجت  دمشقالزراعيتين في الشيفونية وبيت تيما بريف 
شرح مضمونها واإلجابة على الباحثة لمقابلتهم أكثر من مرة بعد توزيع االستبانات عليهم ل

 من المدرسين.ستالم االستبانات الو  ستفساراتاال
  األول الثانويلصف ( طالبًا وطالبة بشكل مقصود من ا60تم اختيار ): الطلبة الثالثةالعينة 

بريف دمشق لسهولة الوصول إليها )المدرسة التي انتقلت الشيفونية في المدرسة الزراعة ب زراعيال
( طالب وطالبة: 30الحقًا للدوام في مدينة دمشق(. وتم توزيعهم في مجموعتين في كل منهما )

المجموعة التجريبية )تدرس علم األحياء باستخدام المصفوفة المقترحة( والمجموعة الضابطة 
 درس مقرر علم األحياء المعتمد بالخطة(.)ت
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 تم إعداد وتصميم األدوات التالية:: أدوات البحث
مقرر علم ومفاهيم التخصصية الزراعية  المقرراتمفاهيم لتقدير درجة العالقة االرتباطية بين أداة  .1

 ة المستدامة.األحياء للصف األول الثانوي الزراعي وتحديد البعد الذي تنتمي إليه من أبعاد التنمي
التخصصية الزراعية وفق  بالمقرراتأداة لتحديد المفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء المرتبطة  .2

 أبعاد التنمية المستدامة من وجهة نظر المدرسين.
قائمة مفاهيم علمية معيارية محكمة لتحليل محتوى مقرر علم األحياء للصف معيار التحليل  .3

ء أبعاد التنمية المستدامة، وبالتالي تحديد المفاهيم العلمية لمقرر األول الثانوي الزراعي في ضو 
 علم األحياء المرتبطة بالمفاهيم التخصصية الزراعية وفق أبعاد التنمية المستدامة.

مصفوفة المفاهيم العلمية المقترحة تتضمن المفاهيم العلمية الموجودة في مقرر علم األحياء  .2
مضافًا إليها المفاهيم الناقصة  والمنتمية ألبعاد التنمية المستدامة الزراعية التخصصاتوالمرتبطة ب

التي تم التوصل إليها بنتيجة التحليل( لتشكل المفاهيم العلمية المقترحة لمقرر علم األحياء )
وفق أبعاد التنمية المستدامة )البيئية واالقتصادية واالجتماعية(  الزراعية التخصصاتالمرتبطة ب

 لمفاهيم التخصصية الزراعية.والتي تؤسس ل

ومدرسي المقررات التخصصية األحياء  مقرر علم مدرسي آراءللتعرف على اآلراء إستبانة  .5
 الزراعية نحو المصفوفة المقترحة. 

اإلختبار التحصيلي: لقياس فاعلية المصفوفة المقترحة في مستوى التحصيل لمفاهيم مقرر علم  .6
 وي الزراعي.األحياء لدى طلبة الصف األول الثان

المتبعة في هذا اإلجراءات وتتلخص  وقد تم التحقق من صدق وثبات األدوات وفق اإلجراءات الالزمة.
 البحث بالخطوات اآلتية:

بعلم األحياء للصفوف الثالثة االرتباطية التخصصية الزراعية ذات العالقة  المقرراتتحديد  .1
 بحسب رأي المدرسين.

علم األحياء المرتبطة بالمقررات التخصصية الزراعية وفق أبعاد  تحديد المفاهيم العلمية لمقرر .2
 التنمية المستدامة من وجهة نظر المدرسين.

.تصميم معيار لتحليل مقرر علم األحياء للصف األول الثانوي في ضوء التنمية المستدامة بناء  .3
العالقة ة ذات الزراعي التخصصية لمقرراتعلى ما حدده المدرسون من عناوين رئيسة وفرعية ال

جراءات صدقه وثباته. االرتباطية  بمقرر علم األحياء، وتحكيمه وا 
 المذكور أعاله التحليلبناء على معيار الزراعي  األحياء للصف األول الثانوي مقرر علمتحليل  .2

لتحديد المفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء المرتبطة بالمقررات التخصصية الزراعية وفق أبعاد 
ضافتها في المصفوفة المقترحة.التنمي  ة المستدامة وبالتالي تحديد النقص في المفاهيم العلمية وا 



125 

عالقتها بما ديد بحسب التحالتحليل و المفاهيم المتحصل عليها من  بناء المصفوفة المقترحة: بربط .5
األحياء وفقًا ألبعاد التنمية المستدامة علم  مقرر فييسبقها وما يتفرع عنها من مفاهيم 

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

جراء التعديالت المناسبة على  االستبانة لمعرفة آراء المدرسين بالمصفوفة المقترحةتطبيق  .6 وا 
 .المصفوفة

تدريس علم األحياء للمجموعة التجريبية باستخدام المصفوفة المقترحة، والمجموعة الضابطة  .7
 باستخدام المقرر المعتمد في الخطة فقط.

الزراعي لمفاهيم علم  لصف األول الثانويطلبة ا اعلية المصفوفة المقترحة في تحصيلقياس ف .0
 تطبيق االختبار التحصيلي القبلي/البعدي. األحياء

 وتقديم بعض المقترحات تفسير النتائجالختبار صحة فرضيات البحث و إجراء التحليل اإلحصائي  .7
 .نتائج الدراسة ضوء والتوصيات في

 
 د تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها:وق: نتائج البحث

( مفهومًا يرتبط 102( مفهومًا علميًا ، منها )221بلغ إجمالي ما ورد في مقرر علم األحياء )-أوالً 
%( من إجمالي مفاهيم 75051التخصصية الزراعية األربع المدروسة أي بنسبة ) المقرراتبمفاهيم 

التخصصية الزراعية  المقرراتبعلم األحياء مقرر توى سبة جيدة وتدل على ارتباط محالمقرر. وهي ن
 ارتباطًا جيدًا.

( مفهومًا بنسبة 120)المفاهيم العلمية المرتبطة والمنتمية ألبعاد التنمية المستدامة  بلغ عدد-ثانياً 
المكون من %( من معيار التحليل 03071وبنسبة )( من إجمالي المقرر، %27077) حوالي النصف

وتقع منتمية لمجاالت وأبعاد التنمية المستدامة. مرتبطة بالتخصصية الزراعية و هي  مفهومًا( 123)
مجال في المجاالت الخمس األولى للتنمية المستدامة من معيار التحليل موزعة كالتالي ترتيبًا تنازليًا: 

 مجال مشكالت البيئة، و %(23.81) مجال البيئة الطبيعية، وفي %(34. 26) النظام البيئي
 .%(2.79) مجال صيانة البيئة، %(7.71) مجال التوازن البيئي، (15.38%)

البعد اإلقتصادي )مجال صيانة  مفاهيم التنمية المستدامة وهي مبينة في النقص فيتم تحديد -ثالثاً 
فقط( من مفاهيم المقرر وهذا يتطلب التعويض والتطوير. أما  مفاهيم 2البيئة( حيث تندرج تحتها )

فال مفاهيم تنتمي إليه من )أخالقيات البيئة وتطوير البيئة( اعي بمجاليه السادس والسابع البعد اإلجتم
 مقرر علم األحياء.

( من إجمالي مفاهيم %25072( مفهومًا وبنسبة )62)العلمية تم تحديد مجموعة من المفاهيم -رابعاً 
الزراعية  التخصصيةمواد ( مفهوم أي حوالي ربع المقرر هي مرتبطة بمفاهيم 221المقرر البالغة )

 ولكنها ال تنتمي ألي من مجاالت وال ألبعاد التنمية المستدامة المحددة في معيار التحليل.
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 بالمقررات( من مفاهيم مقرر علم األحياء ال يرتبط %24.48)( مفهوم بنسبة 57تم تحديد )-خامساً 
 د التنمية المستدامة.الزراعية األربع المذكورة وهي ال تنتمي لمجاالت وأبعا التخصصية

تم التوصل لبناء المصفوفة المقترحة لمقرر علم األحياء ومرفقاتها من األنشطة -سادساً 
المعتمد في  علم األحياء مقررواألستراتيجات ومصفوفات المفاهيم الجزئية، ومقارنتها مع محتوى 

المجاالت السبعة على  تتوزعمفهومًا( 162المقترحة )مفاهيم المصفوفة حيث بلغ عدد  .الخطة
( مفهوم، ومجال 36( مفهوم، لمجال النظام البيئي )37: في مجال البيئة الطبيعية )للتنمية المستدامة
( 17( مفهوم، ومجال صيانة البيئة )20( مفهوم، وفي مجال مشكالت البيئية )17التوازن البيئي )

. وبحسب أبعاد مفهوم( 13)، ومجال تطوير البيئة مفهوم( 12، ومجال أخالقيات البيئة )مفهوم
في البعد  مفهوم( 17( مفهوم في البعد البيئي، و)110التنمية المستدامة توزعت المفاهيم كما يلي: )

 د اإلجتماعي.( مفهوم في البع27اإلقتصادي، و)
 تم إجراء مقارنة بين المصفوفة المقترحة وبين محتوى مقرر علم األحياء المعتمد في الخطة:-سابعاً 

 ( مرتبطة بالمقررات المقررات 100( مفهومًا كلها )162فاهيم المصفوفة المقترحة )كافة م%
مقرر علم التخصصية الزراعية ومنتمية لمجاالت وأبعاد التنمية المستدامة، بينما يشكل محتوى 

الجزء المرتبط بالتخصصية الزراعية والمنتمي للتنمية المستدامة فقط  األحياء المعتمد في الخطة
 .مقرر علم األحياء المعتمد في الخطة%( نصف محتوى 50) حوالي

 ( منتمية لمعيار التحليل ألن مفاهيمها اختيرت من 100المصفوفة المقترحة كامل مفاهيمها )%
%( من 03071شكل ) مقرر علم األحياء المعتمد في الخطةضمن مفاهيم المعيار. بينما محتوى 

 معيار التحليل.
 3وتؤسس لكافة المقررات التخصصية الزراعية في المرحلة الثانوية ) المصفوفة المقترحة ترتبط 

 مقرر( بحسب آراء مدرسي العينة. 15سنوات( وهي )
األول الثانوي الزراعي لمقرر في تحصيل طلبة الصف تم قياس فاعلية المصفوفة المقترحة -ثامناً 

تفوقوا بتحصيلهم  المقترحة فةطلبة المجموعة التي درست باستخدام المصفو  تبين أنو  علم األحياء.
. باستخدام مقرر علم األحياء المعتمد في الخطةعلى أقرانهم من المجموعة الضابطة التي درست 
المجموعة التجريبية بين متوسطات درجات طلبة وتبين وجود فروق إحصائية في االختبار التحصيلي 

المجموعة الضابطة درجات طلبة ( ومتوسطات 220310) المقترحةمصفوفة ال باستخدامالتي درست 
 .ولصالح المجموعة التجريبية (310621) باستخدام مقرر علم األحياء المعتمد في الخطةالتي درست 

 

 أهمها: المقترحات والتوصيات: وفي ضوء النتائج قدمت الباحثة بعض المقترحاتو التوصيات

زراعية وذلك بعد تطويرها من قبل مديرية المناهج ال إمكانية اعتماد المصفوفة المقترحة .7
 بإخضاعها إلجراءات عديدة منها:
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  مقاطعتها مع نتائج تحليل معاكس ينطلق من التخصصات الزراعية
 .باتجاه علم األحياء

  مقاطعة نتائج الدراسة احالية مع مع دراسة التوصيف الوظيفي الرسمي
 وفق مباد  التنمية المستدامة المقننة مؤسساتيًا.

 هج مقارن مع نظم تعليم مماثلة في دول أخرى لضمان القيام ببحث منا
 التعادل ....إلخ(. -الشراكة -مواضيع )التعاون

ال  إعادة النظر بمحتوى مقرر علم األحياء المعتمد في الخطة من المفاهيم التيإمكانية  .0
وال تندرج تحت أي من أبعاد التنمية  التخصصية الزراعية المقرراتبمفاهيم أي من ترتبط 

( مفهومًا 57)ستدامة أو مجاالتها السبعة. وقد حددتها الدراسة الحالية بنتيجة التحليل بالم
 المقرراتإن لم ترتبط أو تؤسس ألي من ، ف%(22.20الواردة في المقرر ونسبتها )

من مقرر علم  ودروسها مفاهيمالمن األفضل إلغاء تلك يكون  قدفالتخصصية الزراعية 
 ؟لدراسته من قبل الطلبة م المحتوى المقرر لعلم األحياء تسهيالً يتم تخفيض حج لكياألحياء 

التخطيط  في المصفوفاتاستراتيجية استخدام ي العلوم بمختلف فروعها على درستشجيع م .7
عداد الدروس اليومية بالربط بين و  الشرح، وفي تقويم و  عرض الدروس: جوانب المختلفةالا 

 .دروسهم العملية والنظريةفي  صفوفات التعليميةستخدام المالتشجيع الطلبة ، وكذلك الدرس

اعتماد المصفوفة المقترحة كوسيلة للتعلم الذاتي ألن المصفوفة شارحة لذاتها إمكانية  .10
بذاتها حيث يتضمن العمود التاسع للمصفوفة المقترحة التعريف العلمي المرجعي الموثق 

 .والمحَكم للمفهوم العلمي المقابل له من العمود الثالث

إجراء دراسات مشابهة حول مقررات أخرى لتحديد مدى ارتباطها بالمناهج إمكانية  .11
التخصصية وهل تؤسس للتعلم الالحق للتخصصات التي يدرسها الطلبة في المدارس المهنية 

  األخرى )صناعية، تجارية، وغيرها( .

ت الباحثة األدوات التي تم قام إفادة الباحثين في دراسات بحثية مشابهة منإمكانية  .12
البيولوجيا  بينللمقارنة  معيار التحليل المحكم من قبل أساتذة متخصصين بإعدادها وأهمها

المفاهيم  لتحديد)صناعية، تجارية، وغيرها( األخرى  التخصصات المهنيةوبين  التخصصية
 للتخصصات المطلوبة في تلك المدارس المهنية. ةؤسسالم العلمية
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 المالحق الرقم التسلسلي
 أسماء السادة المحكمين ألدوات البحث (1ملحق )

 (2ملحق )
أداة تقدير درجة ارتباط المقررات التخصصية الزراعية بمقرر علم األحياء 

 من وجهة نظر المدرسين

 (3ملحق )
أداة تحديد المفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء المرتبطة بالمقررات 

 لمستدامة من وجهة نظر المدرسينالتخصصية الزراعية وفق أبعاد التنمية ا

 (4ملحق )
قائمة المفاهيم العلمية في مقرر علم األحياء المرتبطة )بدرجة متوسط وما 
فوق( بالمقررات التخصصية الزراعية وفق أبعاد التنمية المستدامة)بحسب 

 آراء مدرسي العينة(

 (5ملحق )
في  ي الزراعيمعيار تحليل محتوى مقرر علم األحياء للصف األول الثانو 

 االجتماعية االقتصاديةالتنمية المستدامة بأبعادها البيئية ضوء 

 (6ملحق )
ألحياء علم ا قائمة المفاهيم العلمية الناتجة بتحليل الباحثة لمحتوى مقرر

الزراعي وما يرتبط منها بالمقررات التخصصية للصف األول الثانوي 
 بعاد التنتمية المستدامةالزراعية وما يندرج وينتمي منها لمجاالت وأ

 (7ملحق )
المرتبطة بالمقررات لمقرر علم األحياء العلمية المفاهيم بمصفوفة المقترحة ال

 أبعاد التنمية المستدامةوفق  لهاالمؤسسة و التخصصية الزراعية 
 مخططات المصفوفات الجزئية المشتقة من المصفوفة المقترحة (8ملحق )

 (9ملحق )
تقديرات مدرسي العينة لدرجة ارتباط المصفوفة المقترحة التمثيل اللوني ل

أبعاد التنمية وفق التخصصية الزراعية بالمقررات لمقرر علم األحياء 
 المستدامة

 استبانة آراء المدرسين نحو محتوى المصفوفة المقترحة لمقرر علم األحياء (11ملحق )
 األول الثانوي الزراعي للصف مقرر علم األحياءلاالختبار التحصيلي  (11ملحق )
 لمقرر علم األحياء التحصيلي االختبار إجابة ورقة (12ملحق )
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 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات البحث: 1ملحق 

أسماء 
األساتذة 
 المحكمين

 المركز العلمي والوظيفي

أداة تقدير درجة 
ارتباط المفاهيم 

العلمية في مقرر علم 
األحياءبالمفاهيم 

 صية الزراعيةالتخص

معيار تحليل 
محتوى مقرر 
 علم األحياء 

استبانة آراء 
 نحوالمدرسين 

المصفوفة 
 المقترحة 

االختبار 
التحصيلي 
لقياس فاعلية 
المصفوفة 
 المقترحة 

د. جمال 
 سليمان

ورئيس قسم أستاذ 
 التدريسالمناهج وطرائق 

/كلية التربية بجامعة سابقاً 
 دمشق

* *   

د. طاهر 
 سلوم

في قسم المناهج  أستاذ
/كلية  التدريسوطرائق 

 التربية بجامعة دمشق
* *   

د. أحمد 
 الدبسي 

في قسم المناهج أستاذ 
عميد / التدريسوطرائق 

كلية التربية كلية التربية 
 بجامعة دمشق

* * * * 

د. محمد 
 شيخو

في قسم  أستاذ مساعد
المناهج وطرائق 

/كلية التربية التدريس
 بجامعة دمشق

* * * * 

د. ريمون 
 المعلولي

أصول  في قسمأستاذ 
التربية/كلية التربية 
 بجامعة دمشق

* * * * 
د. خلود 
 الجزائري

في قسم المناهج  مدرس
/كلية وطرائق التدريس

 التربية بجامعة دمشق
* * * * 

د. يحيى 
 العمارين

في قسم  أستاذ مساعد
المناهج وطرائق 

/كلية التربية التدريس
 بجامعة دمشق

* * * * 
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د. محمد 
 صليبي

في قسم المناهج  مدرس
/كلية وطرائق التدريس

 التربية بجامعة دمشق
* * * * 

د. أكرم 
 الخوري

باحث في التنوع الحيوي 
في المركز العربي 

لدراسات المناطق الجافة 
 )إكساد(

 
* * 

 

د. معمر 
 ديوب

مدير إدارة الدراسات 
االقتصادية 

واالجتماعية/الهيئة العامة 
 لعلمية الزراعيةللبحوث ا

 
* * 

 

 م. هيثم حيدر
مدير التعليم الزراعي في 
وزارة الزراعة واإلصالح 

 الزراعي
* *   

. أحمد م
 كركي

مديرية التعليم الزراعي 
في وزارة الزراعة 
 واإلصالح الزراعي

* *   

م. نجوى 
 هدبة

مديرية التعليم الزراعي 
في وزارة الزراعة 
 واإلصالح الزراعي

* *   

حمد م. أ
 قاديب

مدير المدرسة الثانوية 
الزراعية بالشيفونية في 

 سابقاً  ريف دمشق
*    
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 من وجهة نظر المدرسينمقرر علم األحياء التخصصية الزراعية ب المقرراتلتقدير درجة ارتباط : أداة 2ملحق 
 

 رس في المدرسة الثانوية الزراعيةالزميل المد
الدكتور جمعة راسة لنيل درجة الدكتوراه في قسم المناهج وطرائق التدريس بإشراف تقوم الطالبة سميرة الزغبي بإعداد د

لمقرر علم األحياء تؤسس لتعلم المفاهيم التخصصية الزراعية بما ينسجم مع  مصفوفة مقترحةتهدف إلى تطوير  ابراهيم
ة لتحديد درجة ارتباط مفاهيم علم أبعاد التنمية المستدامة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت الطالبة بتصميم استبان

 بالمفاهيم التخصصية الزراعية. الزراعي الثانوي األول الصف في األحياء
بداء المالحظات والتعديالت التي ترونها مناسبة. مع الشكر والتقدير لجهودكم العلمية المتميز   .ةالرجاء االطالع وا 

 
 سميرة الزغبي          
          21/1/2111 

 من وجهة نظر المدرسينبمقرر علم األحياء الزراعية التخصصية  المقرراتتقدير درجة ارتباط ل(. أداة 2ملحق )

تسلسل 
 العبارات

التخصصية  المقررات
 الزراعية

 األحياءعلم مقرر مفاهيم بالتخصصية الزراعية  المقرراتدرجة ارتباط 

 متوسطة ةبطمرت ة جداً بطمرت
 االرتباط

بطة غير مرت غير مرتبطة
 أبداً 

      راضيطبيعة األ 1

      والصرف ريال 2

      الجوية رصادالبيئة واأل 3

      نباتات الزينة والغابات 4

      اآلالت الزراعية 5

      واأللبان الصناعات الغذائية 6

7 
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

     المزرعة
 

      النحل والحرير 8

      الحيوان الزراعي 9

      اآلفات الزراعية 11

      البستنة الشجرية 11

      الخضار والزراعات المحمية 12

      المحاصيل والتجارب الزراعية 13

      أسماك ودواجن 14

      أساسيات علم الخضار والفاكهة 15
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التخصصية الزراعية وتحديد البعد  قرراتالم(: أداة لتحديد المفاهيم العلمية في مقرر علم األحياء المرتبطة ب3ملحق )
 الذي تنتمي إليه من وجهة نظر المدرسين

 
 في المدرسة الثانوية الزراعية /المدرسة الزميل المدرس

الدكتور جمعة تقوم الطالبة سميرة الزغبي بإعداد دراسة لنيل درجة الدكتوراه في قسم المناهج وطرائق التدريس بإشراف 
لمقرر علم األحياء تؤسس لتعلم المفاهيم التخصصية الزراعية بما ينسجم مع  مصفوفة مقترحةير تهدف إلى تطو  ابراهيم

أبعاد التنمية المستدامة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت الطالبة بتصميم استبانة لتحديد درجة ارتباط مفاهيم علم 
 ية.بالمفاهيم التخصصية الزراع الزراعي الثانوي األول الصف في األحياء

بداء المالحظات والتعديالت التي ترونها مناسبة. مع الشكر والتقدير لجهودكم العلمية المتميز   .ةالرجاء االطالع وا 
 

 سميرة الزغبي          
          21/1/2111 

 
البعد الذي تنتمي إليه من التخصصية الزراعية وتحديد  المقررات(.أداة لتحديد المفاهيم العلمية لمقرر علم األحياء المرتبطة ب3ملحق )

 وجهة نظر المدرسين

المفاهيم 
 الرئيسة

لمقرر علم 
 األحياء

المفاهيم 
الفرعية 
لمقرر علم 
 األحياء

 تحديد االنتماء ألبعاد التنمية المستدامة الثالثة درجة االرتباط بالمفاهيم التخصصية الزراعية

 المقررات التخصصية الزراعية

متوسط  مرتبط مرتبط جداً 
 االرتباط

غير مرتبط  غير مرتبط
 أبداً 

 اإلجتماعي االقتصادي البيئي

 طبيعة األراضي          1

 الري والصرف          2

 البيئة واألرصاد الجوية          3

 نباتات الزينة والغابات          4

 اآلالت الزراعية          5

 الصناعات الغذائية واأللبان          6

دارة المزرعة          7  اإلرشاد الزراعي وا 

 النحل والحرير          8

 الحيوان الزراعي          1

 اآلفات الزراعية          10

 البستنة الشجرية          11
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 الخضار والزراعات المحمية          12

 المحاصيل والتجارب الزراعية          13

 أسماك ودواجن          14

 أساسيات علم الخضار والفاكهة          15

           المجموع
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التخصصية  المقررات(: قائمة المفاهيم العلمية في مقرر علم األحياء المرتبطة )بدرجة متوسط وما فوق( ب4ملحق )
 الزراعية وفق أبعاد التنمية المستدامة)بحسب آراء مدرسي العينة(

 

 أبعاد التنمية المستدامة

يم التي المفاه
ترتبط بمادة 
طبيعة 
 األراضي

المفاهيم التي 
ترتبط بمفاهيم 

لبيئة مادة ا
واألرصاد 
 الجوية

المفاهيم التي ترتبط 
بمفاهيم مادة نباتات 

 غاباتالزينة وال

المفاهيم التي ترتبط 
بمفاهيم مادة الري 

 والصرف

 
يئي

 الب
بعد
ال

 

علم - علم البيئة عوامل التجوية
علم  البيئة الذاتي

 بيئة اإلجتماعيال
- 

 الدبال تصنيف النباتات

تكيف النبات مع  
 العوامل البيئية

 تهوية التربة 

تثبيت اآلزوت الجوي  شعبة باديات األزهار علم بيئة النظم الماء
وتحلل المادة العضوية 
نتيجة نشاط الكائنات 

 الدقيقة في التربة
المجهر -الخلية  الحرارة 

-     الضوئي 
     لكتروني المجهر اإل

       الغشاء الهيولي  -
-السيتوبالسما-

المكتنفات 
       السيتوبالسما

        المكتنفات الحية-
الجسيمات -

         الكوندرية 
         جهاز غولجي-
          المريكز-

التربة وخواصها،  صف عريانات البذور
العناصر الغذائيةفي 
القابلة لالمتصاص في 

 التربة

 الجسيمات  غازاتال
         الصانعة

صانعات -
          اليخضور

 صف مستورات البذور
 

الكائنات الحية الدقيقة 
والطفيليات التي تسبب 
األمراض مثل المالريا 

 والبلهارسيا
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          صانعات النشاء-
           صانعات األلوان-

النسج -   الخلية  االحياء
النسج -   النباتية 
ة الجنيني

-     الميرستيمية
     النسج الواقية

النسج األولية -
 -     البرانشيمية

     النسج الداعمة 
        الخشب -
         اللحاء -

شعبة مستورات الزهر 
 الوعائية

األمراض الفطرية 
 والفيروسية والفيزيولوجية

األعضاء  المادة العضوية
-   الخضرية 

-     الجذر
-       القلنسوة

طقة الشعيرات من
-        الماصة

         منطقة التمايز
         المنطقة البالغة-
الكامبيوم  -

          الوعائي
 -الكامبيوم -

-          الفليني
-     الساق
           -البشرة
-         القشرة 

         اإلسطوانة الوعائية
-     األوراق-

           البشرة 

تأثير الملوحة والقلوية  اتاتالتكاثر عند النب
في التربة على نمو 

 النبات

األسمدة البلدية  المشريات  
والعضوية لتحسين بناء 

 التربة
علم البيئة  مكونات التربة

-     اإلجتماعي 
علم بيئة 
        المجتمعات النباتية

  تكاثر جنسي وال جنسي

التبخر والنتح، درجة التكاثر الجنسي عند        علم بيئة النظمالعوامل غير 
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-       الحية
 -الهواء-الضوء
  التربة

األنظمة البيئية  -
        الزراعية

النباتات الزهرية مغلفات 
 البذور

 حرارة التربة

أسباب تدهور 
 التربة

مركبات عضوية 
      والعضوية 

 -السكريات-
-سكريات أحادية 

         سكريات متعددة
         سكريات بسيطة-
         سكريات معقدة  -
  الستيروئيدات -

  التأبير واإللقاح

-األعضاء الخضرية      أنواع التجوية
القلنسوة       -الجذر     

منطقة الشعيرات الماصة        -
-منطقة التمايز         -

 -المنطقة البالغة         
الكامبيوم الوعائي          

     الفليني      -الكامبيوم -
           -البشرة-الساق     -

-القشرة          
اإلسطوانة الوعائية         

 البشرة           -األوراق     -

 

 -انجراف التربة
 -إنجراف مائي
 إنجراف ريحي

       العوامل غير الحية
-الضوء -الماء-

 - الحرارة-الهواء
 التربة

 -الموارد الطبيعية 
 الموارد المائية

 مفهوم 22 مفهوم 25 مفهوم 58 مفهوم 16 ع مفاهيم البعد البيئيمجمو 
-تملح التربة  

 ازدياد القلوية
 الري الحديث  

األسمدة 
واستخداماتها 

 المفرطة

دورة حياة النبات،   
 التبخر النتحي 

إزالة الغطاء 
تفكيك -النباتي 
 سطح التربة

الصرف، صرف   
صحي، صرف زراعي، 

 صرف صناعي
غة في ضخ المبال

المياه الجوفية 
الستعمالها في 

 الري

 المياه الجوفية  
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اتباع الطرق 
 التقليدية في الري 

   

    التصحر وأسبابه
الفضالت 

العضوية الناتجة 
عن المجموعات 

 السكنية

   

الفضالت 
الصناعية الناتجة 

 عن الصناعة

   

المبيدات  لبطء 
-تفككها 

وامتصاصها من 
قبل غرويات 

 التربة

   

قطع األشجار 
 بشكل جائر

   

    تدهور المراعي
    الرعي الجائر

حماية التربة من 
 اإلنجراف الريحي

   

طرق الحد من 
 زحف الصحراء

   

التشجير الحراجي 
 الوقائي

   

 مفاهيم 8 مفهوم 1 مفهوم 1 مفهوم 17 البعد اإلقتصادي مفاهيم مجموع

 
عد 
الب

 
اإل

عي
تما
ج

  

    
إنشاء مصدات 

 رياحال
تحسين المستوى   

المعيشي حيث يعتبر 
القطاع الزراعي هو 
حجر األساس للتنمية 

 المستديمة
 مفهوم 1 مفهوم 1 مفهوم 1 مفهوم 1 البعد اإلجتماعيمفاهيم مجموع 
 مفهوم 32 مفهوم 25 مفهوم 58 مفهوم 34 األبعاد كافةمفاهيم مجموع 

المفاهيم إجمالي 
 (مفهوم149=)اتالمقرر بكافة
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التنمية في ضوء  لصف األول الثانوي الزراعيلمعيار تحليل محتوى مقرر علم األحياء : (5)ملحق 
 االجتماعية االقتصاديةالمستدامة بأبعادها البيئية 

 البعد البيئي
: كل ما يحيط بالكائن الحي من عوامل Natural Environmentأواًل: مجال البيئة الطبيعية 

 [*.121،  6نات مادية وكائنات حية يؤثر ويتأثر بها ]ومكو 
فرع من علم الحياة يهتم بدراسة العالقات المتبادلة بين  Ecology علم البيئة 1

الكائنات الحية بعضها مع بعض وبينها وبين العوامل 
 [.121،  6المحيطة بها في الوسط ]

 وسط 2
Habitat 

ية بشكل الموطن أو المسكن الذي تعيب فيه العضو 
طبيعي، تنمو، تتكاثر وتنتشر في تفاعل مستمر مع 

 [.121،  6المكونات الحية وغير الحية المتوافرة فيه ]
مجال العضوية في بيئتها الحيوية داخل الوسط الذي  Ecological Niche عب بيئي 3

تعيب فيه والدور الوظيفي الذي تؤديه ضمن الشروط 
كل نوع عب بيئي والخصائص التي تتواجد فيها حيث ل

 [.384،  1مميز له ]
الغالف المحيط باألرض والذي توجد فيه الحياة ويتألف  Biosphere محيط حيوي 2

من ترابط كافة النظم البيئية على الكرة األرضية، حدوده 
واسعة إذ تشمل جزءًا من الغالف الجوي وجزءًا من 

 [.384،  1الغالف اليابس وكامل الغالف المائي ]
 Biological ف حيويطي 5

Structure 
كافة التنظيمات األساسية لألحياء بدءًا من المادة الحية 

 [.7،  5داخل الخلية الواحدة وانتهاًء بالمحيط الحيوي ]
 Biocenoses مكونات الطيف الحيوي 6

Communities 
مجموع الجماعات النباتية والحيوانية التي تعيب في 

 5] سم المجمعات الحيويةالطبيعة وتتفاعل مع بعضها با
 ،7.] 

الصخور الرواسب والتربة التي توجد فيها الكائنات الحية.  Lithosphere غالف يابس 7
وهي تؤلف الجزء الخارجي من القشرة األرضية الذي 

م تحت سطح  100-60يمتد إلى عمق يتراوح بين 
 [.11،  7األرض ]

جمدة على سطح اليابسة أو بالقرب المياه السائلة والمت Hydrosphere غالف مائي 0

                                                 
 الرقم األول هو رقم المرجع والرقم الثاني هو رقم الصفحة. *
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منها ويشمل المحيطات والكتل المائية األصغر حجمًا 
وكتل الجليد القطبية وكميات صغيرة من المياه المحمولة 

 [.394،  1بالهواء ]
الغالف الغازي السميك المحيط بالكرة األرضية والذي  Atmosphere غالف جوي 7

ن عدة طبقات، يشاركها في دورانها الدائم ويتألف م
وتظهر في طبقته السفلية جميع الظواهر المناخية 
وتقلبات الطقس التي لها عالقة مباشرة بالحياة على 

 [.390،  1سطح الكرة األرضية ]
إحدى طبقات الغالف الجوي العلوي تتألف من عنصر  Ozone Layer طبقة األوزون 10

تسهم في منع وصول األشعة فوق    O3األوزون 
جية إلى سطح األرض ألنها تمتص هذه األشعة البنفس

 [.6،  7فتحافظ على المحيط الحيوي وتحميه ]
منظومة بيئية متطورة وخصبة عناصرها الحية ترتبط  Forest غابة 11

بعالقات غذائية مع بعضها ومع العناصر والظروف 
الفيزيائية ومع الغطاء األرضي الحي المؤلف من أعشاب 

 [. 100، 6 ]وطحالب وتربة ودبال 
العضوية والمعدنية الناتجة عن تفكك البقايا  المقررات Humus دبال 12

النباتية والحيوانية المتراكمة في أرضية الغابة وتكون 
 [.100 ، 6تحت تصرف جذور النباتات واألشجار ]

خط الحراج )الحد األعلى  13
 للحراج(

Timber Line  المناطق الجبلية الحد الذي ينعدم بعده نمو األشجار في
بفعل العوامل المناخية في الصيف حيث تنخفض درجة 

 [.  157 ، 6 ( ْم وتزداد شدة الرياح ]10الحرارة عن )
منطقة األقاليم المحيطة بالدائرة القطبية الشمالية وتشكل  Tundra تندرا 12

حزامًا يحده شمااًل الدائرة القطبية وجنوبًا خط الحراج، 
تات متأقلمة مع فترة البرد التي تمتد وهي مناطق ذات نبا

تسعة شهور مظلمة وفترة النمو في الصيف ثالثة شهور 
 [.157،  6نهار دائم، والمعدل المطري القليل جدًا ]

تشكالت عشبية قليلة األشجار تغطي مساحات واسعة  Steppes سهوب 15
من األرض في المناطق ذات المناخ المعتدل التي تهطل 

خالل فصل واحد مما يمنع نمو األشجار  فيها األمطار
[6  ،161.] 

المناطق التي تكون فيها موارد الحياة أقل بكثير من قدرة  Deserts صحارى 16
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عوامل التبخر على التجفيف وفيها تتفاوت حرارتها كثيرًا 
 المقرراتبين الليل والنهار والصيف والشتاء. تربتها قليلة 

ء النباتي وتكون العضوية لذلك يندر وجود الغطا
 [.161،  6مساحات شاسعة عارية تمامًا ]

ب مدارية أو شبه مدارية تحتوي على غطاء نباتي اعشأ Savanna سافانا 17
عشبي وأشجار متفرقة. وتعتبر مناطق انتقالية بين 

،  1المناطق العشبية والغابات المطرية االستوائية ]
519.] 

 Fresh Water بيئة الماء العذب 10

Environment 
األنهار والبحيرات والبرك والمستنقعات بما فيها من 
كائنات حية. تعتبر الصلة بين المحيط واليابسة من 
الناحية الحيوية )الكائنات الحية( والناحية الفيزيائية 

 [.93،  7)المكونات غير الحية( ]
 Salt Water بيئة بحرية 17

Environment 
%( من مساحة 70ل )كل البحار والمحيطات التي تشك

األرض فتشكل أكبر البيئات الطبيعية المعروفة، من أهم 
صفاتها: اتصال أجزائها، ملوحة مياهها، واستقرار درجة 

 [.574،  7حرارتها نسبيًا على مدار السنة ]
الخط الساحلي على طول الشاطئ البحري بما فيها المياه  Coast Line بيئة الشاطئ 20

 [.100،  7الحية التي تعيب فيها ] واليابسة والكائنات
بيئة الدلتا )مصاب  21

 األنهار(
Estuary 

Environment 
بيئة مائية محدودة المساحة تتمثل بمناطق التقاء النهر 
بالمسطحات المائية الكبيرة. وهي أهدأ وأقل تجانسًا من 
البيئات البحرية وأقل ملوحة منها ألن مياه النهر تقوم 

ر عند المصب، ولكنها تكون أغنى بتحلية مياه البح
العضوية وتعتبر وسطًا مشتركًا لكثير من  المقرراتب

 [.103،  7الكائنات البحرية والنهرية ]
الموارد المتوافرة بشكل دائم في البيئة الطبيعية ال تنضب  Permanent N.R موارد طبيعية دائمة 22

 [.10،  2باستخدامها، مثل )الشمس( ]
تتميز الموارد التي تظل متوافرة في البيئة الطبيعية  Renewable N.R ة متجددةموارد طبيعي 23

بقدرتها على التجدد واالستمرار ما لم يتسبب اإلنسان في 
 [.10،  2تدهورها ونفاذها مثل الغابات ]

موارد طبيعية غير  22
 متجددة

Non-Renewable 

N.R 
آجاًل. الموارد التي تختفي وتتعرض للنفاذ إن عاجاًل أم 

ويتوقف توفرها على حسن استثمار اإلنسان لها بينما 
يؤدي سوء استغالل اإلنسان لها إلى نفاذها. مثل )النفط( 
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[2  ،11.] 

مساحة معينة من البيئة بما يشكلها من أحياء وعوامل  :Ecosystemثانيًا: مجال النظام البيئي 
ذا التفاعل من استمرار لهذا النظام واستمرار أخرى غير حية وكلها تتفاعل فيما بينها وما ينتج عن ه

 [.5،  6الحياة فيها ]
 Non-Living مكونات غير حية 25

Components 
الموجودة في النظام البيئي مثل الماء  المقرراتالعناصر و 

واألوكسجين والكربون والعوامل الفيزيائية كالرياح والتربة 
الكائن الحي فيها والحرارة أي البيئة الفيزيائية التي يمارس 

 [.66،  1نشاطه ]
 Living مكونات حية 26

Components 
مجموع العضويات النباتية والحيوانية التي تشكل المجتمع 

 [.66،  1الرئيسي في نظام بيئي ما ]
النباتات الخضراء التي تبني غذائها بنفسها من مواد غير  Producers منتجات 27

الشمسية محولة لها  عضوية بسيطة مستفيدة من الطاقة
،  3إلى طاقة كيميائية بواسطة عملية التركيب الضوئي ]

25.] 
 المقرراتالعملية التي تقوم بها النباتات الخضراء لبناء  Photo synthetic تركيب ضوئي 20

الغذائية العضوية بواسطة اليخضور وبدءًا من العناصر 
البسيطة والماء وثاني أكسيد الكربون مع امتصاص 

 [.36،  2لطاقة الشمسية ]ا
األشنيات واألحياء المجهرية في البيئة المائية والتي  Photo plankton عوالق نباتية 27

تحوي أجسامها على صبغة الكلوروفيل مما يجعلها قادرة 
على القيام بالتركيب الضوئي وبذلك فهي المنتجات في 

 [.10،  1البيئة المائية ]
مجموعة األحياء الصغيرة التي تعيب في البيئة المائية  Zoo plankton عوالق حيوانية 30

وتعرف بالبالنكتون الحيواني وتتغذى على الهائمات 
 [.10،  1والعوالق النباتية ]

مجموعة األحياء التي تعيب في قاع المجرى المائي  Basements القاعيات 31
،  1وتركيبها يجعلها تتالءم مع هذه الظروف القاسية ]

11.] 
جميع الكائنات الحية التي ال تستطيع صنع غذائها  Consumers مستهلكات 32

ما تتغذى  بنفسها بل تعتمد على كائنات حية أخرى وا 
 …مباشرة على النباتات مثل الحشرات واألرانب وغيرها
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،  1أو تعيب على حساب الكائنات الحية الحيوانية ]
14.] 

 Primary مستهلكات أولية 33

Consumers 
حياء التي تتغذى مباشرة على النبات كالحشرات األ

والعوالق الحيوانية والقاعيات في البيئة المائية، والحيوانات 
 [.27،  3العاشبة كاألرانب واألبقار ]

 Secondary مستهلكات ثانوية 32

Consumers 
الحيوانات الالحمة التي تتغذى على الحيوانات العاشبة 

[3  ،27.] 
الحيوانات المفترسة آكلة لحوم كل الحيوانات األخرى،  High Consumers امستهلكات علي 35

 [.27،  3واإلنسان الذي يأكل كل شيء ]
الكائنات الحية التي تعتمد في غذائها على تفكيك جثث  Decomposers مفككات 36

وبقايا الكائنات الحية وتحولها إلى مواد وعناصر بسيطة 
النباتات الخضراء من  تختلط مع التربة لتستفيد منها

 [.20،  3جديد. مثال: البكتريا والفطور ]
مجموعة الكائنات الحية المرتبطة ببعضها ارتباطًا متباداًل  Living Unit وحدة إحيائية 37

متكيفة بتركيبها وعدد أنواعها وأفرادها مع شروط الوسط 
،  6وتحافظ على استمراريتها بالتكاثر بشكل دائم ]

109.] 
الكائن الحي الذي يستطيع القيام بجميع الوظائف الحيوية  Individual الفرد-كائن الحيال 30

داخل جسمه وخارجه مستقاًل ومنفصاًل عن أي كائن حي 
آخر ويمتلك صفات النوع العامة وقادر على التكاثر من 

 [.10،  5أجل الحفاظ على النوع ]
حد التي لها نموذج مورثات مجموعة من أفراد النوع الوا Population جماعة 37

 [.10،  5واحد وتحتل موقعًا معينًا في زمن معين ]
 Biotic مجمع أحيائي 20

Community 
مجموعة من الجماعات الحية تعيب في وسط ما وتعود 
ألنواع مختلفة وتنشأ فيما بينها عالقات غذائية وتتكيف 
للحياة مع بعضها ضمن ظروف حيوية وفيزيائية واحدة 

[5  ،22.] 
عالقة الكائنات الحية بعضها ببعض من حيث حصولها  Food Relations عالقات غذائية 21

على الغذاء وتفاعل هذه الكائنات مع بعض بحيث تؤدي 
 3هذه التفاعالت إلى سريان الطاقة خالل النظام البيئي ]

 ،66.] 
الطعام عن سلسلة عمليات تحول الطاقة المستمدة من  Food Chain سلسلة غذائية 22
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طريق سلسلة األحياء التي يأكل فيها كل نوع النوع الذي 
يسبقه في السلسلة. تبدأ السلسلة الغذائية دائمًا بالنباتات 

 [.69،  1الخضراء التي تتلقى الطاقة من الشمس ]
مجموعة السالسل الغذائية المتداخلة بعضها ببعض  Food Web شبكة غذائية 23

بنوع واحد من الغذاء مما  تعتمد النتيجة أن المستهلكات 
يؤدي إلى اتصال السالسل الغذائية على صورة شبكة 

 [.69،  1غذائية ]
انتقال الطاقة من الشمس إلى المحيط الحيوي عبر  Energy Chain سلسلة الطاقة 22

السلسلة الغذائية باتجاه واحد وأهم ما يميزها أنها ليست 
 [.71،  1السلسلة ] دائرية وأنها فقدان تدريجي على طول

مجموعة الشبكات الغذائية المتداخلة بعضها ببعض في  Life Web شبكة الحياة 25
،  1المحيط الحيوي ككل على سطح الكرة األرضية ]

71.] 
والعناصر الغذائية من األحياء المنتجة  المقرراترحلة  Food Cycle دورة غذائية 26

بمستوياتها ثم  )نباتات خضراء( إلى األحياء المستهلكة
إلى األحياء المفككة ومنها إلى األحياء المنتجة من جديد 

[1  ،71.] 
شكل هرمي يمثل تناقص كمية الطاقة وكتلة المادة الحية  Energy Pyramid هرم الطاقة 27

تكون و مستويات السلسلة الغذائية في بيئة معينة بدا و صع
يرة قاعدة هذا الهرم عريضة ألن األحياء المنتجة صغ

الوزن كثيرة العدد فكمية الطاقة والكتلة الحية كبيرة بينما 
تحتل القمة األحياء المستهلكة كبيرة الوزن قليلة العدد 

حيث كمية الطاقة والمادة الحية صغيرة جدًا في المستوى 
 [.10،  7]األخير من السلسلة الغذائية 

رض على شكل األشعة القادمة من الشمس إلى سطح األ Sunlight تشميس 20
موجات كهرومغناطيسية قصيرة وال تتوزع بشكل منتظم 
على سطح األرض بسبب الشكل الكروي لألرض 

 [.109،  6ودورانها حول الشمس مع محورها المائل ]
 Nutrition of تغذي الكائنات الحية 27

Living 

Organisms 

جملة الظواهر التي تجعل األحياء تتغذى وتنمو في 
تعيب فيها من أجل تركيب مادتها الحية بيئتها التي 

 [.276،  2الخاصة بها والحصول على الطاقة ]
عالقة غذائية بين كائنين من نوعين مختلفين من األحياء  Predication افتراس 50
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غالبًا فيها يستفيد أحد الطرفين كل الفائدة وهو المفترس 
بينما يقع كل الضرر على الطرف اآلخر وهو الفريسة 

عالقة مؤقتة تنتهي باستهالك الفريسة أو جزء منها  وهي
[2  ،210.] 

التسابق والصراع بين األحياء للحصول على حاجاتها  Competition تنافس 51
الضرورية من الوسط الذي تعيب فيه.  التنافس بين 

  كائنات من نوع واحد يعرف بالتنافس الداخلي:
Intraspecific    من أنواعوعندما يكون بين كائنات 

،  Interspecific [2: مختلفة يعرف بالتنافس الخارجي
210] . 

عالقة إجبارية بين كائنين من نوعين مختلفين يعيب فيها  Parasitism تطفل 52
أحد الطرفين على حساب الطرف اآلخر يسمى الطرف 
األول الذي ينفرد بالنفع )الطفيلي( ويسمى الطرف الثاني 

 [.210،  2عائل( ]الذي يلحق به الضرر )ال
عالقة بين كائنين من نوعين مختلفين يعود فيها كل النفع  Communalism تعايب 53

على أحد الطرفين وتسمى )المتعايب( بينما ال يعود على 
الطرف اآلخر وهو )المضيف( أية فائدة كما ال يصاب 

 [.210،  2بأي ضرر ]
نوعين مختلفين يأخذ  تبادل المنفعة بين كائنين من Mutuality تشارك 52

أحدهما من اآلخر بقدر ما يعطيه فيصيب كل منهما قدرًا 
،  2من النفع و ال يلحق بأي منهما شيء من الضرر ]

210.] 
إعاقة نمو وانتشار لنوع من الكائنات الحية بواسطة نوع  Amensalism تضاد 55

آخر عن طريق إفراز مواد كيميائية معينة إلى الوسط 
 2حته وتؤدي إلى القضاء على ذلك النوع ]لتحويره لمصل

 ،100.] 
مقاومة نبات لعامل بيئي معين كالحموضة أو التكلس أو  Tolerant تحم ل 56

الملوحة أو الحرارة أو البرودة. أما في الحراج فالتحمل 
هو مقدرة النبات على العيب والنمو في الظل والغطاء 

 [.100،  2الكثيف ]
دم تأثر فرد ما أو جماعة بجوارها لجماعة أخرى من ع Neutralism حياد 57

،  6الكائنات الحية. وهي عالقة نادرة في الطبيعة ]
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342.] 
لى موطن تلك  Dispersal انتشار 50 تحرك األفراد ضمن الجماعة من وا 

 [.153،  1الجماعة ]
 [.167،  1مغادرة الفرد لموطن الجماعة ] Emigration هجرة 57

 
 [.251،  1قدوم الفرد إلى موطن الجماعة ] Immigration ةهجرة معاكس 60

 
مجموعة التغيرات المتالحقة التي تمر بها جماعة من  Succession استيطان وتعاقب 61

الكائنات الحية إلى أن تصل إلى ما يسمى طور الذروة 
 [.251،  1أو االستقرار ]

جسام وهياكل الكائنات تغذي الكائنات الدقيقة على أ Saprophatism الرمية 62
العضوية في تلك البقايا  المقرراتالميتة فتقوم بتفكيك 

وتحويلها إلى عناصر بسيطة تختلط بالتربة لتعود فتستفيد 
،  1منها النباتات الخضراء من جديد في إنتاج الغذاء ]

253.] 
تفرز  خاصة من خصائص النظام البيئي البحري فيها Auto-Purification تنقية ذاتية 63

الكائنات البحرية المجهرية مواد كيميائية مضادة للبكتريا 
 [.253،  6التي تلوث مياه البحر فتقتلها ]

: التعادل الطبيعي بين مكونات البيئة وعناصرها Ecological Balance ثالثًا: مجال التوازن البيئي
ازن فيها ما لم يطرأ تغير كبير الحية وغير الحية في تفاعلها مع بعضها بحيث تؤدي إلى استمرار التو 

 [.52،  3يؤدي إلى اإلخالل بهذا التوازن ]
الحية في البيئة  رحالة التوازن بين المكونات العوامل غي Natural Balance توازن طبيعي 62

 [.30،  3بحيث ال يطغى عامل على العوامل األخرى ]
 Ecological استقرار النظام البيئي 65

Stability 
لنظام البيئي على العودة إلى وضعه األصلي بعد قدرة ا

أي تغير يطرأ عليه دون حدوث تغير أساسي في تكوينه 
[3  ،25.] 

 Ecological تكيف بيئي 66

Adaptation 
قدرة الكائن الحي على التالؤم مع البيئة التي يعيب فيها 
واستمراره جياًل بعد جيل ومقدرته على نقل الصفات 

 [.391،  1للنوع ]الوراثية المحددة 
 Biological توازن حيوي 67

Balance 
حالة التوازن بين األحياء التي تعيب في بيئة واحدة 

 3بحيث ال يطغى أحدها في تأثيره على األحياء األخرى ]
 ،30.] 
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 Ecological نمو النظام البيئي 60

Growth 
النزوع إلى زيادة حجم جماعات الكائنات الحية الموجودة 

 [.12،  7ظام البيئي ]في الن
 Abridgment اختزال 67

(shortening) 
النزوع نحو خفض حجم جماعات الكائنات الحية التي 

 [.12،  7تعيب في النظام البيئي ]
قدرة النظام البيئي المتضرر على العودة إلى حالته  Elasticity مرونة 70

 [.12،  7األصلية السوية ]
انتقال الكربون الموجود في غاز ثاني أكسيد الكربون من  Carbon Cycle دورة الكربون 71

الهواء إلى النبات وتحويله إلى مواد عضوية عن طريق 
عملية التركيب الضوئي ثم انتقاله إلى الهواء مرة أخرى 
 7بعد تفكيك النبات والحيوانات الميتة من قبل المفككات ]

 ،11.] 
زوت من أمالحه الموجودة في التربة إلى النبات انتقال اآل Nitrogen Cycle دورة اآلزوت 72

وانتقاله عبر السلسلة الغذائية إلى الحيوان على شكل 
بروتين ثم عودته إلى الهواء بعد موت هذه الكائنات 

 [.11،  7وتفكيكها من قبل المفككات ]
ه انطالق األوكسجين عن طريق التركيب الضوئي وانتقال Oxygen Cycle دورة األكسجين 73

 [.11،  7إلى الكائنات الحية عن طريق التنفس ]
انتقال الماء بشكل طبيعي ومتواصل ما بين الغالف  Water Cycle دورة الماء 72

الجوي واليابسة والغالف المائي والمحيط الحيوي فيتبخر 
الماء من مختلف المسطحات المائية بتأثير أشعة الشمس 

يتكاثف ويتساقط ويدخل الجو كبخار ماء تحمله الرياح و 
 [.11،  7على شكل أمطار وثلوج ]

القدرة الحقيقية الكامنة على إنجاز عمل ما، أو المعيار  Energy الطاقة 75
الكمي العام لحركة أشكال المادة كافة وتأثيراتها المتبادلة 

[6  ،168.] 
 [.168،  6الطاقة المستمدة من الشمس ] Solar Energy طاقة شمسية 76
 [.169،  6الطاقة الناجمة عن قوة الرياح ] Wind Energy الرياح طاقة 70
الطاقة المستمدة من المصادر المائية كالسدود واألنهار،  Water Energy طاقة مائية 77

 [.169،  6وطاقة أمواج البحر )المد والجزر( ]
غاز الطبيعي الطاقة الكيميائية الكامنة في البترول وال Fossil Energy طاقة مستحاثية 00

 [.169،  6والفحم الحجري المخزون في عمق األرض ]
ذات األصل العضوي التي تحللت على  المقرراتجميع  Fossil Fuel الوقود األحفوري 01
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مدى العصور لتصبح في القرن العشرين المصدر األول 
للطاقة وبالرغم من مخزونها الضخم في القشرة األرضية 

للنفاذ في حال اإلسراف في إال أنها محدودة وقابلة 
استهالكها. مثال: البترول، الغاز الطبيعي، الفحم 

 [.300،  3الحجري ]

كل تغيير كمي أو كيفي في : Environmental Problems  رابعًا: مجال المشكالت البيئة
حدث مكونات البيئة الحية وغير الحية ال تستطيع األنظمة البيئية استيعابه دون اختالل توازنها في

 [.428،  3أو غير مباشر على حياة الكائنات الحية ] مباشرضرر 
 Ecological اختالل التوازن البيئي 02

Dis-balance 
التأثير سلبًا على أحد مكونات النظام البيئي فتتأثر بقية 
المكونات وتتبدل العالقات القائمة بينها فيصبح غير 

 [.52،  3قادر على الحفاظ على توازنه السابق ]
كل تغير كمي أو كيفي يلحق بأحد الموارد الطبيعية في  Pollution تلوث 03

البيئة بفعل اإلنسان أو أحد العوامل الحيوية أو الفيزيائية 
فينقصه أو يغير من خصائصه أو يخل بتوازنه لدرجة 
تؤثر على األحياء التي تعيب في البيئة وفي مقدمتها 

 [.220،  3اإلنسان، تأثيرًا غير مرغوب فيه ]
كل تغير يزيد في تركيز الشوائب في الهواء عن الحد  Air Pollution تلوث الهواء 02

المسموح به بحيث يؤدي إلى أضرار مباشرة أو غير 
مباشرة على اإلنسان والكائنات الحية األخرى أو على 

 [.220،  3المنشآت واألبنية وغيرها ]
اد كيميائية أو أحياء دقيقة ضارة أو مواد ملوثة تواجد مو  Soil Pollution تلوث التربة 05

في التربة بنسبة تؤثر على الكائنات الحية وفي مقدمتها 
اإلنسان. ومن أهم ملوثات التربة المبيدات واألسمدة 

المشعة التي يمكن أن تختلط  المقرراتالكيميائية أو 
 [.220،  3بالتربة ]

عضوية أو غير عضوية في مياه الشرب  تواجد مواد Water Pollution تلوث الماء 06
-لون-بحيث تغير في صفاته وخواصه الطبيعية )رائحة

طعم( ومن أهم ملوثات الماء: الفضالت الحيوانية -عكر
 [.227،  3الكيميائية السامة ] المقرراتوالبشرية و 

 Radiation تلوث إشعاعي 07

Pollution 
ائية عن المشعة إلى السلسلة الغذ المقرراتانتقال بعض 

طريق مباشر أو غير مباشر أو من مصادر من صنع 
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 [.262،  3اإلنسان كالتفجيرات النووية والذرية ]
 Industrial تلوث صناعي 00

Pollution 

التلوث الناجم عن الصناعات الكبرى كالتعدين وتكرير 

النفط والبوتاس ومحطات توليد الطاقة وما ينجم عنها من 

دخان2 نفايات2 مواد كيميائية2 مخلفات صناعية )غازات2 

بالستيك2 مواد صلبة2 ضجيج( وكله يؤدي لإلضرار 

 [21060  7بالبيئة واإلنسان ]

شكل من أشكال التلوث الفيزيائي سببه تغير حرارة الوسط  Heat Pollution تلوث حراري 07
المعيشي وعادة يكون هذا التلوث من فعل اإلنسان ناتجًا 

اعية للمصانع والمحطات عن إلقاء الفضالت الصن
الكهروحرارية في المياه والهواء مما يؤدي إلى تغيرات 

 [.106،  3بيوكيميائية في البيئة ]
تزايد تأثير البيوت الزجاجية، حيث تطلق غازات ثاني  Global Warming ظاهرة االحترار العالمي 70

أكسيد الكربون وأكسيد اآلزوت والميتان بكميات كبيرة في 
تحجز بذلك انعكاس )ارتداد( األشعة تحت الحمراء الجو ف

الذي يحدث بعد وصول أشعة الشمس إلى سطح األرض 
[2  ،22] 

 Atmospheric تدهور طبقة األوزون 91

Ozone Depletion 
تناقص طبقة األوزون الموجودة في أعالي و  استنزاف

من األشعة التي تلعب دور طبقة واقية )الغالف الجوي 
بواسطة الغازات المنبعثة عن ( ة الخطيرةفوق البنفسجي

النشاطات الصناعية الكبرى ينجم عن هذا التناقص 
حدوث سرطانات الجلد وحروق الشمس وتشوهات البشرة 

[2  ،22.] 
التلوث الضوضائي الذي يتجلى بانبعاث موجات صوتية  Noise ضجيج 72

ناجمة عن االزدحام والمصانع والمواصالت ومكبرات 
،  3ؤثر سلبًا على اإلنسان نفسيًا وعضويًا ]الصوت، وت

270.] 
الناجم عن   SO2ظاهرة اتحاد غاز ثاني أكسيد الكبريت  Acid Rain مطر حامضي 73

مخلفات الصناعة ومحطات توليد الطاقة مع بخار الماء 
في الجو وتشكيل حمض الكبريت الذي يختلط بمياه 

ويسبب  األمطار ويجعلها حامضية فيزيد حموضة التربة
 [.22،  2جفاف األشجار والنباتات ]
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تناقص الموارد والثروات الطبيعية أو تلفها وخصوصًا  Depletion استنزاف 72
المتجددة منها بفعل استهالكها غير الحكيم من قبل 

 [106،  3اإلنسان أو بفعل عوامل تؤدي إلى نفاذها ]
 Environment تدهور بيئي 75

Deterioration 
ظم البيئية وقدرتها على اإلنتاج بسبب تراجع الن

االستغالل المكثف لمواردها من قبل اإلنسان أو التأثير 
 [.106،  3السلبي للعوامل البيئية األخرى غير المالئمة ]

استمرار تزايد عدد سكان الكرة األرضية بشكل متسارع  Over-Population انفجار سكاني 76
حاجاتهم المتزايدة مما يؤدي إلى حالة عدم توازن بين 

،  2لالستهالك وبين الموارد الطبيعية المتاحة لهم ]
251.] 

 Extinction of انقراض األنواع 70

Species 
تقليل عددها  وموت أعداد هائلة لبعض الكائنات الحية أ

لدرجة تصبح معها غير قادرة على التكاثر والبقاء بسبب 
هذه األنواع قتلها أو صيدها أو إتالف البيئة الصالحة ل

[3  ،121.] 
 Loss of فقدان التنوع الحيوي 77

Biological 

Diversity 

نقصان التنوع الوراثي لألنواع نتيجة اختالل توازن 
وتدهور األنظمة البيئية وتزايد الطلب على الموارد 

األوبئة واألمراض التي قضت على انتشار الغذائية و 
 [.30،  2وانية ]أعداد هائلة من األنواع النباتية والحي

    
تدهور الحالة العامة للغابات نتيجة تغير واحد أو أكثر  Deforestation تدهور الغابات 100

من العوامل البيئية مما يتناسب مع المتطلبات البيئية 
تالف جميع  للغطاء النباتي في الغابة أو نتيجة إزالة وا 
 أشجار الغابة أو معظمها فيستحيل بعدها العودة إلى

 [.173،  2توالد ونمو األشجار إلى بوسائل صنعية ]
تحول األراضي الزراعية أو الرعوية إلى أراض غير  Desertification تصحر 101

صالحة لالستثمار الزراعي أو الرعوي حيث تصبح أقل 
إنتاجية وربما تفقد خصوبتها كليًا بسبب انجراف التربة 

ة أو الرعي الناجم عن إجهاد األرض بالزراعة المكثف
الجائر أو تراجع الغابات أو نقص الري أو تطبيق أنظمة 

 [.23،  2خاطئة في الري ]
ندرة وجود المياه أو قلتها عن حد الطلب عليها، خاصة  Drought جفاف 102

في المناطق الصحراوية أو التي تعتمد على األمطار 
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 [.26،  2ويقل سقوطها ]
التعرية التي تقوم بها األمطار والرياح والمياه عملية  Erosion انجراف التربة 103

لسطح التربة أو التآكل السريع بفعل االستغالل البشري 
 [.26،  2للغطاء النباتي أو الرعي الجائر ]

تبدل لون األعضاء النباتية وجفافها وموتها أو موت  Necrosis تمو ت 102
،  2النسج وال سيما العظم والغضاريف في الحيوانات ]

173.] 
ن رواسب من أمالح الصوديوم على سطح  Salinity تملح 105 عملية تكو 

 [.76،  7التربة ]
 Ground Water ملوحة المياه الجوفية 106

Salinity 
تركز مقدار األمالح الموجودة في المياه الجوفية نتيجة 
هبوط منسوبها أو نضوبها بسبب زيادة استهالك كميات 

 [.76،  7اه األمطار المتجمعة ]كبيرة منها تفوق كمية مي
رعي المواشي للغطاء النباتي إلى درجة تضعف فيها قدرة  Overgrazing رعي جائر 107

النباتات على النمو من جديد فيؤدي إلى موت النباتات 
[7  ،76.] 

تراكم الرواسب النهرية من الطمي )رمل، حصى، طين،  Elevation إطماء 100
لمجرى المائي وفي المصب غضار( في قاع وجوانب ا

وقد ينجم أيضًا تراكم الطمي من مخلفات المصانع في 
 [.7،  2البحيرات ومناطق الدلتا ]

تواجد وتكاثر كائن حي ممرض بأعداد كبيرة إلى حد  Agricultural Pest آفة زراعية 107
يسبب الضرر للمحاصيل الزراعية من الناحية 

،  2توازن الحيوي ]االقتصادية وقد يؤدي إلى خلل في ال
276.] 

الحشرات الضارة التي تهلك الزرع وتضر بسكن اإلنسان  Insects أوبئة حشرية 110
،  3ومحتوياته، وتنقل الجراثيم إلى جسم وطعام اإلنسان ]

250.] 

 البعد االقتصادي
التعامل بحكمة مع البيئة : Environment Conservationخامسًا: مجال صيانة البيئة 

تثمار الرشيد لمواردها الطبيعية من أجل المحافظة على هذه الموارد من النفاذ واالحتفاظ بها في واالس
 [.29،  2حالة تسمح باستخدامها من قبل األجيال القادمة ]

ع التنمية الحصول على الحد األقصى من مناف Rationalاإلدارة المثلى للموارد  111
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 management of الطبيعية

the Natural 

Resources 

االقتصادية، بشرط المحافظة على خدمات الموارد 
 .[27،  10]  الطبيعية ونوعيتها

اإلدارة المتكاملة للموارد  112
 الطبيعية

Integrated 

Management of 

Natural 

Resources 

اإلدارة وتقدير الموارد وحشدها وصوال  في التنفيذو العمل 
م السماد كاستخدامعينة  تغيرات فضلىإلى إحداث 

العضوي الناتج من فضالت حيوانات المزرعة في تسميد 
نتاج المحاصيل والخضار واألشجار في نفس إلالتربة 

 [22،  13] المزرعة
مخصصة للحفاظ على جغرافيًا محددة األبعاد مناطق   Natural Reserves طبيعية اتمحميال 113

لسائدة الموارد الطبيعية والنظم البيئية والكائنات الحية ا
تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة حفاظًا على 
مواردها الطبيعية من االستغالل المفرط أو االنقراض 

 [.22،  2] نتيجة المتغيرات الطبيعية والتنموية
تقسيم المزرعة إلى أقسام تتعاقب فيها الزروع المختلفة  Crop Rotation دورة زراعية 112

هذه الزروع في كل قسم يسمى والنظام المتبع في تتالي 
 [.621،  2تعاقب الزروع ]

والمركبات الكيميائية  Pesticidesاستخدام المبيدات  Chemical Control مكافحة كيميائية 115
واآلفات  ةاألمراض الفطريواألدوية لمكافحة الحشرات و 

قتل اآلفات الضارة بالمزروعات واالستخدام ل الزراعية
يشكل خطرًا على البيئة ويهدد  تالمقرراالمفرط لهذه 

 [.262،  72صحة اإلنسان ]
 Chemical كيماويال التسميد 116

Fertilizer 
المركبات الكيميائية الغنية بالعناصر المعدنية استخدام 

مثل الفوسفور واآلزوت والبوتاسيوم التي تستخدم في 
تخصيب التربة لتحسين مردودها من المحاصيل كمًا 

 [.186،  6ونوعًا ]
 Organic التسميد العضوي 117

Fertilization 
استخدام البقايا العضوية والمخلفات والدبال بإضافتها إلى 
التربة الزراعية لتحسين خصائص تلك التربة وقدرتها 
على إنبات المحاصيل مع تنظيم الري والصرف بشكل 
 2يؤدي إلى زيادة إنتاجيتها دون اإلضرار بخصائصها ]

 ،272.] 
 Biological المكافحة الحيوية 110

Control 
استخدام العدو الحيوي في عملية قتل الحشرات والقضاء 
على اآلفات الزراعية التي تصيب المحاصيل الزراعية 

الكيميائية. وذلك  المقرراتبداًل من استخدام المبيدات و 



172 

بتربية كائن حي يتغذى على تلك الحشرة أو اآلفة. وهي 
،   2ال تلحق أي ضرر بالبيئة ] الطريقة الفضلى التي

112.] 
 Maintain التنوع الحيويحماية  117

Biodiversity 
تعدد األنواع الحية النباتية والحيوانية المحافظة على 

لتنوع الوراثي ولتنوع األنظمة باوالمجهرية في الطبيعة 
البيئية. وهذا التنوع ضروري في الطبيعة من أجل توفير 

 [.112،  2كل عام ]الغذاء واإلنتاج بش
استنباط أصناف مرغوبة ومعالجة بعض األمراض  Bio-Technology التقانة الحيوية 120

،  11] الوراثية عن طريق زراعة النسج والهندسة الوراثية 
207.] 

إعادة استخدام الموارد غير المتجددة من أجل المحافظة  Recycling التدوير 121
عادة استخدام عليها من النفاذ وحمايتها لأل جيال القادمة وا 

المستخدمة في الصناعة من أجل الحد من  المقررات
 [.20،  13]التلوث البيئي 

 البعد االجتماعي
تبن ي القيم والقوانين والتشريعات التي : Environment Ethicsسادسًا: مجال أخالقيات البيئة 

ط تقنيات مالئمة لمعالجة ووقاية النظم البيئية تناقب مشكالت البيئة وتقترح سياسات وحلواًل لها وتستنب
 [.55،  7في إطار شامل متكامل يتالئم مع العصر الحديث ]

 Environment الوعي البيئي 122

Awareness 
اإلدراك القائم على اإلحساس والمعرفة بالعالقات 

والمشكالت البيئية من حيث أسبابها وآثارها وأساليب 
واعية إزاء التنمية  قراراتالقدرة على اتخاذ حلها و 

يتالءم مع أهداف و تفاعلها مع البيئة  فياالجتماعية 
الوقت نفسه أهداف اآلخرين  فيالمرء وقيمه ، ويحترم 

 (.26، 0)وقيمهم 
 Environment تربية بيئية 123

Education 
منهج تربوي لتكوين الوعي البيئي من خالل تزويد الفرد 

التي تنظم سلوكه وتمكنه من بالمعارف والمهارات والقيم 
التفاعل مع بيئته الطبيعية واالجتماعية بما يسهم في 

 [.6،  6حمايتها وحل مشكالتها ]
 Population تربية سكانية 124

Education 
هدف إلى توعية المتعلمين ت ة التيتربوياالنشطة ال

بأسباب الظواهر السكانية ونتائجها بغية تكوين مواقف 
رشيد لديهم كلما واجهتهم مشكلة سكانية عقالنية وسلوك 

بما يخدم التنمية الشاملة ويساعد على تحسين نوعية 
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 [.7،  7الحياة للفرد واألسرة والمجتمع ]
 Environment محو األمية البيئية 125

Literacy 
إدراك األبعاد البيئية )معرفة ومهارات( التي تضر بالبيئة 

ؤول ومن ثم تعديل وتحديد السلوك البيئي الواعي المس
األفراد والجماعات نحو البيئة التي يعيشون فيها سلوك 

[18  ،52.] 
 Participatory منهج المشاركة 126

Approach 
إخضاع العملية التنموية إلى آراء جميع السكان المحليين 
في: تقييم اإلجراءات المقترحة لتخفيض اآلثار السلبية 

قتصادية واالجتماعية. الناجمة عن النشاطات التنموية اال
و إبداء الرأي بكفاية هذه اإلجراءات وتقديم حلول بديلة 
كفيلة بتحقيق التنمية االقتصادية والتكافل االجتماعي 

 . [3،  7] وحماية البيئة
والمسئولية إزاء رفاهية  الشخصيالشعور باالهتمام  Liability االلتزام 127

 فيستعداد للمشاركة والبيئة مًعا ، واال اإلنسانيالمجتمع 
عملية حل المشكالت من البداية للنهاية ، المرة تلو المرة 
، بالرغم من صعوبتها وما يقابلها من تثبيط للهمم 

[10،32]. 
 Integration التكامل نظرية 120

Theory 
معالجة عالقة اإلنسان ببيئته في إطاٍر متكامل هو 

م البيئة والنظم البيئة( تندرج فيه مفاهي-المجتمع-)اإلنسان
 [.522،  3الطبيعية واالجتماعية في إطار كامل ]

 Sustainability االستمراريةنظرية  127

Theory 
اإليمان بمحدودية الموارد وبأن اإلنسان جزء من البيئة 
وعليه أن ينسجم مع قوانينها الطبيعية ويشعر بالمسؤولية 

لبيئة تجاه مكونات النظم البيئية فيضع خططًا لصيانة ا
 [.522،  3واالستخدام الرشيد لمواردها ]

 Equal Access to المساواة في توزيع الموارد 130

the Resources 
دارة الموارد  تساوي حقوق جميع المواطنين بامتالك وا 
الطبيعية المتاحة في المجتمع الستثمارها بغض النظر 

 [.2،  9]عن الجنس والعرق وغير ذلك 
 Comprehensive الشموليةمبدأ  131

Principle 
بالطبيعة المتداخلة وضرورة التعرف عليها  ةوعى الطلب

 .[3،  9] بقضاياها المتبادلة بشكل شامل
 Magnificent البيئة جماليات 132

Environment 
واستخدام البيئة للترويح والجمال والفن  تقدير البيئة لذاتها

 .[3،  9] واإللهام وتحقيق المرء ألهدافه القصوى

التدخل المنظم الهادف إلدارة الموارد   :Environment Developmentسابعًا: مجال تطوير البيئة 
األهداف التنموية الشاملة )اقتصادية واجتماعية وثقافية( التي و الطبيعية البيئية بشكل يالئم مرحلة التطور الحديث 
 .[19، 11] يسعى المجتمع لتحقيقها من خالل خططه التنموية 
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 Sustainable التنمية المستدامة 133

Development 
حماية موارد الطبيعة: أرض، مياه، نبات، تنوع  إدارة و

حيوي، من التدهور لكي تبقى هذه الموارد الطبيعية في 
   حالة مالئمة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا ومتاحة لألجيال

 . [20،  2] القادمة
 Social التنمية االجتماعية 134

development 
العملية الهادفة لتنمية الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية 
في مواجهة مشكالت المجتمع عن طريق تعبئة الطاقات 
واالمكانات ألفراد المجتمع للوصول إلى تطور المجتمع 

 . [17،  10]  اقتصاديًا واجتماعيًا  
 Economic التنمية االقتصادية 135

development 
الناتج والدخل القومي والمحلي ودخل الفرد  تشمل زيادة

ومعدل النمو ودرجة التصنيع ومعدل االستثمار وتحسين 
 [.17،  10] ميزان المدفوعات 

الزراعية التنمية  136
 المستدامة

Sustainable 

Agriculture 
أحد األشكال المهمة للتنمية المستدامة وتعني القدرة على 

لمحافظة على الموارد استمرار االنتاج الزراعي مع ا
الطبيعية من خالل إدارة الموارد بنجاح لتلبية الحاجات 
البشرية المتغيرة مع صياغة وتحسين البيئة والموارد 

 [. 33 ، 10]الطبيعية والمحافظة على سالمتها 
 Rural التنمية الريفية 137

Development 
تغيير ارتقائي مخطط للنهوض الشامل بمختلف نواحي 

الريفي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيًا وبيئيًا للمجتمع الحياة 
 [.322،  7] المحلي

 Environmental ةالبيئي ةالتنمي 130

Development 
ما ينبغي فعله اذا اريد وضع البيئة والتنمية في مركز 
القرار التخطيطي وبشكل  مؤثر وبما يؤدي الى انجاز 

ات  التكامل التام لهذه  العوامل في كل المستوي
 [.116،  1] التخطيطية "

 Environment حماية البيئة 137

Protection 
الدور الذي يقوم به األفراد والجمعيات والمؤسسات 

والحكومات في إصالح وحماية البيئة عن طريق إكثار 
النبات وحماية األحياء المائية والبرية وحماية التربة 

 [.27،  2واستصالح األراضي ]
 Precautionary حترازيالمبدأ اال 140

Principle 
بشكل مسبق  لإلضرار بالبيئة المؤديةتقييم اإلجراءات 

 تحديد قيمة الموارد الطبيعية المستنزفة حاضرًا ومستقبالً و 
[9  ،3] 

قدرة البلدان على توفير الغذاء لشعوبها وذلك بدعم  Food Security أمن غذائي 121
يل كافة ودعم القطاع الزراعي وتشجيع زراعة المحاص
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السلع الغذائية ومشاريع اإلنتاج الحيواني لتحقيق االكتفاء 
الذاتي عن طريق نظام زراعي مرن دون إجهاد األرض 

الغذائية من التلوث  المقرراتأو إفقار التربة. وحماية 
 [.73،  3الكيميائي واإلشعاعي ]

ية مياه األنهار والمياه قدرة الحكومات والبلدان على حما Water Security أمن مائي 122
صدار  اإلقليمية والشواطئ ومياه الشرب من التلوث وا 
القوانين التي تحظ ر إلقاء المخلفات الصناعية والقمامة 
والنفايات في البحار والمحيطات. وعدم االستيالء على 

 [.117 ، 3مصادر المياه والشواطئ لبلدان أخرى ]
 Agricultural حجر زراعي 123

Quarantine 
جملة العمليات والتشريعات التي تؤدي إلى التأكد من أن 
أي نبات جديد يدخل إلى البلد هو خاٍل من اآلفات 

واألحياء الضارة بالزراعة، حفاظًا على حماية الزراعات 
 [.62،  2المحلية من العدوى ]
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ألحياء للصف األول الثانوي علم ا الناتجة بتحليل الباحثة لمحتوى مقرر قائمة المفاهيم العلمية (.6ملحق )
 الزراعية وما يندرج وينتمي منها لمجاالت وأبعاد التنتمية المستدامة التخصصية بالمقرراتالزراعي وما يرتبط منها 

( 1العمود )
طبيعة 
 األراضي

 ( 2العمود )
البيئة 
واألرصاد 
 الجوية

( 3العمود )
نباتات 
الزينة 
 والغابات

( 4)العمود
الري 
 والصرف

 (5)العمود 
المفاهيم العلمية الواردة واقعيًا في  

 مقرر علم األحياء

( المجاالت 6)العمود
 السبعة

 ( 7)العمود
أبعاد التنمية 
 المستدامة

المجهر  
 الضوئي 

 المجهر الضوئي-1  

  

المجهر  
 اإللكتروني

 المجهر اإللكتروني-2  

 الخلية -3الفصل األول:    الخلية  
الغشاء  

سيتالهيولي)ال
 وبالسمي(

-5الغشاء الهيولي السيتوبالسمي -4  
بالسما  -7الغشاء النووي،-6النواة: 
 الكروماتين-1النوية، -8نووية، 

-11السيتوبالسما القاعدية، -10   السيتوبالسما 
 السيتوبالسما الزجاجية

المكتنفات  
 السيتوبالسما

المكتنفات -
-الحية

الجسيمات 
-الكوندرية 
جهاز 
-غولجي

 لمريكزا

 
 

الجسيمات -13المكتنفات الحية: -12 
-15جهاز كولجي، -14الكوندرية، 

 المريكز

الجسيمات  
-الصانعة 
صانعات 
-اليخضور 
صانعات 
-النشاء

صانعات 
 األلوان

صانع -17الجسيمات الصانعة: -16  
-11صانع النشاء، -18اليخضور، 
 صانع األلوان

  

المكونات غير  
 الحية

-21غير الحية: المكتنفات -20  
الفجوات، -22الجسيمات الحالة، 

 الجدار الخلوي-23

  

  مكونات المادة -24الفصل الثاني:     
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 الحية
 -التربة

 مكونات التربة
   مركبات العضوية-25   

المادة 
 العضوية

مركبات 
عضوية 
-والعضوية 
 -السكريات 
سكريات 
-أحادية

سكريات 
-متعددة 

سكريات 
 -بسيطة 

دة سكريات معق
-  

األسمدة  
البلدية 

والعضوية 
لتحسين 

بناء 
 التربة

السكريات -27مركبات عضوية: -26
السكريات -28)الكربوهيدرات(، 

السكريات السداسية -21األحادية، 
-31السكريات الخماسية، -30

السكريات -32السكريات الرباعية، 
 المتعددة

  

الدسمة أوالليبيدات:  المقررات-33   الستيروئيدات 
الدسم -35الدسم البسيطة، -34

 الستيروئيدات-36المعقدة، 

  

   البروتينات-37    
الحمض -31الحموض النووية: -38    

الحمض -RNA ،40النووي الريبي   
النووي الريبي منقوص األكسجين   

DNA 

  

   اإلنقسام الخلوي-41الفصل الثالث:     
اإلنقسام المباشر )الالخيطي(: -42    

-45اإلختناق، -44نشقاق، اإل -43
 التبرعم

  

   اإلنقسام غير المباشر )الخيطي(-46    
   اإلنقسام المنصف اإلختزالي-47    
   النسج النباتية-48الفصل الرابع:    النسج النباتية  
النسج - 

الجنينية 
-الميرستيمية
النسج 

النسج -الواقية
األولية 
  -البرانشيمية

النسج -50 النسج النباتية:-41  
النسج -51الجنينيةالمرستيمية، 

-53البشرة األولية، -52الواقية، 
 القشرة الثانوية
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النسج الداعمة  
-  

النسج األساسية )البرانشيمية(: -54  
النسيج -56النسج الداعمة، -55

 المتصمغ الكوالنشيمي

  

   النسج الناقلة-57    -الخشب 
ولي، الخشب األ -51الخشب: -58   -الخشب 

 الخشب الثانوي-60
  

اللحاء األولي، -62اللحاء: -61   اللحاء 
 اللحاء الثانوي-63

  

األعضاء  
الخضرية    

- 

األعضاء 
الخضرية    

- 

التبخر 
والنتح، 
درجة 
حرارة 
 التربة

األعضاء -64الفصل الخامس: 
 الخضرية في النبات

  

  -الجذر -الجذر 
األسمدة 
البلدية 

والعضوية 
لتحسين 

ناء ب
 التربة
تثبيت 
اآلزوت 
الجوي 
وتحلل 
المادة 

العضوية 
نتيجة 
نشاط 

الكائنات 
الدقيقة 
 في التربة

   الجذر-65

-القلنسوة 
منطقة 
الشعيرات 
-الماصة
منطقة 
-التمايز

المنطقة 

-القلنسوة
منطقة 

الشعيرات 
-الماصة
منطقة 
-التمايز

المنطقة 

-67البنية الشكلية للجذر:-66 
المنطقة الجنينية،  -68القلنسوة، 

-70منطقة الشعيرات الماصة، -61
 المنطقة البالغة-71منطقة التمايز، 
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  -البالغة  -البالغة
   البنية التشريحية للجذر-72    
البشرة، -74البنية األولية للجذر: -73    

 القشرة-75
  

اإلسطوانة  
 -الوعائية

المحيط -77اإلسطوانة الوعائية: -76  
-71األولي،  الخشب-78الدائر، 

 المخ-80اللحاء األولي، 

  

   البنية الثانوية للجذر-81    
الكامبيوم  

 الوعائي
الكامبيوم 
 الوعائي

النسج -83الكامبيوم الوعائي: -82 
 الناتجة عن الكامبيوم الوعائي

  

الكامبيوم  
 الفليني

 -الكامبيوم 
 الفليني

النسج -85الكامبيوم الفليني: -84 
 امبيوم الفلينيالناتجة عن الك

  

الكائنات    
الحية 
الدقيقة 
والطفيليا

ت التي 
تسبب 

األمراض 
كالمالريا 
والبلهارس

يا 
األمراض 
الفطرية 
والفيروس

ية 
والفيزيولو 

 جية

مجموع -87المجموع الجذري: -86
 مجمع جذري ليفي-88جذري وتدي، 

  

جذور -10تحورات الجذور: -81    
 جذور-12جذور هوائية، -11خازنة، 

-14جذور متطفلة، -13متسلقة، 
 جذور متقلصة-15جذور تنفسية، 

  

   الساق-16   -الساق -الساق 
 -البشرة 

  -القشرة 
  -البشاااااااااااااارة
-القشاااااااااارة 

اإلسااااااااطوانة 
 -الوعائية

   البنية التشريحية للساق -17 
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البشرة، 11البنية األولية للساق: -18    
 القشرة-100

  

لحزم ا-102المحيط الدائر، -101    
الحزم اللحائية، -103الخشبية، 

 المخ-104

  

   البنية الثانوية للساق-105    
الكامبيوم الوعائي )النسج -106    

النسج -107المولدة للخشب واللحاء(، 
 الناتجة عن الكامبيوم الوعائي

  

الكامبيوم الفليني )النسج -108    
 المولدة للفلين(

  

لكامبيوم النسج الناتجة عن ا-101    
 الفليني

  

الساق -111تحورات الساق: -110    
الساق المحالقية، -112الشوكية، 

 الساق الورقية-113

  

-األوراق األوراق 
 البشرة

   األوراق-114 

   الشكل الخارجي للورقة-115    
   قرص الورقة-116    
التركيب الداخلي لقرص الورقة: -117   بشرة الورقة 

 البشرة-118
  

-120النسيج المتوسط: -111    
-121النسيج العمادي أو الحباكي، 
 النسيج الفراغي أو اإلسفنجي

  

   العنق-122    
   القاعدة أو الغمد-123    
األوراق -125تحورات األوراق: -124    

 الخازنة
  

-127المحالقية، -126الشوكية،     
أوراق -128أوراق النباتات المائية، 

أوراق -121كلة الحشرات، نبات آ
 النباتات الصحراوية

  

التغذية عند -130الفصل السادس:     
 النباتات الخضراء

  

المياه    
 الجوفية

   نقلال-132اإلمتصاص و -131
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الكائنات 
الحية 
الدقيقة 
والطفيليا

ت التي 
تسبب 

األمراض 
مثل 

المالريا 
والبلهارس

يا 
األمراض 
الفطرية 
والفيروس

ية 
والفيزيولو 

 جية
-134آلية إمتصاص الماء: -133    

اإلمتصاص -135اإلمتصاص السلبي، 
 اإليجابي الفعال

  

آلية إمتصاص األمالح -136    
آلية تراكم األمالح، -137المعدنية: 

 آلية التبادل الشاردي-138

  

إنتقال -140إنتقال النسغ: -131    
-142إنتقال -141النسغ الناقص، 

 النسغ الكامل

  

لعوامل غير ا
 -الماء-الحية

-الضوء
 الغازات

آلية -144التركيب الضوئي: -143   
-145عمل التركيب الضوئي، 
مجال البيئة الطبيعية )تكرار المفاهيم= المبادالت الغازية اليخضورية

34
) 

البعد البيئي
(=

116
 

مفهوم
) 

التنفس -147التنفس: -146    
 الالهوائي

مي(: المسا النتح )التعرق-148    
-150التعرق المسامي، -141

التعرق -151التعرق القشري، 
 العديسي

النباتات غير  التغذية عند-152    
كائنات رمية التغذية، -153الخضراء: 
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-155كائنات طفيلية التغذية، -154
كائنات -156كائنات متعايشة، 

 متقايضة
تصاااااااااااااانيف   

-النباتاااااااااات
شاااااااااااااااااااااعبة 
باديااااااااااااااااااات 
األزهاااااااااااااااااار 
صااااااااااااااااااااااف 
عريانااااااااااااات 
 -الباااااااااااااذور

صااااااااااااااااااااااف 
مسااااااااااتورات 
البااااااااااااااااااذور 
شاااااااااااااااااااااعبة 
مسااااااااااتورات 
الزهاااااااااااااااااااااار 
الوعائياااااااااااااة 

 المشريات

دورة حيااااة 
 النبات

 

التكاااثر عنااد   
 النباتات

التكاثر عند -154الفصل السابع:  
 النباتات

تكاااااااااااااااااااااااثر   
جنسااااااااي وال 

 جنسي

تكاثر -156تكاثر ال جنسي -155 
 جنسي

التكااااااااااااااااااثر   
الجنسااااااااااااااي 
عناااااااااااااااااااااااااد 
النباتااااااااااااااات 
الزهريااااااااااااااااة 
مغلفااااااااااااااااات 

 البذور

  

التكاثر الجنسي عند النباتات -157    
التكاثر الجنسي عند -158الالزهرية: 

 األشنيات )السبيروجيرا(، 
التكاثر الجنسي عند الطحالب -151    

الجيل العروسي، -160)الفوناريا(: 
 الجيل البوغي-161

التكاثر الجنسي عند السراخس -162    
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الجيل -163)السرخس كثير األرجل(: 
 الجيل البوغي-164العروسي، 

التكاثر الجنسي عند النباتات -165    
 الزهرية مغلفات البذور

التااااااااااااااااااأبير   
 واإللقاح

-168الكأس، -167الزهرة: -166 
 التويج

 حبات الطلع-170األسدية: -161    
 البذيرات-171    
 المبيض-173المدقة: -172    
 قاحاإلل-175التأبير -174    
 إنتاش حبة الطع-176    
تكيف النبات مع -177الفصل الثامن:     

 البيئة
-علم البيئة  

علم البيئة 
علم -الذاتي

البيئة 
 -اإلجتماعي
علم بيئة 
المجتمعات 
 النباتية

علم البيئة -171علم البيئة: -178  
علم البيئة اإلجتماعي: -180الذاتي، 
 علم-182علم بيئة النظم،  -181

 بيئة المجتمعات النباتية

علم بيئة  
 -النظم

األنظمة 
البيئية 
علم -الزراعية

 بيئة النظم

المااااااااااااوارد  
الطبيعيااااة، 
المااااااااااااوارد 
-المائيااااااة

تحسااااااااااين 
المساااااتوى 
المعيشاااااي 

القطااااع  -
الزراعااااااااي 
هاااو حجااار 
األساااااااااس 
للتنمياااااااااااة 
 الزراعية

 األنظمة البيئية الزراعية-183
مجال النظام البيئي تكرارات المفاهيم=)

41
 

مفهوم(
 

تكيف النبات  
مع العوامل 
 البيئية

  تكيف النبات مع العوامل البيئية -184  
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العوامل غير 
 -الماء-الحية

-الضوء
الحرارة -الهواء

- 

العوامل غير 
 -الماء-الحية

-الضوء
الحرارة -الهواء
 -التربة -

الااااااااااااااااااري  
الحااااديث ، 
التبخاااااااااااار 
-النتحااااااي

المياااااااااااااااه 
-الجوفياااة

األساااااااامدة 
البلديااااااااااااة 
ة والعضاااوي

لتحسااااااااين 
بنااااااااااااااااااااء 
-الترباااااااااة

صااااااااااااارف 
صااااااااااحي، 
صااااااااااااارف 
زراعاااااااااي، 
صااااااااااااارف 

 صناعي

العوامل -186العوامل البيئية: -185
 غير الحية

 

نباتات مائية، -188الماء: -187    
 نباتات جفافية-181

 

نباتات -111نباتات حولية، -110    
نباتات جفافية معمرة: -112عصارية، 

تشعب -114استطالة الجذور، -113
الضغط اإلسموزي، -115الجذور، 

 تخفيض النتح-116

 

-الجاااااااااااااااذر  
-القلنساااااوة 

منطقااااااااااااااااااة 
الشاااااااااااعيرات 
-الماصاااااااة 

منطقااااااااااااااااااة 
-التمااااااااااااايز

المنطقااااااااااااااة 
 -البالغاااااااااااااة

الكاااااااااااامبيوم 
-الوعاااااااااائي

الكاااااااااااامبيوم 
 الفليني

أوبار -118النباتات الشاطئية: -117 
-111جذرية للحصول على الماء، 

تخفيض النتح -200تخزين الماء، 
 بتصغير حجم األوراق
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نباتات النهار -202الضوء: -201    
نباتات النهار القصير، -203الطويل، 

 النباتات المحايدة-204

 

الحرارة -الهواء
- 

-207الحرارة: -206الهواء، -205   
 تكيف مع حرارة منفضة

 

نباتات -201نباتات حولية: -208    
 نباتات صيفية-210شتوية، 

 

-212نباتات ثنائية الحول: -211    
معمرة دائمة -213نباتات معمرة: 

متساقطة األوراق، -214الخضرة، 
-216تكيف مع حرارة مرتفعة: -215

 -217تحمل درجات حرارة مرتفعة، 
مثال الصبار: تحويل الماء من الحالة 

 السائلة إلى الغازية.

 

التربااااااااااااااة    التربة
وخواصااااها

 -الاااادبال-
تهويااااااااااااااة 
-الترباااااااااة

العناصااااااار 
الغذائياااااااااة 
القابلااااااااااااة 

صاااااااالالمت
ص فاااااااااي 
-الترباااااااااة

تااااااااااااااااأثير 
الملوحااااااااة 
والقلويااااااااة 
فااي التربااة 
علااى نماااو 
-النبااااااااات

المياااااااااااااااه 
 -الجوفية

-211التربة وخصائصها: -218
حبيبات معدنية، -220مكونات التربة: 

دبال: )مادة عضوية: بقايا  -221
-223محلول التربة)-222-نبات( 
-225أمالح معدنية( ،-224ماء و

كائنات التربة  -226هواء التربة، 
 لدقيقة.ا

 

اإلنسان، -228العوامل الحية: -227    
البكتريا -230الحيوان، -221

  والفطريات
مجال التوازن البيئي 
)مجموع المفاهيم =

11
 

مفهوم(
 

الحشرات: تسهم في التلقيح، -231    
النباتات -233حماية النباتات، -232
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 آكلة الحشرات
   علم الوراثة-234الفصل التاسع:     
الهجونة األحادية )قانون ماندل -235    

الهجونة األحادية، -236األول(: 
 الساللة الصافية-237

  

الهجونة الثنائية )قانون ماندل -238    
)قانون التوزع الحر(: -231الثاني( 
التصالب الراجح )اإلختباري(، -240
الصفات الالماندلية )السيادة -241

 غير التامة(

  

أسباب تدهور 
إزالة  -التربة

الغطاء النباتي 
وتفكيك سطح 

عوامل -التربة
 -التجوية
أنواع 
 -التجوية
انجراف 
 -التربة

 -إنجراف مائي
إنجراف 

تملح  -ريحي
التربة وازدياد 

-القلوية 
األسمدة 

واستخداماتها 
 المفرطة

    
 

المشكالت البيئية )مجموع تكرارات المفاهيم= 
22
 

مفهوم(
 

البعد البيئي
=

116
 

مفهوم
 

لغة في المبا
ضخ المياه 
الجوفية 

الستعمالها في 
اتباع  -الري

الطرق 
التقليدية في 
الري مما أدى 
 لتملح التربة

    

    الفضالت 
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الصناعية 
الناتجة عن 
-الصناعة 
التصحر 
-وأسبابه

الفضالت 
العضوية 
الناتجة عن 
المجموعات 

-السكنية
المبيدات  
لبطء تفككها 
وامتصاصها 
من قبل 

 غرويات التربة
قطع األشجار 
-بشكل جائر

تدهور 
-المراعي

 الرعي الجائر

    

حماية التربة 
من اإلنجراف 

طرق  -الريحي
الحد من زحف 

-الصحراء
التشجير 
الحراجي 
إنشاء -الوقائي

 مصدات الرياح

صيانة البيئة )مجموع تكرارات =     
4 

مفاهيم(
 

البعد اإلقتصادي
=4

 
مفاهيم
 

 0=مجال أخالقيات البيئة     
البعد اإلجتماعي ال مفاهيم

=0
ال  

مفاهيم
 
 

  0=مجال تطوير البيئة     
 ال مفاهيم

 47 مفهوم 52 مفهوم 44 مفهوم 31
 مفهوم

   

مرتبطااًا بااالمقررات  مفهااوم 182مجمااوع المفاااهيم المرتبطااة = 
 التخصصية الزراعية

مجماااوع المفااااهيم العلمياااة الاااواردة فاااي 
 ( مفهوماً 241مقرر علم األحياء )

مفهومًا في مجااالت  120
 التنمية المستدامة

مفهومااًا منتميااًا  120
 للتنمية المستدامة
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التخصصية الزراعية  المقرراتالمرتبطة بلمقرر علم األحياء العلمية المفاهيم بمصفوفة المقترحة ال( 7ملحق )

 أبعاد التنمية المستدامةوفق  لهاالمؤسسة و 
 التنمية المستدامة

مفاهيم 
 المصفوفة
 المقترحة

األهداف 
المعرفية )نواتج 

 التعلم(

استراتيجيات 
التدريس 
 المقترحة

األنشطة 
التعليمية 
 المقترحة

أساليب 
التقويم 
 المقترحة

األدلة 
 والشواهد

 تعريف المفهوم

 المقررات
 التخصصية

الزراعية التي 
يرتبط/يؤسس لها 

 المفهوم

 مجاالتال بعاداأل

 

مجال البيئة -1
 الطبيعية

 البيئة الطبيعية -1
Natural 

Environment 

أن يعرف البيئة -1
 الطبيعية

يعدد مكوناتها -2
الفيزيائية غير الحية 
ومكوناتها الحية 

)نباتية،حيوانية( التي 
يؤثر ويتأثر بها من 

 خالل نشاطه

الحوار والمناقشة 
خرائط المفاهيم 
 العمل التعاوني 

الزيارات الميدانية 
 المعارض

اختبارات 
فهية ش

 وتحريرية

تقارير 
دورية ملف 
اإلنجاز 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة

كل ما يحيط بالكائن 
الحي من عوامل الوسط 
ومكوناته الفيزيائية غير 
الحية ومكوناته الحية 
)نباتية،حيوانية( التي 

يؤثر ويتأثر بها من خالل 
 نشاطه

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

 الحيوان-3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 

أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 
، ري( -الطبيعية)أراضي

نباتات الزينة -7
النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية

المحاصيل -13الزراعية، 
 -14والتجارب الزراعية، 

 بيئة وأرصاد

البعد -1
 البيئي

        

 علم البيئة-2
Ecology 

أن يعرف علم البيئة 
ويحدد العالقات التي 

 يهتم بدراستها

 الحوار 
 المناقشة

 العصف الذهني

الزيارات الميدانية 
 المعارض

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

ملفات إنجاز 
بجمع 
بيانات 

وصور من 
 الطبيعة

م فرع من علم الحياة يهت
بدراسة العالقات المتبادلة 
بين الكائنات الحية 

بعضها مع بعض وبينها 
وبين العوامل المحيطة 

 بها في الوسط

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
 نباتات الزينة-7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
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اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 .بيئة وأرصاد

علم البيئة الذاتية -3
Auto-ecology 

أن يعرف علم البيئة 
الذاتية وتأثير الوسط 

ارة،رطوبة،ضوء،...)حر 
وغير ذلك( على الكائن 

 الحي

 الحوار 
المناقشة العصف 

 الذهني
 بحث في االنترنت

اختبارات 
 شفهية

 حلقات بحث

العلم الذي يدرس تأثير 
الوسط )حرارة، رطوبة، 
ضوء،...وغير ذلك( على 

 الكائن الحي

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري

دارة  - اإلرشاد الزراعي وا 
 مزرعةال

علم البيئة -4
-Symالجماعي 

ecology 

المتعلم تأثير يذكر -1
العوامل األحيائية 
إضافة إلى عوامل 

الوسط على التجمعات 
 الحيوية
 

 العصف الذهني
جمع صور 
 وبيانات

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية 

تقارير 
دورية ملف 
اإلنجاز 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة

العلم الذي يدرس تأثير 
حيائية العوامل األ

)عالقات التنافس، تضاد، 
مشاركة،...( إضافة إلى 
عوامل الوسط على 
 التجمعات الحيوية

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الموارد -6الزراعي، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
 والحرير، 

 وحدة أحيائية-5
Living Unit 

يعرف الوحدة -1
 األحيائية

تحافظ يذكر كيف  -2
 على استمراريتها

 حوار ومناقشة
جمع صور 
 وبيانات

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
 دورية

مجموعة الكائنات الحية 
المرتبطة ببعضها بشكل 
متبادل ومتكيفة بتركيبها 
وعدد أفرادها مع شروط 
الوسط وتحافظ على 
 استمرارها بالتكاثر.

-لموارد الطبيعية )أراضيا
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

-الكائن الحي-6
 الفرد

Individual 

يحدد صفات  -1
 الكائن الحي الفرد

 يعطي أمثلة -2
 حوار ومناقشة

جمع صور 
 وبيانات

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
 دورية

الكائن الحي الذي 
يستطيع القيام بجميع 
ل الوظائف الحيوية داخ

جسمه وخارجه مستقاًل 
ومنفصاًل عن أي كائن 
حي آخر ويمتلك صفات 
النوع العامة وقادر على 
التكاثر من أجل الحفاظ 

 على النوع

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 جماعة-7
Population 

يحدد صفات  -1
 الجماعة

 ويعطي أمثلة -2

حوار ومناقشة 
م خرائط المفاهي

العمل التعاوني 
 العصف الذهني

 المعارض
اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
 دورية

مجموعة من أفراد النوع 
الواحد التي لها نموذج 
مورثات واحد وتحتل 
موقعًا معينًا في زمن 

 معين

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
 والحرير،

 مجمع أحيائي-8
Biotic 

يعرف المجمع -1
 األحيائي

 حوار ومناقشة
الزيارات الميدانية 

 المعارض
اختبارات 
شفهية 

ير تقار 
 دورية

مجموعة الجماعات الحية 
التي تعيش في الوسط 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
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Community 2- يذكر الفرق بينه
 وبين الوحدة األحيائية

 

وتعود ألنواع مختلفة  وتحريرية
وتنشأ بينها عالقات 

 غذائية.

 

مجتمع -1
Society 

يحدد صفات  -1
 المجتمع

 ويعطي أمثلة -2
 المعارض العصف الذهني

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
دورية 
 وحلقات
 بحث

تجمع لمجموعة من 
الجماعات الحية 

)نباتية،حيوانية( في 
وسط ما مرتبطة ببعضها 
بمجموعة من الروابط 
المنظمة لتشكل معاً 
الوحدة  اإلحيائية 

Living Unit  أي وحدة
بيئية مميزة التركيب 

والمحتوى والتطور والدور 
 والعالقات مع الوسط

-2اآلالت الزراعية، -1
د ارة اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
 والحرير،

 األنواع -10
Species 

 

يعرف النوع الحي -1
 ويعطي أمثلة

 

الحوار والعمل 
 الجماعي

 المعارض
اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

ير تقار 
 دورية

مجموعة األفراد التي 
تختلف صفاتها الظاهرية 
أو المورفولوجية وفي 
وظائف أعضائها أو 
فسيولوجيا وبيوكيميائيا 

عن باقي أفراد 
المجتمعات األخرى في 
بعض الخواص وهذا ما 

يعرف بالتعريف 
لألنواع.  المورفولوجي

ويعرف النوع على أنه 
مجموعة األفراد التي 

 فيماتستطيع أن تتكاثر 
بينها و ال تتكاثر مع 
 أفراد المجموعات األخرى

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

اكهة، علم الخضار والف
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

األصول الوراثية  -11
Genetic Assets 

يعرف األصول -1
 الوراثية ويعطي أمثلة

يحدد الدور -2
 الرئيسي لها

 

العمل التعاوني 
 العصف الذهني

 ميدانيةزيارات 
اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
وحلقات 
 بحث

مجموعة األنماط الوراثية 
المختلفة التي يمكن 
حفظها واستخدامها 

(IPGRI وهي المكون )
األقدم لتشكيل التنوع 
النباتي والحيواني 

(IPGRI المعروف بأنه )
التنوع اإلجمالي الطبيعي 
ضمن أنواع الكائنات 
الحية وما بينها وتأقلم 

ذه الكائنات مع الظروف ه
 .البيئية المحيطة بها

وتلعب األصول الوراثيه 
النباتية دورا رئيسيا في 
حفظ هذا التنوع الذي 

-2اآلالت الزراعية، -
دارة اإلرشاد الز  راعي وا 
الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
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احتاج تشكله على الكرة 
األرضية الى حوالي ثالثة 
آالف مليون سنة من 
التطور ليظهر على هيئة 
تنوع بيئي و جيني و 

 أنواع حية
 

اآلفات -12، الشجرية
محاصيل ال-13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 Floraالفلورا -12
يعرف الفلورا -1

 ويعطي أمثلة
 

 العصف الذهني
زيارات ميدانية 
 المعارض

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
وحلقات 
 بحث

النباتات التى تتواجد فى 
موائلها الطبيعية بحالتها 

 flora الفطرية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ير 
 اآلفات الزراعية-

 faunaالفونا  -13
يعرف الفونا ويعطي -1

 أمثلة
 

 زيارات ميدانية خرائط المفاهيم
اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
وحلقات 
 بحث

تعرف الحياة البرية على 
أنها منظومة بيئية تضم 
كافة أنواع الحيوانات 

fauna 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 صاد(بيئةوأر -ري
 اآلفات الزراعية-

 عش بيئي-14
Ecological 

Niche 

يعرف العش البيئي -1
 ويعطي مثال

 
 زيارات ميدانية العصف الذهني

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 ملفات إنجاز

مجال العضوية في بيئتها 
الحيوية داخل الوسط 
الذي تعيش فيه والدور 
الوظيفي الذي تؤديه 
ضمن الشروط 
تواجد والخصائص التي ت

فيها حيث لكل نوع عش 
 بيئي مميز له

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 وسط -15
Habitat 

أن يحدد معنى -1
 الوسط البيئي

يحدد عالقته  -2
بالكائنات الحية التي 

 تعيش فيه

الحوار والعصف 
 الذهني

 زيارات ميدانية
اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 از ملفات إنج

الموطن أو المسكن الذي 
تعيش فيه العضوية 
بشكل طبيعي، تنمو، 

تتكاثر وتنتشر في تفاعل 
مستمر مع المكونات 
الحية وغير الحية 
 المتوافرة فيه.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 محيط حيوي-16
Biosphere 

المحيط يعرف  -1
 الحيوي.

ة يحدد حدوده واسع-2
إذ تشمل جزءًا من 
الغالف الجوي وجزءاً 
من الغالف اليابس 
 وكامل الغالف المائي

الحوار والعصف 
 الذهني

 زيارات ميدانية
اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 ملفات إنجاز

الغالف المحيط الحيوي 
المحيط باألرض والذي 
توجد فيه الحياة ويتألف 
من ترابط كافة النظم 
البيئية على الكرة 

 ةاألرضي

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 طيف حيوي-17
Biological 
Structure 

يعدد التنظيمات  -1
األساسية لألحياء التي 
 تشكل الطيف الحيوي .

الحوار والعصف 
 الذهني

 زيارات ميدانية
اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 ملفات إنجاز

التنظيمات األساسية 
ًا من المادة لألحياء بدء

الحية داخل الخلية 
الواحدة وانتهاًء بالمحيط 

 الحيوي

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
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 والحرير،

ات الطيف مكون-18
 الحيوي

Bio-cenoses 
Communities 

يحدد مكونات -1
 الطيف الحيوي

الحوار والمناقشة 
 الجماعية

زيارات ميدانية 
 ومعارض

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 ملفات إنجاز

مجموع الجماعات 
النباتية والحيوانية التي 
تعيش في الطبيعة 

وتتفاعل مع بعضها باسم 
 المجمعات الحيوية

-2لزراعية، اآلالت ا-1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 غالف يابس-11
Lithosphere 

يرسم حدود  -1
 الحوار والمناقشة  الغالف اليابس

زيارات ميدانية 
 ومعارض

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
 دورية

يؤلف الجزء الخارجي من 
القشرة األرضية الذي 
ح يمتد إلى عمق يتراو 

م تحت  100-60بين 
سطح األرض الصخور 
الرواسب والتربة التي 
 توجد فيها الكائنات الحية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 غالف مائي-20
Hydrosphere 

يذكر حدود الغالف -1
 المائي 

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

زيارات ميدانية 
 ومعارض

اختبارات 
شفهية 

 ريريةوتح

تقارير 
وسجالت 
 كتابية

المياه السائلة والمتجمدة 
على سطح اليابسة أو 
بالقرب منها ويشمل 

المحيطات والكتل المائية 
األصغر حجمًا وكتل 
الجليد القطبية وكميات 
صغيرة من المياه 
 المحمولة بالهواء

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 غالف جوي-21
Atmosphere 

وتظهر يرسم حدود -1
طبقه السفلية من الفي 

الغالف الغازي الذي 
فيه جميع الظواهر 
المناخية وتقلبات 

الطقس التي لها عالقة 
مباشرة بالحياة على 
 سطح الكرة األرضية

 حوار ومناقشة
زيارات ميدانية 

 ومعارض

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
وسجالت 
 كتابية

السميك الغالف الغازي 
المحيط بالكرة األرضية 
والذي يشاركها في 

دورانها الدائم ويتألف من 
 عدة طبقات لتحميه

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 طبقة األوزون-22
Ozone Layer 

يحدد وظيفتها ومما -1
 تتألف

 حوار ومناقشة
 العصف الذهني

جمع صور وجمع 
بيانات من 

 نتاالنتر 

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

ملفات إنجاز 
وتقارير 
 دورية

إحدى طبقات الغالف 
الجوي العلوي تتألف من 

 O3عنصر األوزون 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري

 



173 

تسهم في منع وصول 
األشعة فوق البنفسجية 
إلى سطح األرض ألنها 
تمتص هذه األشعة 
فتحافظ على المحيط 

 الحيوي

 بةغا-23
Forest 

يعرف منظومة -1
 الغابة

يرسم مصفوفة  -2
 جزئية للغابة

االستقصاء 
واالكتشاف  
العمل التعاوني 
 العصف الذهني
 خرائط المفاهيم

زيارات ميدانية 
جمع صور 

 مختلفة للطبيعة 

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

ملفات إنجاز 
وتقارير 
 دورية

منظومة بيئية متطورة 
وخصبة عناصرها الحية 

ط بعالقات غذائية مع ترتب
بعضها ومع العناصر 
والظروف الفيزيائية ومع 
الغطاء األرضي الحي 
المؤلف من أعشاب 
 وطحالب وتربة ودبال

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الموارد -6الزراعي، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
البستنة -11رير،  والح

اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 دبال-24
Humus 

يشرح مما يتألف -1
 الدبال و

ما دوره في -2
 منظومة الغابة

االستقصاء 
واالكتشاف  
العمل التعاوني 
 العصف الذهني
 خرائط المفاهيم

زيارات ميدانية 
 جمع صور

ات اختبار 
شفهية 
 وتحريرية

ملفات إنجاز 
وتقارير 
 دورية

العضوية  المقررات
والمعدنية الناتجة عن 
تفكك البقايا النباتية 

والحيوانية المتراكمة في 
أرضية الغابة وتكون 
تحت تصرف جذور 
 النباتات واألشجار

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

ت نباتات الزينة والغابا
 النحل والحرير

خط الحراج -25
 )الحد األعلى للحراج(

Timber Line 

يشرح ما هو خط  -1
 الحراج

يشرح كيفية  -2
 تشكله

 جمع صور العصف الذهني
اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

حلقات بحث 
وتقارير 
 دورية

الحد الذي ينعدم بعده 
نمو األشجار في المناطق 
الجبلية بفعل العوامل 

لصيف المناخية في ا
حيث تنخفض درجة 

( ْم 10الحرارة عن )
 وتزداد شدة الرياح

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

 تندرا-26
Tundra 

 يعرف التندرا-1
يصف طبيعة -2

 المنطقة ومناخها

عصف ذهني 
 حوار ومناقشة

جمع صور 
وبيانات من 

 نترنتاال 

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
 دورية

منطقة األقاليم المحيطة 
بالدائرة القطبية الشمالية 
وتشكل حزامًا يحده شمااًل 
الدائرة القطبية وجنوبًا 
خط الحراج وهي مناطق 
ذات نباتات متأقلمة مع 
فترة البرد التي تمتد 
تسعة شهور مظلمة 
وفترة النمو في الصيف 

دائم،  ثالثة شهور نهار
والمعدل المطري القليل 

 جداً 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير
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 Taiga التايغا-27

يحدد أين يسود هذا -1
 النظام

 يعدد صفات -2
النظام الذي يسود في 

 هذه المناطق

عصف ذهني 
 حوار ومناقشة

جمع صور 
من  وبيانات

 االنترنت

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
 دورية

النظام الذي يسود في 
مناطق ذات صيف قصير 
وشتاء طويل أي بفترة 
نمو خضري ال يتجاوز 

يومًا وغاباته  120
 مخروطية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

 بسهو -28
Steppes 

يحدد أين تقع -1
 السهوب

يحدد صفات  -2
 مناخها

عصف ذهني 
 حوار ومناقشة

جمع صور 
وبيانات من 
 االنترنت

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
 دورية

تشكالت عشبية قليلة 
األشجار تغطي مساحات 
واسعة من األرض في 
المناطق ذات المناخ 

المعتدل التي تهطل فيها 
احد األمطار خالل فصل و 

 مما يمنع نمو األشجار

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

 صحارى-21
Deserts 

يحدد مناطق  -1
 الصحارى

يحدد صفات المناخ -2
 السائد فيها

عصف ذهني 
 حوار ومناقشة

زيارات للبيئة 
الصحراوية لجمع 
 رالبيانات والصو 

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

تقارير 
 دورية

المناطق التي تكون فيها 
موارد الحياة أقل بكثير 
من قدرة عوامل التبخر 
على التجفيف وفيها 

تتفاوت حرارتها كثيرًا بين 
الليل والنهار والصيف 
والشتاء. تربتها قليلة 

العضوية لذلك  المقررات
يندر وجود الغطاء النباتي 

عة وتكون مساحات شاس
 عارية تماماً 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

 سافانا-30
Savanna 

 يعرف السافانا-1
يصف طبيعة -2

 نظامها

عصف ذهني 
 حوار ومناقشة

بحث في االنترنت 
لجمع بيانات 

 وصور

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

حلقات بحث 
قارير وت

 دورية

أعشاب مدارية أو شبه 
مدارية تحتوي على 
غطاء نباتي عشبي 

وأشجار متفرقة. وتعتبر 
مناطق انتقالية بين 
المناطق العشبية 
والغابات المطرية 

 االستوائية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

ماء بيئة ال-31
 العذب

Fresh Water 
Environment 

يحدد انتشارها -1
 جغرافياً 

 يحدد مكوناتها-2

االستقصاء 
واالكتشاف  
 العمل التعاوني 
 خرائط المفاهيم

جمع عينات 
وصور واقعية من 
 بيئة للماء العذب 

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
مخبرية 
 للمدرسة

األنهار والبحيرات والبرك 
فيها من والمستنقعات بما 

كائنات حية. تعتبر الصلة 
بين المحيط واليابسة من 
الناحية الحيوية )الكائنات 
الحية( والناحية الفيزيائية 
 )المكونات غير الحية

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 
، ري( -راضيالطبيعية)أ

نباتات الزينة -7
النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10
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البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 بيئة بحرية-32
Salt Water 

Environment 

 يحدد انتشارها-1
 جغرافياً 

 يعدد صفاتها-2

االستقصاء 
واالكتشاف  
العمل التعاوني 
 العصف الذهني
 خرائط المفاهيم

جمع بينات 
وصور واقعية او 
من االنترنت 
 حول بيئة بحرية

اختبارات 
تحريرية 
 واستبانات

حلقات بحث 
وسجالت 
 كتابية

كل البحار والمحيطات 
%( من 70التي تشكل )

مساحة األرض فتشكل 
يئات الطبيعية أكبر الب

المعروفة، من أهم 
صفاتها: اتصال أجزائها، 
ملوحة مياهها، واستقرار 
درجة حرارتها نسبيًا على 

 مدار السنة

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 بيئة الشاطئ-33
Coast Line 

يحدد أين تقع وماذا -1
 تشمل .

االستقصاء 
واالكتشاف العمل 

 وني التعا
 

جمع عينات 
وصور واقعية من 
 بيئة الشاطئ

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
مخبرية 
 للمدرسة

الخط الساحلي منطقة 
على طول الشاطئ 

البحري بما فيها المياه 
واليابسة والكائنات الحية 

 التي تعيش فيها

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

تا بيئة الدل-34
 )مصاب األنهار(

Estuary 
Environment 

تحديد أين تكون -1
 الدلتا.

يحدد الفروق بين -2
بيئة الدلتا وبيئة البحر 

 وبيئة النهر.

 العصف الذهني

جمع بينات 
وصور من 
االنترنت حول 

 بيئة

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

حلقات بحث 
وسجالت 
 كتابية

بيئة مائية محدودة 
المساحة تتمثل بمناطق 

تقاء النهر بالمسطحات ال
المائية الكبيرة.وهي أهدأ 
وأقل تجانسًا من البيئات 
البحرية وأقل ملوحة منها 
ألن مياه النهر تقوم 
بتحلية مياه البحر عند 
المصب، ولكنها تكون 

العضوية  المقرراتأغنى ب
وتعتبر وسطًا مشتركاً 
لكثير من الكائنات 
 البحرية والنهرية

-يالموارد الطبيعية )أراض
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

موارد طبيعية -35
 دائمة

Permanent N.R 

يعدد الموارد  1
الطبيعية ويوضح 
 الفرق بينها 

 العصف الذهني
 خرائط المفاهيم

جمع بينات 
وصور من 
 االنترنت

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

حلقات بحث 
وسجالت 
 كتابية

الموارد المتوافرة بشكل 
الطبيعية  دائم في البيئة

ال تنضب باستخدامها، 
 مثل )الشمس(

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

موارد طبيعية -36
 متجددة

Renewable N.R 

يعطي مثال عن -1
 الموارد المتجددة.

 العصف الذهني
 

جمع صور 
واقعية من 
 الغابات

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

حلقات بحث 
وسجالت 

 يةكتاب

الموارد التي تظل متوافرة 
في البيئة الطبيعية تتميز 
بقدرتها على التجدد 

واالستمرار ما لم يتسبب 
اإلنسان في تدهورها 
 ونفاذها مثل الغابات

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -يعية)أراضيالطب
نباتات الزينة -7
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النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

موارد طبيعية -37
 غير متجددة

Non-
Renewable N.R 

يعطي مثال عن -1
 الموارد غير المتجددة 

العصف الذهني 
 خرائط مفاهيم

 

جمع صور 
واقعية من مواقع 

 النفط

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

 حلقات بحث

الموارد التي تختفي 
وتتعرض للنفاذ إن عاجاًل 
أم آجاًل. ويتوقف توفرها 
على حسن استثمار 

اإلنسان لها بينما يؤدي 
سوء استغالل اإلنسان 

إلى نفاذها مثل  لها
 )النفط(

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 
 النظام البيئي-38

Ecological 
System 

يعرف النظام البيئي -1
 ويعطي أمثلة

االستقصاء 
واالكتشاف العمل 

 التعاوني 
 خرائط المفاهيم 

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
أو حية من البيئة 
التصميمات 
 والنماذج 
 

بطاقات 
 مالحظة
 استبانات
ومقاييس 
 األداء

سجالت 
كتابية 
ملفات 
اإلنجاز 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة

مساحة معينة من البيئة 
بما يشكلها من أحياء 
وعوامل أخرى غير حية 
وكلها تتفاعل فيما بينها 
وما ينتج عن هذا 

التفاعل من استمرار لهذا 
 النظام واستمرار الحياة

 فيها

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

نة البست-11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 النظام البيئي-2

مكونات غير -31
 حية

Non-Living 
Components 

يعدد المكونات غير -1
الحية للنظام البيئي 

 ويعطي أمثلة

االستقصاء 
واالكتشاف العمل 
التعاوني العصف 

 الذهني
 خرائط المفاهيم

وتكوين جمع 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

بطاقات 
 مالحظة
 واستبانات
 

سجالت 
كتابية 
ملفات 
 اإلنجاز 
 

 المقرراتالعناصر و 
الموجودة في النظام 
البيئي مثل الماء 

واألوكسجين والكربون 
والعوامل الفيزيائية 

كالرياح والتربة والحرارة 
الفيزيائية التي أي البيئة 

 يمارس الكائن الحي فيها

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 
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علم الخضار والفاكهة، 
لخضار والزراعات ا-10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 مكونات حية-40
Living 

Components 

يعدد المكونات -1
الحية للنظام البيئي 

 ويعطي أمثلة

العمل التعاوني 
 العصف الذهني
 خرائط المفاهيم

جمع وتكوين 
ذائية سلسلة غ

من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

بطاقات 
 مالحظة
 استبانات
 

سجالت 
كتابية 
ملفات 
 اإلنجاز 
 

، مجموع العضويات 
النباتية والحيوانية التي 
تشكل المجتمع الرئيسي 

 في نظام بيئي ما

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4راعي، الز 

أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 وأرصاد بيئة

 عوالق نباتية-41
Photo plankton 

يعطي مثال على -1
 العوالق النباتية.

يذكر سبب لماذا -2
تستطيع العوالق 
 النباتية إنتاج الغذاء.

 العصف الذهني
 خرائط المفاهيم

 جمع صور
بطاقات 
 مالحظة

ملفات 
اإلنجاز 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة
 

األشنيات واألحياء 
المجهرية في البيئة 

ئية والتي تحوي الما
أجسامها على صبغة 
الكلوروفيل مما يجعلها 
قادرة على القيام بالتركيب 
الضوئي وبذلك فهي 
المنتجات في البيئة 

 المائية.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 عوالق حيوانية-42
Zoo plankton 

يعطي مثال على -1
 العوالق الحيوانية.

 كيف تتغذى.يشرح -2

 العصف الذهني
 خرائط المفاهيم

جمع بيانات 
وصور من 
 االنترنت

بطاقات 
 مالحظة

ملفات 
 اإلنجاز

مجموعة األحياء الصغيرة 
التي تعيش في البيئة 
المائية وتعرف 

بالبالنكتون الحيواني 
وتتغذى على الهائمات 
 والعوالق النباتية.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 ات الزراعيةاآلف-

 القاعيات-43
Basements 

يحدد ماهي  -1
القاعيات ويحدد كيف 
تتالءم مع ظروف 
 البيئة القاعية.

 العصف الذهني
جمع بيانات 
وصور من 
 االنترنت

بطاقات 
 مالحظة

ملفات 
 اإلنجاز

مجموعة األحياء التي 
تعيش في قاع المجرى 
المائي وتركيبها يجعلها 
تتالءم مع هذه الظروف 

 سية.القا

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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 تركيب ضوئي-44
Photo 

synthetic 

يعرف التركيب  -1
 الضوئي

يحدد شروط  -2
 عملية التركيب الضوئي

 خرائط مفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
 حية من البيئة

بطاقات 
 مالحظة
 استبانات
مقاييس 
 األداء

 قات بحثحل

العملية التي تقوم بها 
النباتات الخضراء لبناء 

الغذائية  المقررات
العضوية بواسطة 
اليخضور وبدءًا من 

العناصر البسيطة والماء 
وثاني أكسيد الكربون مع 

امتصاص الطاقة 
 الشمسية.

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 

أسماك -5لغذائية، ا
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 اتمنتج-45
Producers 

يحدد من هي -1
الكائنات المنتجة 

 للغذاء
يذكر كيف  -2

تستطيع المنتجات 
 إنتاج الغذاء

 خرائط مفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

بطاقات 
 مالحظة
 استبانات
مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث

النباتات الخضراء التي 
ذائها بنفسها من تبني غ

مواد غير عضوية بسيطة 
مستفيدة من الطاقة 

الشمسية محولة لها إلى 
طاقة كيميائية بواسطة 
 عملية التركيب الضوئي

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

 مستهلكات-46
Consumers 

يحدد من هي -1
ات المستهلكة الكائن

 للغذاء
يذكر أمثلة على  -2

 المستهلكات

 خرائط مفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

 استبانات
مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث

جميع الكائنات الحية 
التي ال تستطيع صنع 
غذائها بنفسها بل تعتمد 
على كائنات حية أخرى 

ما تتغذى مباشرة على وا  
النباتات مثل الحشرات 

أوتعيش  واألرانب وغيرها
على حساب الكائنات 

 الحية الحيوانية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

مستهلكات -47
 أولية

Primary 
Consumers 

يحدد من هي -1
 وليةالمستهلكات األ 

يذكر أمثلة على  -2
 المستهلكات

 خرائط مفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

 استبانات
مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث

األحياء التي تتغذى 
مباشرة على النبات 
كالحشرات والعوالق 

الحيوانية والقاعيات في 
يوانات البيئة المائية، والح

 العاشبة كاألرانب واألبقار

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

مستهلكات -48
 ثانوية

Secondary 
Consumers 

يحدد من هي -1
 المستهلكات الثانوية

يذكر أمثلة على  -2
 المستهلكات الثانوية

 خرائط مفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 

ة من البيئة أو حي
التصميمات 

 استبانات
مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث
الحيوانات الالحمة التي 
تتغذى على الحيوانات 

 العاشبة.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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 والنماذج 
 

 مستهلكات عليا-41
High 

Consumers 

يحدد من هي -1
 المستهلكات العليا

على  يذكر أمثلة -2
 المستهلكات العليا

 خرائط مفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

 استبانات
مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث

الحيوانات المفترسة آكلة 
لحوم كل الحيوانات 

األخرى، واإلنسان الذي 
 يأكل كل شيء

-الموارد الطبيعية )أراضي
 صاد(بيئةوأر -ري
 اآلفات الزراعية-

 مفككات-50
Decomposers 

يعطي مثال على -1
 المفككات

يحدد طريقة تغذي -2
 المفككات

 خرائط مفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث

الكائنات الحية التي 
تعتمد في غذائها على 

يك جثث وبقايا تفك
الكائنات الحية وتحولها 
إلى مواد وعناصر بسيطة 
تختلط مع التربة لتستفيد 
منها النباتات الخضراء 
من جديد. مثال: البكتريا 

 والفطور

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 عالقات غذائية-51
Food Relations 

يحدد شكل  -1
ائنات العالقات بين الك

الحية من حيث طريقة 
 الحصول على الغذاء 
يشكل سالسل غذائية 
من الكائنات الحية في 

 الطبيعة

 خرائط مفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث

عالقة الكائنات الحية 
بعضها ببعض من حيث 

لغذاء حصولها على ا
وتفاعل هذه الكائنات مع 
بعض بحيث تؤدي هذه 
التفاعالت إلى سريان 
الطاقة خالل النظام 

 البيئي.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 سلسلة غذائية-52
Food Chain 

يشكل مخطط -1
لسلسلة غذائية لبعض 

 األحياء
يشرح تحوالت -2

الطاقة على طول 
 لغذائيةالسلسة ا

يرسم سلسلة  -3
غذائية واحدة على 

 األقل

العمل التعاوني 
 العصف الذهني
 خرائط المفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث

سلسلة عمليات تحول 
الطاقة المستمدة من 

الطعام عن طريق سلسلة 
لتي يأكل فيها األحياء ا

كل نوع النوع الذي يسبقه 
في السلسلة. تبدأ 

السلسلة الغذائية دائمًا 
بالنباتات الخضراء التي 
تتلقى الطاقة من 

 الشمس.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 شبكة غذائية-53
Food Web 

يشرح معنى الشبكة -1
 الغذائية

يشرح كيف تتشكل -2
 بكة الغذائيةالش

 خرائط المفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث

مجموعة السالسل 
الغذائية المتداخلة بعضها 

ببعض نتيجة أن 
المستهلكات ال تنخفض 
بنوع واحد من الغذاء مما 

يؤدي إلى اتصال 
ية على السالسل الغذائ

 صورة شبكة غذائية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

-الموارد الطبيعية )أراضيانتقال الطاقة من الشمس  حلقات بحثمقاييس جمع وتكوين  خرائط المفاهيميتحدث عن انتقال -1 سلسلة الطاقة-54



200 

Energy Chain  الطاقة  عبر السلسلة
 الغذائية

يحدد اتجاه انتقال  -2
الطاقة في سلسلة 

 الطاقة

سلسلة غذائية 
 من صور لكائنات
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

إلى المحيط الحيوي عبر  األداء
السلسلة الغذائية باتجاه 
واحد وأهم ما يميزها أنها 
ليست دائرية وأنها فقدان 
تدريجي على طول 

 السلسلة.

 بيئةوأرصاد(-ري
 اعيةاآلفات الزر -

 شبكة الحياة-55
Life Web 

 يعرف شبكة الحياة -1
 ويحدد مما تتألف -2

 خرائط المفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث

مجموعة الشبكات 
الغذائية المتداخلة بعضها 
ببعض في المحيط 

سطح  الحيوي ككل على
 الكرة األرضية.

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10
البستنة -11حمية، الم

اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 دورة غذائية-56
Food Cycle 

 يعرف دورة الغذاء -1
 ويحدد مما تتألف -2

 خرائط المفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة غذائية 
من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

ييس مقا
 األداء

 حلقات بحث

والعناصر  المقرراترحلة 
الغذائية من األحياء 

المنتجة )نباتات خضراء( 
إلى األحياء المستهلكة 
بمستوياتها ثم إلى 

األحياء المفككة ومنها 
إلى األحياء المنتجة من 

 جديد

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
ات الصناع-4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 هرم الطاقة-57
Energy 
Pyramid 

 يرسم هرم الطاقة-1
يشرح الرسم مع -2

 األمثلة
 خرائط المفاهيم

جمع وتكوين 
سلسلة الطاقة 

من صور لكائنات 
حية من البيئة أو 
التصميمات 

مقاييس 
 األداء

 حلقات بحث

شكل هرمي يمثل تناقص 
كمية الطاقة وكتلة المادة 
الحية صعودا بمستويات 

ة الغذائية في بيئة السلسل

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
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 والنماذج 
 

معينة وتكون قاعدة هذا 
الهرم عريضة ألن 

األحياء المنتجة صغيرة 
الوزن كثيرة العدد فكمية 
الطاقة والكتلة الحية 
كبيرة بينما تحتل القمة 
األحياء المستهلكة كبيرة 
الوزن قليلة العدد حيث 
كمية الطاقة والمادة 
الحية صغيرة جدًا في 
المستوى األخير من 

 لة الغذائية.السلس

أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 شميست-58
Sunlight 

يشرح كيفية توزع -1
أشعة الشمس على 
شكل موجات 

كهرومغناطيسية على 
 سطح الكرة األرضية

 عصف ذهني
جمع بيانات 
وصور من 
 االنترنت

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 حلقات بحث
وتقارير 
 وسجالت 

األشعة القادمة من 
الشمس إلى سطح 

األرض على شكل موجات 
كهرومغناطيسية قصيرة 
وال تتوزع بشكل منتظم 
على سطح األرض بسبب 
الشكل الكروي لألرض 
ودورانها حول الشمس 
 مع محورها المائل.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

ئنات تغذي الكا-51
 الحية

Nutrition of 
Living 

Organisms 

يفسر الظواهر التي -1
تجعل األحياء تتغذى 

 في بيئتها.
يحدد اسم لكل -2

 ظاهرة

عصف ذهني 
واستقصاء 
 واستكشاف

جمع صور 
لكائنات حية من 

البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج 
 

بطاقات 
 مالحظة

 حلقات بحث

جملة الظواهر التي تجعل 
نمو في األحياء تتغذى وت

بيئتها التي تعيش فيها 
من أجل تركيب مادتها 
الحية الخاصة بها 
 والحصول على الطاقة

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

حل الن-8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 افتراس-60
Predication 

يشرح عالقة -1
 االفتراس ويعطي مثال

استقصاء 
واستكشاف خرائط 

 مفاهيم

جمع صور 
كائنات حية ل

مفترسة من 
البيئة أو 
التصميمات 

بطاقات 
 مالحظة

 حلقات بحث

عالقة غذائية بين كائنين 
من نوعين مختلفين من 
األحياء غالبًا فيها 

يستفيد أحد الطرفين كل 
الفائدة وهو المفترس 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير
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بينما يقع كل الضرر  والنماذج
على الطرف اآلخر وهو 
الفريسة وهي عالقة 
ك مؤقتة تنتهي باستهال 
 الفريسة أو جزء منها.

 تنافس-61
Competition 

يشرح عالقة -1
 التنافس ويعطي مثال

يعرف )عالقات -2
التنافس، تضاد، 
 مشاركة،...(

عصف ذهني 
واستقصاء 
 واستكشاف

جمع صور 
حية   لكائنات

متنافسة من 
البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج

بطاقات 
 مالحظة

 حلقات بحث

التسابق والصراع بين 
األحياء للحصول على 
حاجاتها الضرورية من 
الوسط الذي تعيش فيه.  
التنافس بين كائنات من 
نوع واحد يعرف بالتنافس 

 الداخلي:
Intraspecific  

وعندما يكون بين كائنات 
فة يعرف من أنواع مختل

بالتنافس 
Interspecific 

 الخارجي:

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تطفل-62
Parasitism 

يعرف التطفل  -1
 ويعطي مثال

عصف ذهني 
واستقصاء 
 واستكشاف

جمع صور 
لكائنات حية 

متطفلة من البيئة 
أو التصميمات 

 والنماذج

بطاقات 
 مالحظة

 حلقات بحث

قة إجبارية بين عال
كائنين من نوعين 

مختلفين يعيش فيها أحد 
الطرفين على حساب 
الطرف اآلخر يسمى 

الطرف األول الذي ينفرد 
بالنفع )الطفيلي( ويسمى 
الطرف الثاني الذي يلحق 

 به الضرر )العائل(

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تعايش-63
Communalism 

يعرف التعايش  -1
 ويعطي مثال

عصف ذهني 
واستقصاء 
 واستكشاف

جمع صور 
لكائنات حية 
متعايشة من 
البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج

بطاقات 
 مالحظة

 حلقات بحث

عالقة بين كائنين من 
نوعين مختلفين يعود 
فيها كل النفع على أحد 

الطرفين وتسمى 
)المتعايش( بينما ال يعود 
 على الطرف اآلخر وهو
)المضيف( أية فائدة كما 
 ال يصاب بأي ضرر

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تشارك-64
Mutuality 

يعرف التشارك  -1
 ويعطي مثال

عصف ذهني 
واستقصاء 
 واستكشاف

جمع صور 
لكائنات حية 
متشاركة من 
البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج

بطاقات 
 مالحظة

 حلقات بحث

تبادل المنفعة بين كائنين 
من نوعين مختلفين يأخذ 
أحدهما من اآلخر بقدر 
ما يعطيه فيصيب كل 

منهما قدراً من النفع و ال 
يلحق بأي منهما شيء 

 من الضرر.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تضاد-65
Amensalism 

يعرف التضاد  -1
 ويعطي مثال

عصف ذهني 
ستقصاء وا

جمع صور 
لكائنات حية 

بطاقات 
 مالحظة

 حلقات بحث
إعاقة نمو وانتشار لنوع 
من الكائنات الحية 

-طبيعية )أراضيالموارد ال
 بيئةوأرصاد(-ري
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متضادة من  واستكشاف
البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج

بواسطة نوع آخر عن 
طريق إفراز مواد كيميائية 
معينة إلى الوسط لتحويره 
لمصلحته وتؤدي إلى 
 القضاء على ذلك النوع

 اآلفات الزراعية-

 تحّمل-66
Tolerant 

يعرف التحمل  -1
 ويعطي مثال

 

عصف ذهني 
واستقصاء 
 واستكشاف

جمع صور 
لكائنات حية 
مقاومة للعوامل 
البيئية أو 
التصميمات 
 والنماذج

بطاقات 
 مالحظة

 حلقات بحث

مقاومة نبات لعامل بيئي 
معين كالحموضة أو 

أو الملوحة أو  التكلس
الحرارة أو البرودة. أما 
في الحراج فالتحمل هو 
مقدرة النبات على العيش 
والنمو في الظل والغطاء 

 الكثيف.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 حياد-67
Neutralism 

يعرف الحياد  -1
 ويعطي مثال

عصف ذهني 
 واستقصاء

جمع صور 
لكائنات حية 

محايدة من البيئة 
أو التصميمات 

 والنماذج

بطاقات 
 مالحظة

 حلقات بحث

عدم تأثر فرد ما أو 
جماعة بجوارها لجماعة 
أخرى من الكائنات الحية. 
وهي عالقة نادرة في 

 الطبيعة.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 انتشار-68
Dispersal 

يعرف االنتشار  -1
 مثال ويعطي

عصف ذهني 
 واستقصاء

جمع صور 
لكائنات حية من 

البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 ملفات إنجاز
تحرك األفراد ضمن 

لى موطن  الجماعة من وا 
 تلك الجماعة 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 هجرة-61
Emigration 

يعرف الهجرة  -1
 ويعطي مثال

عصف ذهني 
 واستقصاء

جمع صور 
لكائنات حية من 

البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 ملفات إنجاز
مغادرة الفرد لموطن 

 الجماعة

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 هجرة معاكسة-70
Immigration 

يعرف الهجرة  -1
 عطي مثالالمعاكسة وي

عصف ذهني 
 واستقصاء

جمع صور 
لكائنات حية من 

البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 ملفات إنجاز
قدوم الفرد إلى موطن 

 الجماعة

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

استيطان -71
 وتعاقب

Succession 

يعرف االستيطان  -1
 ويعطي مثالوتعاقب 

عصف ذهني 
 واستقصاء

جمع صور 
لكائنات حية من 

البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 ملفات إنجاز

مجموعة التغيرات 
المتالحقة التي تمر بها 
جماعة من الكائنات 
الحية إلى أن تصل إلى 
ما يسمى طور الذروة أو 

 االستقرار.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 يئةوأرصاد(ب-ري
 اآلفات الزراعية-

 الرمية-72
Saprophatism 

يعرف الرمية  -1
 ويعطي مثال

عصف ذهني 
 واستقصاء

جمع صور 
لكائنات حية رمية 
من البيئة أو 
التصميمات 
 والنماذج

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 ملفات إنجاز

تغذي الكائنات الدقيقة 
على أجسام وهياكل 
الكائنات الميتة فتقوم 

العضوية  المقرراتيك بتفك
في تلك البقايا وتحويلها 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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إلى عناصر بسيطة 
تختلط بالتربة لتعود 
فتستفيد منها النباتات 
الخضراء من جديد في 

 إنتاج الغذاء
 

 تنقية ذاتية-73
Auto-

Purification 
 

يعرف التنقية  -1
 ي مثالالذاتية ويعط

عصف ذهني 
 واستقصاء

جمع صور 
لكائنات حية من 
البيئة البحرية أو 
التصميمات 
 والنماذج

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

 ملفات إنجاز

خاصة من خصائص 
النظام البيئي البحري 
فيها تفرز الكائنات 

البحرية المجهرية مواد 
كيميائية مضادة للبكتريا 
التي تلوث مياه البحر 

 فتقتلها

-د الطبيعية )أراضيالموار 
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

التوازن -3
 البيئي

 توازن طبيعي-74
Natural 
Balance 

يعرف التوازن  -1
 الطبيعي ويعطي مثال

 
يرسم مخططات لدورات 
 العناصر في الطبيعة

 
 

خرائط المفاهيم 
االستقصاء 
 واالكتشاف

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور لكائنات 

 حية
 

طاقات ب
 مالحظة

سجالت 
كتابية  
ملفات 
اإلنجاز، 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة

التعادل الطبيعي بين 
مكونات البيئة وعناصرها 
الحية وغير الحية في 

تفاعلها مع بعضها بحيث 
تؤدي إلى استمرار 

التوازن فيها ما لم يطرأ 
تغير كبير يؤدي إلى 
 اإلخالل بهذا التوازن

-الموارد الطبيعية )أراضي
 ئةوأرصاد(بي-ري
 اآلفات الزراعية-

استقرار النظام -75
 البيئي

Ecological 
Stability 

يعرف استقرار  -1
النظام البيئي ويعطي 

 مثال

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

 
اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

ملفات 
اإلنجاز، 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة

قدرة النظام البيئي على 
العودة إلى وضعه 
يطرأ  األصلي بعد أي تغير

عليه دون حدوث تغير 
 أساسي في تكوينه.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تكيف بيئي-76
Ecological 
Adaptation 

يعرف التكيف  -1
 البيئي ويعطي مثال

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور لكائنات 

 حية

اختبارات 
شفهية 
 يةوتحرير 

ملفات 
اإلنجاز، 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة

قدرة الكائن الحي على 
التالؤم مع البيئة التي 
يعيش فيها واستمراره 
جياًل بعد جيل ومقدرته 
على نقل الصفات 
 الوراثية المحددة للنوع

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

-2اآلالت الزراعية، -1حالة التوازن بين األحياء ملفات اختبارات معسكرات ودورات عصف ذهني يعرف التوازن  -1 توازن حيوي-77
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Biological 
Balance 

تدريبية جمع  وحوار ومناقشة الحيوي ويعطي مثال
صور لكائنات 

 حية

شفهية 
 وتحريرية

اإلنجاز، 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة

التي تعيش في بيئة 
واحدة بحيث ال يطغى 
أحدها في تأثيره على 

 ألحياء األخرىا

دارة  اإلرشاد الزراعي وا 
الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11 المحمية،
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

نمو النظام -78
 البيئي

Ecological 
Growth 

يعرف نمو النظام  -1
 البيئي ويعطي مثال

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور لكائنات 

 حية

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

ملفات 
اإلنجاز، 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة

النزوع إلى زيادة حجم 
جماعات الكائنات الحية 
الموجودة في النظام 

 البيئي.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 اختزال-71
Abridgment 
(shortening) 

يعرف االختزال  -1
 ويعطي مثال

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

ودورات  معسكرات
تدريبية جمع 
صور لكائنات 

 حية

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

ملفات 
اإلنجاز، 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة

النزوع نحو خفض حجم 
جماعات الكائنات الحية 
التي تعيش في النظام 

 البيئي.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 مرونة-80
Elasticity 

ة يعرف المرون -1
 ويعطي مثال

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور لكائنات 

 حية

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

ملفات 
اإلنجاز، 
سجالت 
مخبر 
 المدرسة

قدرة النظام البيئي 
المتضرر على العودة إلى 
 حالته األصلية السوية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 دورة الكربون-81
Carbon Cycle 

يشرح دورة عنصر  -1
الكربون في الطبيعة 

 ويرسمها

عمل تعاوني 
 وحوار ومناقشة

رسم مخططات 
 لدورات العناصر

اختبارات 
شفهية 
 تحريرية

 ملفات إنجاز

انتقال الكربون الموجود 
في غاز ثاني أكسيد 
الكربون من الهواء إلى 
النبات وتحويله إلى مواد 

عن طريق عضوية 
عملية التركيب الضوئي 
ثم انتقاله إلى الهواء مرة 
أخرى بعد تفكيك النبات 
والحيوانات الميتة من قبل 

 المفككات.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 دورة اآلزوت-82
Nitrogen Cycle 

يشرح دورة عنصر  -1
األزوت في الطبيعة 
 ويرسم مخططها

ني عصف ذه
 وحوار ومناقشة

رسم مخططات 
 دورة اآلزوت

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

ملفات 
اإلنجاز، 
سجالت 

انتقال اآلزوت من أمالحه 
الموجودة في التربة إلى 
النبات وانتقاله عبر 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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السلسلة الغذائية إلى  كتابية
الحيوان على شكل 
بروتين ثم عودته إلى 
الهواء بعد موت هذه 
الكائنات وتفكيكها من 

 قبل المفككات

 دورة األكسجين-83
Oxygen Cycle 

يشرح دورة عنصر  -1
األكسجين في الطبيعة 

 ويرسم مخططها

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

رسم مخططات 
 دورة األكسجين

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

سجالت 
كتابية 
وتقارير 
 دورية

ق األوكسجين عن انطال 
طريق التركيب الضوئي 
وانتقاله إلى الكائنات 
 الحية عن طريق التنفس.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 دورة الماء-84
Water Cycle 

يشرح دورة الماء  -1
في الطبيعة ويرسم 

 مخططها

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

نشاط لرسم رسم 
 مخططات دورة

 الماء

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

سجالت 
كتابية 
وتقارير 
 دورية

انتقال الماء بشكل طبيعي 
ومتواصل ما بين الغالف 
الجوي واليابسة والغالف 
المائي والمحيط الحيوي 
فيتبخر الماء من مختلف 
المسطحات المائية بتأثير 
أشعة الشمس ويدخل 
الجو كبخار ماء تحمله 
الرياح ويتكاثف ويتساقط 
 على شكل أمطار وثلوج

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 الطاقة-85
Energy 

يشرح حركة أشكال  -1
المادة وتأثيراتها 

 المتبادلة.

عمل تعاوني 
 وحوار ومناقشة

نشاط لرسم 
أشكال تحوالت 

 الطاقة

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

سجالت 
كتابية 
وتقارير 
 دورية

الحقيقية الكامنة  القدرة
على إنجاز عمل ما، أو 
المعيار الكمي العام 

لحركة أشكال المادة كافة 
 وتأثيراتها المتبادلة.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 طاقة شمسية-86
Solar Energy 

يذكر مجال واحد  -1
الستخدام طاقة 

 الشمس

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

جمع  نشاط
 بيانات وصور

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

سجالت 
كتابية 
وتقارير 
 دورية

الطاقة المستمدة من 
 الشمس.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 طاقة الرياح-87
Wind Energy 

يذكر مجال واحد  -1
 الستخدام طاقة الرياح

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

نشاط جمع 
 ت وصوربيانا

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

سجالت 
كتابية 
وتقارير 
 دورية

الطاقة الناجمة عن قوة 
 الرياح.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 طاقة مائية-88
Water Energy 

يذكر مجال واحد  -1
 الستخدام طاقة المياه

عصف ذهني 
 وحوار ومناقشة

نشاط بحث في 
لجمع  االنترنت

 بيانات وصور

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
وسجالت 
 كتابية

الطاقة المستمدة من 
المصادر المائية كالسدود 
واألنهار، وطاقة أمواج 
 البحر )المد والجزر(.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 طاقة مستحاثية-81
Fossil Energy 

 يذكر مجال واحد -1
الستخدام طاقة 
 المستحاثات

االستقصاء 
 واالستكشاف

نشاط بحث في 
االنترنت لجمع 
 بيانات وصور

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
وسجالت 
 كتابية

الطاقة الكيميائية الكامنة 
في البترول والغاز 

الطبيعي والفحم الحجري 
المخزون في عمق 

 األرض

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

الوقود -10
 األحفوري

يشرح ما هو الوقود -1
 األحفوري ويعطي مثاالً 

االستقصاء 
 واالستكشاف

نشاط بحث في 
االنترنت لجمع 

اختبارات 
شفهية 

تقارير 
وسجالت 

ذات  المقرراتجميع 
األصل العضوي التي 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
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Fossil Fuel تحللت على مدى  كتابية وتحريرية بيانات وصور
صبح في العصور لت

القرن العشرين المصدر 
األول للطاقة وبالرغم من 
مخزونها الضخم في 
القشرة األرضية إال أنها 
محدودة وقابلة للنفاذ في 

حال اإلسراف في 
استهالكها. مثال: 

البترول، الغاز الطبيعي، 
 الفحم الحجري

 اآلفات الزراعية-

المشكالت -4
 لبيئيةا

اختالل التوازن -11
 البيئي

Ecological 
Dis-balance 

يكتب مقالة حول  -1
أسباب اختالل التوازن 

 البيئي
يكتب مقالة عن  -2

حلول بعض أهم 
 مشكالت البيئة المحلية

 

الحوار والمناقشة 
طريقة حل 
 المشكالت

المعسكرات 
الدورات التدريبية 

في البيئة 
 المحيطة
 

استبانات 
وبطاقات 

حظة مال
 ومقابالت
 

سجالت 
كتابية 
تقارير 

دورية ملف 
 اإلنجاز
 

التأثير سلبًا على أحد 
مكونات النظام البيئي 
فتتأثر بقية المكونات 
وتتبدل العالقات القائمة 
بينها فيصبح غير قادر 
على الحفاظ على توازنه 

 السابق.
 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 لوثت-12
Pollution 

يكتب مقالة عن  -1
 التلوث 

يفسر )أسباب -2
 ونتائج( حدوث التلوث

استراتيجيات 
التعلم البنائي 
العروض العملية 
 التعلم الذاتي

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 

 رأي

تقارير 
وسجالت 
مخبر 
 المدرسة

كل تغير كمي أو كيفي 
بأحد الموارد  يلحق

الطبيعية في البيئة بفعل 
اإلنسان أو أحد العوامل 
الحيوية أو الفيزيائية 
فينقصه أو يغير من 

خصائصه أو يخل بتوازنه 
لدرجة تؤثر على األحياء 
التي تعيش في البيئة 
وفي مقدمتها اإلنسان، 
 تأثيرًا غير مرغوب فيه.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 الزراعية اآلفات-

 تلوث الهواء-13
Air Pollution 

يكتب مقالة حول  -1
 تلوث الهواء

يفسر )أسباب -2
ونتائج( حدوث تلوث 

 الهواء

استراتيجيات 
التعلم البنائي 
العروض العملية 
 التعلم الذاتي

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
عينات وصور 
من الواقع 
 المحلي

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 

 رأي

 تقارير
وسجالت 
مخبر 
 المدرسة

كل تغير يزيد في تركيز 
الشوائب في الهواء عن 
الحد المسموح به بحيث 
يؤدي إلى أضرار مباشرة 
أو غير مباشرة على 

اإلنسان والكائنات الحية 
األخرى أو على المنشآت 

 واألبنية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تلوث التربة-14
Soil Pollution 

 يعرف تلوث  التربة-1
يفسر )أسباب -2

ونتائج( حدوث تلوث 
 التربة

استراتيجيات 
التعلم البنائي 
العروض العملية 
 التعلم الذاتي

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
عينات تربة 

ملوثة وصور من 
 الواقع المحلي

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 

 رأي

تقارير 
وسجالت 
مخبر 
 المدرسة

واد كيميائية أو تواجد م
أحياء دقيقة ضارة أو 
مواد ملوثة في التربة 

بنسبة تؤثر على الكائنات 
الحية وفي مقدمتها 
اإلنسان. ومن أهم 

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3، المزرعة
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 
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ملوثات التربة المبيدات 
واألسمدة الكيميائية أو 

المشعة التي  المقررات
 يمكن أن تختلط بالتربة.

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14راعية، والتجارب الز 
 بيئة وأرصاد

 تلوث الماء-15
Water Pollution 

 يعرف تلوث  الماء-1
يفسر )أسباب -2

ونتائج( حدوث تلوث 
 الماء

استراتيجيات 
 التعلم البنائي 

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
عينات مياه 

ملوثة وصور من 
 الواقع المحلي

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 

 رأي

تقارير 
وسجالت 
مخبر 

 مدرسةال

تواجد مواد عضوية أو 
غير عضوية في مياه 
الشرب بحيث تغير في 
صفاته وخواصه الطبيعية 

طعم( -عكر-لون-)رائحة
ومن أهم ملوثات الماء: 
الفضالت الحيوانية 

 المقرراتوالبشرية و 
 الكيميائية السامة.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تلوث إشعاعي-16
Radiation 
Pollution 

يعرف التلوث  -1
 اإلشعاعي

يفسر )أسباب -2
ونتائج( حدوث التلوث 

 اإلشعاعي

استراتيجيات 
 التعلم البنائي

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 

 رأي

تقارير 
وسجالت 
مخبر 
 المدرسة

 المقرراتانتقال بعض 
 المشعة إلى السلسلة
الغذائية عن طريق 

مباشر أو غير مباشر أو 
من مصادر من صنع 
اإلنسان كالتفجيرات 
 النووية والذرية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تلوث صناعي-17
Industrial 
Pollution 

يعرف التلوث  -1
 الصناعي

يفسر )أسباب -2
ونتائج( حدوث التلوث 

 الصناعي

يجيات استرات
 التعلم البنائي 

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
عينات لمخلفات 
صناعية وصور 
من الواقع 
 المحلي

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 

 رأي

تقارير 
وسجالت 
مخبر 
 المدرسة

التلوث الناجم عن 
الصناعات الكبرى 

كالتعدين وتكرير النفط 
والبوتاس ومحطات توليد 
الطاقة وما ينجم عنها 

ناعية من مخلفات ص
)غازات، دخان، نفايات، 
مواد كيميائية، بالستيك، 
مواد صلبة، ضجيج( 
وكله يؤدي لإلضرار 
 بالبيئة واإلنسان.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تلوث حراري-18
Heat Pollution 

يعرف التلوث  -1
 الحراري

يفسر )أسباب -2
ونتائج( حدوث التلوث 

 يالحرار 

 حوار ومناقشة

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 

 رأي

تقارير 
وسجالت 
مخبر 
 المدرسة

شكل من أشكال التلوث 
الفيزيائي سببه تغير 
حرارة الوسط المعيشي 
وعادة يكون هذا التلوث 
من فعل اإلنسان ناتجاً 
عن إلقاء الفضالت 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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الصناعية للمصانع 
والمحطات الكهروحرارية 
في المياه والهواء مما 
يؤدي إلى تغيرات 
 بيوكيميائية في البيئة

ظاهرة االحترار -11
 العالمي
Global 

Warming 

يشرح معنى -1
 االحترار العالمي

 
 حوار ومناقشة

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 

من الواقع صور 
 المحلي

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 

 رأي

تقارير 
وسجالت 
مخبر 
 المدرسة

تزايد تأثير البيوت 
الزجاجية، حيث تطلق 
غازات ثاني أكسيد 

الكربون وأكسيد اآلزوت 
والميتان بكميات كبيرة في 

الجو فتحجز بذلك 
انعكاس )ارتداد( األشعة 
تحت الحمراء الذي يحدث 
بعد وصول أشعة الشمس 

 .لى سطح األرضإ

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

تدهور طبقة -100
 األوزون

Atmospheric 
Ozone 

Depletion 

يعدد فوائد طبقة -1
 األوزون

يعدد آثار تدهور -2
 طبقة األوزون

 العصف الذهني
جمع صور 
وبيانات من 
 ترنتاالن

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

 لقات بحثح

استنزاف وتناقص طبقة 
األوزون الموجودة في 
أعالي الغالف الجوي 
)التي تلعب دور طبقة 
واقية من األشعة فوق 
البنفسجية الخطيرة( 

بواسطة الغازات المنبعثة 
عن النشاطات الصناعية 
الكبرى ينجم عن هذا 

التناقص حدوث سرطانات 
الجلد وحروق الشمس 

 وتشوهات البشرة

-بيعية )أراضيالموارد الط
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 ضجيج-101
Noise 

يعدد اآلثار السلبية -1
 للضجيج

 استقصاء
 واستكشاف

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

سجالت 
 مخبرية

التلوث الضوضائي الذي 
يتجلى بانبعاث موجات 

عن صوتية ناجمة 
االزدحام والمصانع 
والمواصالت ومكبرات 

الصوت، وتؤثر سلبًا على 
 اإلنسان نفسيًا وعضوياً 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 مطر حامضي-102
Acid Rain 

يشرح كيفية حدوث -1
 ظاهرة المطر الحامضي

يفسر أسباب وآثار -2
 الظاهرة

استقصاء 
 واستكشاف

ات ودورات معسكر 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

سجالت 
 مخبرية

الناجم عن مخلفات 
الصناعة ومحطات توليد 
الطاقة مع بخار الماء 
في الجو وتشكيل ظاهرة 
اتحاد غاز ثاني أكسيد 

 SO2الكبريت 
حمض الكبريت الذي 
يختلط بمياه األمطار 
زيد ويجعلها حامضية في

حموضة التربة ويسبب 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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 جفاف األشجار.

 استنزاف-103
Depletion 

يشرح كيفية حدوث -1
 ظاهرة االستنزاف

يفسر أسباب وآثار -2
 الظاهرة

استقصاء 
 واستكشاف

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

استبانات 
اقات وبط

مالحظة 
 ومقابالت

سجالت 
 مخبرية

تناقص الموارد والثروات 
الطبيعية أو تلفها 

وخصوصًا المتجددة منها 
بفعل استهالكها غير 
الحكيم من قبل اإلنسان 
أو بفعل عوامل تؤدي إلى 

 نفاذها.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تدهور بيئي-104
Environment 
Deterioration 

يشرح كيفية حدوث -1
 ظاهرة التدهور البيئي

يفسر أسباب وآثار -2
 الظاهرة

استقصاء 
 واستكشاف

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

سجالت 
 مخبرية

تراجع النظم البيئية 
وقدرتها على اإلنتاج 

بسبب االستغالل المكثف 
ردها من قبل اإلنسان لموا

أو التأثير السلبي للعوامل 
البيئية األخرى غير 

 المالئمة

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 انفجار سكاني-105
Over-

Population 

يشرح كيفية حدوث -1
ظاهرة االنفجار 

 السكاني
يفسر أسباب وآثار -2

 الظاهرة

استقصاء 
 واستكشاف

حصاءات جمع إ
على المستويين 
العالمي والمحلي 
من الواقع 
 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

 حلقات بحث

استمرار تزايد عدد سكان 
الكرة األرضية بشكل 
متسارع مما يؤدي إلى 
حالة عدم توازن بين 
حاجاتهم المتزايدة 

لالستهالك وبين الموارد 
 الطبيعية المتاحة لهم.

-ة )أراضيالموارد الطبيعي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

انقراض -106
 األنواع

Extinction of 
Species 

يشرح كيفية حدوث -1
 ظاهرة ا االنواع ضانقرا

يفسر أسباب وآثار -2
 الظاهرة

عصف ذهني 
استقصاء 
 واستكشاف

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 

 التومقاب

 حلقات بحث

موت أعداد هائلة لبعض 
الكائنات الحية أو تقليل 
عددها لدرجة تصبح 
معها غير قادرة على 
التكاثر والبقاء بسبب 

قتلها أو صيدها أو إتالف 
البيئة الصالحة لهذه 

 األنواع.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

فقدان التنوع -107
 الحيوي

Loss of 
Biological 
Diversity 

يشرح كيفية حدوث -1
ظاهرة فقدان التنوع 

 الحيوي
يفسر أسباب وآثار -2

 الظاهرة

عصف ذهني 
استقصاء 
 واستكشاف

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

 حلقات بحث

نقصان التنوع الوراثي 
لألنواع نتيجة اختالل 

وازن وتدهور األنظمة ت
البيئية وتزايد الطلب على 
الموارد الغذائية وانتشار 
األوبئة واألمراض التي 
قضت على أعداد هائلة 
من األنواع النباتية 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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 والحيوانية.
        

تدهور -108
 الغابات

Deforestation 

ية حدوث يشرح كيف-1
 ظاهرة تدهور الغابة

يفسر أسباب وآثار -2
 الظاهرة

عصف ذهني 
 وتعلم ذاتي

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

 حلقات بحث

تدهور الحالة العامة 
للغابات نتيجة تغير واحد 
أو أكثر من العوامل 
البيئية مما يتناسب مع 

بات البيئية للغطاء المتطل
النباتي في الغابة أو 

تالف جميع  نتيجة إزالة وا 
أشجار الغابة أو معظمها 
فيستحيل بعدها العودة 
إلى توالد ونمو األشجار 
 إلى بوسائل صنعية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تصحر-101
Desertification 

يشرح كيفية حدوث -1
 التصحرظاهرة 

يفسر أسباب وآثار -2
 التصحر

 عصف ذهني 

وجم بيانات 
وصور من 

االنترنت  صور 
من الواقع 
 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

 حلقات بحث

تحول األراضي الزراعية 
أو الرعوية إلى أراض 
غير صالحة لالستثمار 
الزراعي أو الرعوي حيث 
تصبح أقل إنتاجية وربما 

كليًا تفقد خصوبتها 
بسبب انجراف التربة 

الناجم عن إجهاد األرض 
بالزراعة المكثفة أو 
الرعي الجائر أو تراجع 
الغابات أو نقص الري أو 
تطبيق أنظمة خاطئة في 

 الري.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 جفاف-110
Drought 

يشرح كيفية حدوث -1
 ظاهرة الجفاف

اب وآثار يفسر أسب-2
 الجفاف

عصف ذهني 
 وتعلم ذاتي  

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 

صور وصور من 
االنترنت ومن 
 الواقع المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

 حلقات بحث

ندرة وجود المياه أو قلتها 
عن حد الطلب عليها، 
خاصة في المناطق 

الصحراوية أو التي تعتمد 
على األمطار ويقل 

 سقوطها.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 انجراف التربة-111
Erosion 

يشرح كيفية حدوث -1
 ظاهرة انجراف التربة

يفسر أسباب وآثار -2
 الظاهرة

عصف ذهني 
استقصاء 
 واستكشاف

معسكرات ودورات 
تدريبية جمع 
صور من الواقع 

 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 تومقابال

 حلقات بحث

عملية التعرية التي تقوم 
بها األمطار والرياح 

والمياه لسطح التربة أو 
التآكل السريع بفعل 

االستغالل البشري للغطاء 
 النباتي أو الرعي الجائر.

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10
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البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 تمّوت-112
Necrosis 

حدوث يشرح كيفية -1
 التموت

يفسر أسباب وآثار -2
 الظاهرة

استقصاء 
 واستكشاف

 عصف ذهني 

جمع عينات 
وصور من الواقع 

 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

حلقات بحث 
وسجالت 
 مخبرية

تبدل لون األعضاء 
النباتية وجفافها وموتها 
أو موت النسج وال سيما 
العظم والغضاريف في 

 الحيوانات

-لطبيعية )أراضيالموارد ا
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تملح-113
Salinity 

يشرح كيفية حدوث -1
 ظاهرة التملح

يفسر أسباب وآثار -2
 تملح التربة

استقصاء 
 واستكشاف

جمع عينات 
وصور من الواقع 

 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

حلقات بحث 
وسجالت 
 مخبرية

 عملية تكّون رواسب من
أمالح الصوديوم على 

 سطح التربة.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

ملوحة المياه -114
 الجوفية

Ground Water 
Salinity 

يشرح كيفية حدوث -1
ظاهرة ملوحة المياه 

 الجوفية
يفسر أسباب وآثار -2

 الظاهرة

عصف ذهني 
استقصاء 
 واستكشاف

جمع عينات 
واقع وصور من ال
 المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

حلقات بحث 
وسجالت 
 مخبرية

تركز مقدار األمالح 
الموجودة في المياه 
الجوفية نتيجة هبوط 
منسوبها أو نضوبها 
بسبب زيادة استهالك 
كميات كبيرة منها تفوق 
كمية مياه األمطار 

 المتجمعة.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 فات الزراعيةاآل-

 رعي جائر-115
Overgrazing 

يشرح كيفية حدوث -1
 ظاهرة الرعي الجائر

يفسر أسباب وآثار -2
 الظاهرة

عصف ذهني 
استقصاء 
 واستكشاف

جمع صور من 
 الواقع المحلي

استبانات 
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

حلقات بحث 
وسجالت 
 مخبرية

رعي المواشي للغطاء 
النباتي إلى درجة تضعف 

ها قدرة النباتات على في
النمو من جديد فيؤدي 
 إلى موت النباتات

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 إطماء-116
Elevation 

يشرح كيفية حدوث -1
 ظاهرة اإلطماء

يفسر أسباب وآثار -2
 اإلطماء

عصف ذهني 
استقصاء 
 واستكشاف

جمع عينات 
وصور من الواقع 

 المحلي

تبانات اس
وبطاقات 
مالحظة 
 ومقابالت

حلقات بحث 
وسجالت 
 مخبرية

تراكم الرواسب النهرية 
من الطمي )رمل، حصى، 
طين، غضار( في قاع 
وجوانب المجرى المائي 
وفي المصب وقد ينجم 
أيضًا تراكم الطمي من 
مخلفات المصانع في 
 البحيرات ومناطق الدلتا

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 آفة زراعية-117
Agricultural 

Pest 

يشرح ظاهرة اآلفة -1
 الزراعية

يحدد أسبابها -2
 ونتائجها

عصف ذهني 
استقصاء 
 واستكشاف

جمع عينات 
وصور من الواقع 

 المحلي

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

تقارير 
وسجالت 
 كتابية

تواجد وتكاثر كائن حي 
ممرض بأعداد كبيرة إلى 

بب الضرر حد يس
للمحاصيل الزراعية من 
الناحية االقتصادية وقد 
يؤدي إلى خلل في 
 التوازن الحيوي.

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

حل الن-8والغابات، 
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أساسيات -1والحرير، 
علم الخضار والفاكهة، 

الخضار والزراعات -10
البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 أوبئة حشرية-118
Insects 

يشرح ظاهرة -1
 األوبئة الحشرية

يحدد أسبابها -2
 ونتائجها

عصف ذهني 
استقصاء 
 واستكشاف

جمع عينات 
وصور من الواقع 

 المحلي

اختبارات 
شفهية 
 وتحريرية

سجالت 
 كتابية

الحشرات الضارة التي 
تهلك الزرع وتضر بسكن 
اإلنسان ومحتوياته، 

وتنقل الجراثيم إلى جسم 
 وطعام اإلنسان.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

البعد -2
 االقتصادي

 نة البيئةصيا-5

اإلدارة المثلى -111
 للموارد الطبيعية

Rational 
management 
of the Natural 

Resources 

 يعرف اإلدارة المثلى-1
يحدد نتائج تطبيقها -2

للحفاظ على الموارد 
 الطبيعية

يعدد طرائق لصيانة -3
 البيئة ويشرحها

 

استراتيجيات 
 التعلم التعاوني
 العمل التعاوني

ام مهام فعلية للقي
بها لصيانة البيئة 
كالزراعة في يوم 
 عيد الشجرة

 

بطاقات 
مالحظة 
ومقاييس 
 األداء

سجالت 
كتابية  
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

الحصول على الحد 
األقصى من منافع 
التنمية االقتصادية، 
بشرط المحافظة على 
خدمات الموارد الطبيعية 

 .ونوعيتها

-الموارد الطبيعية )أراضي
 صاد(بيئةوأر -ري
 اآلفات الزراعية-

اإلدارة -120
المتكاملة للموارد 

 الطبيعية
Integrated 

Management of 
Natural 

Resources 

يعرف اإلدارة -1
 المتكاملة

يحدد نتائج تطبيق -2
اإلدارة المتكاملة 

للحفاظ على الموارد 
 الطبيعية

استراتيجيات 
 التعلم التعاوني
 العمل التعاوني

مقابالت إلحصاء 
لمزارعين في ا

القرية أو القرى 
المجاورة الذين 
يستخدمون 

السماد العضوي 
الناتج من 

فضالت حيوانات 
المزرعة في 
 تسميد التربة

 

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

العمل والتنفيذ في اإلدارة 
وتقدير الموارد وحشدها 
وصوال إلى إحداث تغيرات 

عينة كاستخدام فضلى م
السماد العضوي الناتج 
من فضالت حيوانات 

المزرعة في تسميد التربة 
إلنتاج المحاصيل 

والخضار واألشجار في 
 نفس المزرعة

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

المحميات -121
 طبيعية

Natural 
Reserves 

يشرح أهداف من -1
إنشاء المحميات 

 عيةالطبي
يذكر كيف تحقق -2

المحميات الطبيعية 
 أهدافها

استقصاء 
 واستكشاف

جمع صور 
واقعية أو من 
االنترنت 

لمحميات سورية 
ولألنواع الحية 
 التي تحميها

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

 حلقات بحث

محددة األبعاد مناطق 
جغرافيًا مخصصة للحفاظ 
على الموارد الطبيعية 
والنظم البيئية والكائنات 
الحية السائدة تفرض 
عليها الحماية بموجب 
قوانين خاصة حفاظًا على 
مواردها الطبيعية من 
االستغالل المفرط أو 
االنقراض نتيجة 
المتغيرات الطبيعية 

 والتنموية.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

الصون -122
الحيوي 

نى يشرح مع -1
 الصون الحيوي

استقصاء 
 واستكشاف

مهام فعلية إلى 
المؤسسات 

بطاقات 
مالحظة 

سجالت 
كتابية 

العام نحو حماية  التوجه
التنوع الحيوي وضمان 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري



212 

Biological-
maintenance 

يحدد لمن تعود  -2
مسؤولية الصون 

 الحيوي

المشرفة على 
حماية التنوع 
الحيوي لجمع 

إحصاءات رسمية 
حول تطور 
حماية  التنوع 
الحيوي في 
 سورية 

تقارير  واستبانات
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

حماية طويلة األجل 
للمجتمع الحيوي بأكمله 
عن طريق التفاعل 
والتكامل في القوانين 
والسياسات البيئية 

الالزمة لفرض الحماية 
الحكومية لألنواع النادرة 
والمهددة باالنقراض في 
ن  الموائل المهددة وا 

تسكينها في  أمكن إعادة
 طةأنظمة بيئية نش

 اآلفات الزراعية-

تحليل -123
المخاطر البيئية 

Environmental 
Risk 

Assessment 

يشرح معنى تحليل  -1
 المخاطر البيئية

يعدد فوائد تحليل  -2
 المخاطر

استقصاء 
 واستكشاف

مهام فعلية إلى 
المؤسسات 
المشرفة على 
تحليل المخاطر 

لجمع البيئية 
إحصاءات رسمية 

التحديد  حول
 والنوعي الكمي

 للخطورة البيئية

 استبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

المخاطر البيئية نوعين 
رئيسيين: تحديد الخطورة 

 Qualitativeالنوعي )
Risk Assessment )

وفيه يتم تحديد غير 
رقمي للخطورة مثل 

"خطر" أو "غير خطر" أو 
الخطورة" أو "شديد 

"خطورة مقبولة" وما إلى 
ذلك، أما النوع الثاني 
فهو التحديد الكمي 

للخطورة 
Quantitative Risk 

Assessment  تحديد
رقمي مثال: "خطورة فقد 

رأس من حيوان  200
نادر"، أو "خطورة زيادة 
تركيز أول أكسيد الكربون 

 10في الجو بمقدار 
 .3مليغرام/متر

-اضيالموارد الطبيعية )أر 
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

تقييم التأثير -124
البيئي 

Environmental 
Impact 

Assessment 

يشرح معنى تقييم  -1
 األثر البيئي

يعدد فوائد تقييم  -2
 األثر البيئي

استقصاء 
 واستكشاف

زيارات 
للمؤسسات 
المشرفة لجمع 
إحصاءات رسمية 
حول تقييم األثر 
البيئي لبعض 
 األنشطة

االقتصادية في 
سورية )زراعة، 
 صناعة،   ( 

 استبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

دراسة تقييم األثر البيئي 
إلبراز التأثيرات البيئة 

لصناع القرار لكي يضعوا 
العواقب البيئية 

واالجتماعية التي يمكن 
أن تترتب على إقامة 
النشاط باالعتبار. في 

قييم بعض الدول يكون ت
األثر البيئي جزء من 
شروط منح الترخيص 
لألنشطة التنموية، وفي 
بعض الدول يتم عرض 
نتائج الدراسة على 
المجتمع المحلي الذي 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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 هيحتمل أن يتأثر ب

الزراعة -125
 Organicالعضوية 

cultivation 

يعرف الزراعة -1
 ويةالعض

 يعطي أمثلة عنها-2

استقصاء 
واستكشاف 
 وحوار ومناقشة

جمع بيانات 
رسمية حول 
تاريخ وتطور 

الزراعة العضوية 
 في سورية

ملء 
 استبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

نظام إنتاجي زراعي 
أو يستبعد إلى -يتحاشى 
المخصبات  -حد كبير

المركبة صناعيا 
والمبيدات الحشرية 

ضافات و  منظمات النمو وا 
العلف الحيواني. وتعتمد 
نظم الزراعة العضوية إلى 
أقصى حد ممكن على 
نظام الدورات الزراعية 
)تعاقب المحاصيل( 
ومخلفات المحاصيل 

والسماد الحيواني والبقول 
واألسمدة الخضراء 
والمخلفات العضوية 
للمزرعة واألساليب 

كمكافحة -البيولوجية 
على للمحافظة  -اآلفات

إنتاجية التربة الزراعية 
وطبيعتها وتوفير العناصر 
الغذائية للنبات ومكافحة 
 الحشرات واآلفات األخرى

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7
النحل -8لغابات، وا

أساسيات -1والحرير، 
علم الخضار والفاكهة، 

الخضار والزراعات -10
البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

الزراعة -126
 -Under المحمية

cover 
cultivation 

يعرف الزراعة  -1
 المحمية

لبعض  يعطي أمثلة-2
 الزراعات المحمية

استقصاء 
واستكشاف 
 وحوار ومناقشة

جمع بيانات 
رسمية حول 
تاريخ وتطور 
الزراعة المحمية 

 في سورية

ملء 
 استبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

إنتاج الخضار أو نباتات 
الزينة ضمن أنفاق أو 

بيوت زراعية )بالستيكية( 
مدفأة باألشعة الشمسية 

بوساطة جهاز تدفئة  أو
والسيما في غير 
 مواسمها العادية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

الزراعة -127
الحافظة 

Conservative 
Agriculture 

يعرف الزراعة  -1
 الحافظة

 يشرح فوائدها-2

استقصاء 
واستكشاف 
 وحوار ومناقشة

جمع بيانات 
رسمية حول 
 تاريخ وتطور

الزراعة الحافظة 
 في سورية

 استبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

خفض المكننة الزراعية 
على التربة إلى الحد 

( Zero Tillageاألدنى )
خالل دورة حياة 

المحصول، تغطية دائمة 
بالتربة العضوية، إتباع 
دورات زراعية متنوعة، 
وفي حال األشجار يدخل 
 معها محاصيل سنوية
. ونباتات تحت الشجر

لتحقيق أعلى  وذلك
كميات إنتاج زراعي 
ومستوى مقبول من 
الربحية مع المحافظة 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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 بنفس الوقت على البيئة

زراعة ال-128
البديلة 

Alternative 
agriculture 

يعرف الزراعة -1
 البديلة

 يعطي أمثلة لبعض-2
 فوائد الزراعة البديلة

استقصاء 
واستكشاف 
 وحوار ومناقشة

زيارات ميدانية 
لجمع بيانات 
رسمية حول 
تاريخ وتطور 
الزراعة البديلة 
 في سورية

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

نظام يهدف إلى الحد من 
التلوث الزراعي، وتعزيز 
االستدامة، وتحسين 

لكفاءة والربحية. وتشمل ا
زراعة محاصيل تزيد من 
دخل المزارع الناتج عن 
نفس وحدة المساحة 
مقارنة مع زراعة 
المحاصيل التقليدية 
األخرى وتخفض من 

كميات الري المقدمة لهذه 
المحاصيل حيث يحتاج 
بعضها لمقنن مائي يعادل 
ربع ماتحتاجه المحاصيل 
األخرى وبالتالي توفر 

اج كما أنها بتكاليف اإلنت
التحتاج إلى الكثير من 

عمليات الخدمة 
والمكافحة والتسميد فهي 
تخفض تكاليف اإلنتاج 
على المزارع وتخلق 

أسواقا تصديرية للمزارع 
وتزيد من العائدات 

االقتصادية. ومنها في 
سورية كالصبار والرمان 
والكيوي واألفوكادو 

المانجا الخروع والزعفران 
اتات واللفت الزيتي والنب
 العطرية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

التكثيف -121
 Intensive الزراعي

cultivation 

يحدد الفروق بين -1
التكثيف الزراعي 
والزراعة البديلة 
 والزراعة الحافظة.

استقصاء 
واستكشاف 
 وحوار ومناقشة

ت ميدانية زيارا
لجمع بيانات 
رسمية حول 
تاريخ وتطور 
التكثيف الزراعي 

 في سورية

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

يتم عن طريق تعظيم 
اإلنتاج لوحدة المساحة 
من األرض أو وحدة 
المتر المكعب من الماء 
أو كليهما. إال أنه في 
بعض الحاالت يعتبر 

ف إنتاجية عنصر تكثي
العمل ورأس المال من 
 عوامل التكثيف الزراعي

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

 دورة زراعية-130
Crop Rotation 

يشرح تقنية الدورة -1
 الزراعية

يشرح فوائد تطبيقها -2
بيئيًا واقتصادياً 

 اعياً واجتم

استقصاء 
 واستكشاف

زيارات ميدانية 
لجمع بيانات من 
المزارعين الذين 
يتبعون تقنية 
 الدورة الزراعية

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 

تقسيم المزرعة إلى أقسام 
تتعاقب فيها الزروع 

المختلفة والنظام المتبع 
في تتالي هذه الزروع في 

سم يسمى تعاقب كل ق

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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 .الزروع اإلنجاز

مكافحة -131
 كيميائية

Chemical 
Control 

يشرح تقنية -1
 المكافحة الكيميائية

يشرح فوائد تطبيقها -2
بيئيًا واقتصادياً 
 واجتماعياً 

استقصاء 
واستكشاف 
 وحوار ومناقشة

زيارات ميدانية 
ات من لجمع بيان

المزارعين حول 
مساوئ االفراط 
باستخدام 
المكافحة 
 الكيميائة

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

استخدام المبيدات 
والمركبات الكيميائية 
واألدوية لمكافحة 
الحشرات واألمراض 

الفطرية واآلفات الزراعية 
لقتل اآلفات الضارة 

ستخدام بالمزروعات واال
 المقرراتالمفرط لهذه 

يشكل خطرًا على البيئة 
 ويهدد صحة اإلنسان

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
سيات أسا-1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

التسميد -132
 الكيماوي

Chemical 
Fertilizer 

يشرح تقنية -1
 التسميد الكيماوي

يشرح فوائد تطبيقها -2
بيئيًا واقتصادياً 

 اجتماعياً و 

استقصاء 
 واستكشاف

زيارات ميدانية 
لجمع بيانات من 
المزارعين حول 
مساوئ االفراط 
باستخدام 
التسميد 
 الكيميائي

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

المركبات استخدام 
الكيميائية الغنية 

بالعناصر المعدنية مثل 
الفوسفور واآلزوت 

اسيوم التي تستخدم والبوت
في تخصيب التربة 
لتحسين مردودها من 
 المحاصيل كمًا ونوعًا.

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

التسميد -133
 العضوي

Organic 
Fertilization 

يشرح تقنية -1
 التسميد العضوي

يشرح فوائد تطبيقها -2
 بيئيًا واقتصادياً 
 واجتماعياً 

استقصاء 
 واستكشاف

مهام فعلية للقيام 
جمع عينات من 
الدبال والبقايا 
 النباتية 

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

استخدام البقايا العضوية 
والمخلفات والدبال 
بإضافتها إلى التربة 
الزراعية لتحسين 
خصائص تلك التربة 

ى إنبات وقدرتها عل
المحاصيل مع تنظيم الري 
والصرف بشكل يؤدي إلى 
زيادة إنتاجيتها دون 

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
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أساسيات -1والحرير،  اإلضرار بخصائصها
علم الخضار والفاكهة، 

الخضار والزراعات -10
البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

المكافحة -134
 الحيوية

Biological 
Control 

يشرح تقنية -1
 المكافحة الحيوية

يشرح فوائد تطبيقها -2
بيئيًا واقتصادياً 
 واجتماعياً 

استقصاء 
 واستكشاف

نشاطات فعلية 
كتربية كائن حي 
يتغذى على 

الحشرة أو اآلفة 
 الزراعية 

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

استخدام العدو الحيوي 
في عملية قتل الحشرات 
والقضاء على اآلفات 
الزراعية التي تصيب 

محاصيل الزراعية بداًل ال
من استخدام المبيدات 

الكيميائية.  المقرراتو 
وذلك بتربية كائن حي 
يتغذى على تلك الحشرة 
أو اآلفة. وهي الطريقة 
الفضلى التي ال تلحق أي 

 ضرر بالبيئة.

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

حماية التنوع -135
 الحيوي

Maintain 
Biodiversity 

يشرح تقنية التنوع -1
 الحيوي

يشرح فوائد تطبيقها -2
بيئيًا واقتصادياً 
 واجتماعياً 

حوار ومناقشة 
 وعصف ذهني

مهام فعلية للقيام 
بها لصيانة البيئة 
كتربية كائن حي 
يتغذى على 

الحشرة أو اآلفة 
 الزراعية

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
كتابية 
ير تقار 

دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

تعدد المحافظة على 
األنواع الحية النباتية 

والحيوانية والمجهرية في 
الطبيعة بالتنوع الوراثي 
ولتنوع األنظمة البيئية. 
وهذا التنوع ضروري في 
الطبيعة من أجل توفير 
الغذاء واإلنتاج بشكل 

 .عام

-2اآلالت الزراعية، -
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14عية، والتجارب الزرا
 بيئة وأرصاد

التقانة -136
 الحيوية

يشرح تقنية التقانة -1
 الحيوية

استقصاء 
واستكشاف 

بحث في االنترنت 
 وجمع بيانات

بطاقات 
مالحظة 

سجالت 
كتابية 

استنباط أصناف مرغوبة 
ومعالجة بعض األمراض 

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 
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Bio-
Technology 

يشرح فوائد تطبيقها -2
بيئيًا واقتصادياً 
 واجتماعياً 

واستبانات  وحوار ومناقشة
 الرأي

تقارير 
دورية 

ات ملف
 اإلنجاز

الوراثية عن طريق زراعة 
 النسج والهندسة الوراثية.

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
أساسيات -1والحرير، 

علم الخضار والفاكهة، 
الخضار والزراعات -10

البستنة -11المحمية، 
اآلفات -12، الشجرية
المحاصيل -13الزراعية، 

 -14والتجارب الزراعية، 
 بيئة وأرصاد

 التدوير-137
Recycling 

 يشرح تقنية التدوير-1
يشرح فوائد تطبيقها -2

اً بيئيًا واقتصادي
 واجتماعياً 

العروض العملية 
 والمسابقات

المسابقات 
واأللعاب بمهام 
فعلية كصناعة 
سالت القش من 
مخلفات حصاد 
المحاصيل 
 الزراعية

بطاقات 
مالحظة 
 واستبانات

سجالت 
كتابية 
تقارير 
دورية 
ملفات 
 اإلنجاز

إعادة استخدام الموارد 
غير المتجددة من أجل 
المحافظة عليها من 

يتها لألجيال النفاذ وحما
عادة استخدام  القادمة وا 

المستخدمة في  المقررات
الصناعة من أجل الحد 

 من التلوث البيئي

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 االجتماعي-3
أخالقيات -6

 البيئة

 الوعي البيئي-138
Environment 
Awareness 

يفسر أسباب -1
 المشكالت البيئية

رح حلول يقت-2
 للمشكالت البيئية

 
يحدد سلوكات مالئمة 

 ألخالقيات البيئة
 

العروض العملية 
 والمسابقات

المسابقات 
واأللعاب بمهام 
حول آراء متنوعة 
في أخالقيات 

 البيئة
 

مقابالت 
 استبانات

سجالت 
كتابية  
تقارير 

دورية ملف 
 اإلنجاز

اإلدراك القائم على 
اإلحساس والمعرفة 

شكالت بالعالقات والم
البيئية من حيث أسبابها 
وآثارها وأساليب حلها 
والقدرة على اتخاذ قرارات 
واعية إزاء التنمية 
 االجتماعية 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

المواطنة -131
 البيئية

Liability 

شرح معنى -1
المواطنة البيئية 
 وأهميتها للمجتمع

العروض العملية 
 التعلم الذاتي

المسابقات 
واأللعاب للقيام 
بمهام تبرهن على 
 تحمل المسؤولية

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 
 الرأي

ملف 
 اإلنجاز

االهتمام الشخصي 
والمسئولية إزاء رفاهية 
المجتمع اإلنساني والبيئة 
مًعا، واالستعداد للمشاركة 
في عملية حل المشكالت 
من البداية للنهاية، المرة 

مرة، بالرغم من تلو ال
صعوبتها وما يقابلها من 

 تثبيط للهمم

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تربية بيئية-140
Environment 
Education 

يذكر مفاهيم علمية -1
تتعلق بالحفاظ على 

 البيئة
يشرح دور الفرد  -2

في حل المشكالت 

استراتيجيات 
ائي التعلم البن

العروض العملية 
 التعلم الذاتي

المسابقات 
واأللعاب للقيام 
بمهام تبرهن على 
سلوك إيجابي 
 نحو البيئة 

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 
 الرأي

ملف 
 اإلنجاز

منهج تربوي لتكوين 
الوعي البيئي من خالل 
تزويد الفرد بالمعارف 
والمهارات والقيم التي 
تنظم سلوكه وتمكنه من 

يئته التفاعل مع ب

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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الطبيعية واالجتماعية بما  البيئية
يسهم في حمايتها وحل 

 مشكالتها

141 
 تربية سكانية-

Population 
Education 

يذكر أسباب بعض  -1
 الظواهر التي بالسكان

يعطي أمثلة عن  -2
بعض الظواهر التي 

 تحتاج لحلول

 العروض العملية
 التعلم الذاتي

المسابقات 
واأللعاب للقيام 
بمهام تبرهن على 
تكوين مواقف 
عقالنية وسلوك 

 رشيد

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 
 الرأي

ملف 
 اإلنجاز

األنشطة التربوية التي 
تهدف إلى توعية 
المتعلمين بأسباب 
الظواهر السكانية 

ونتائجها بغية تكوين 
مواقف عقالنية وسلوك 

واجهتهم  رشيد لديهم كلما
مشكلة سكانية بما يخدم 
التنمية الشاملة ويساعد 
على تحسين نوعية 
الحياة للفرد واألسرة 

 والمجتمع.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

محو األمية -142
 البيئية

Environment 
Literacy 

ت يعدد السلوكا -1
التي تضر البيئة ويجب 
 االبتعاد عن القيام بها

يعدد السلوكات -2
التي تسهم في حل 
 المشكالت البيئية

العروض العملية 
 التعلم الذاتي

المسابقات 
واأللعاب للقيام 
بمهام تبرهن على 
معرفة ومهارات 
بيئية وسلوك 

 رشيد

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 
 الرأي

ملف 
 اإلنجاز

يئية إدراك األبعاد الب
)معرفة ومهارات( التي 
تضر بالبيئة وتحديد 
السلوك البيئي الواعي 
المسؤول ومن ثم تعديل 
سلوك األفراد والجماعات 
نحو البيئة التي يعيشون 

 فيها.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

منهج -143
 المشاركة

Participatory 
Approach 

يقيم اإلجراءات  -1
المقترحة لتخفيض 

اآلثار السلبية الناجمة 
عن النشاطات 
االقتصادية 

واالجتماعية في 
 محيطه

يبدي رأيه في كفاية -2
بعض اإلجرارات 

المتخذة لحل بعض 
 المشكالت
 

العروض العملية 
 التعلم الذاتي

المسابقات بمهام 
تبرهن على 

معرفة المشاركة 
 ئية البي

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 
 الرأي

ملف 
 اإلنجاز

إخضاع العملية التنموية 
إلى آراء جميع السكان 
المحليين في: تقييم 
اإلجراءات المقترحة 

لتخفيض اآلثار السلبية 
الناجمة عن النشاطات 
التنموية االقتصادية 

بداء الرأي  واالجتماعية. وا 
بكفاية هذه اإلجراءات 

كفيلة وتقديم حلول بديلة 
بتحقيق التنمية 

االقتصادية والتكافل 
 االجتماعي وحماية البيئة

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 االلتزام-144
Liability 

يتابع االطالع مع -1
المجتمع )جيران وأهل 
وأقارب( على آخر 
المستجدات في 

إجراءات التصدي لحل 
 بعض المشكالت

جراءات يناقش إ-2
 بديلة مع المجتمع

العروض العملية 
 التعلم الذاتي

المسابقات 
واأللعاب للقيام 
بمهام تبرهن على 

االلتزام 
والمسؤولية نحو 

 البيئة

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 
 الرأي

تقارير 
وحلقات 
 بحث

الشعور باالهتمام 
الشخصي والمسئولية 
إزاء رفاهية المجتمع 
اإلنساني والبيئة مًعا، 

ستعداد للمشاركة في واال
عملية حل المشكالت من 
البداية للنهاية ،المرة تلو 

المرة ، بالرغم من 
صعوبتها وما يقابلها من 

 تثبيط للهمم

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 نظرية التكامل-145
Integration 

يشرح العالقة -1
المسابقات  تعلم ذاتيالتكاملية بين 

واأللعاب للقيام 
بطاقات 
مالحظة 

حلقات بحث 
وملفات 

معالجة عالقة اإلنسان 
ببيئته في إطاٍر متكامل 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري



221 

Theory مجتمعال-)اإلنسان-
 البيئة(
 

 بمهام تبرهن على
تكوين مواقف 
عقالنية وسلوك 

 رشيد

واستبانات 
 الرأي

-المجتمع-هو )اإلنسان إنجاز
البيئة( تندرج فيه مفاهيم 

طبيعية البيئة والنظم ال
واالجتماعية في إطار 

 كامل.

 اآلفات الزراعية-

نظرية -146
 االستدامة

Sustainability 
Theory 

 يعرف االستدامة-1
يشرح كيفية تحقيق -2

 االستدامة
 تعلم ذاتي

المسابقات 
واأللعاب للقيام 
 بمهام تبرهن على
اإليمان بمحدودية 

 الموارد
والمسؤولية تجاه 
مكونات النظم 

 البيئية

بطاقات 
مالحظة 
واستبانات 
 الرأي

حلقات بحث 
وملفات 
 إنجاز

اإليمان بمحدودية الموارد 
وبأن اإلنسان جزء من 
البيئة وعليه أن ينسجم 
مع قوانينها الطبيعية 

ويشعر بالمسؤولية تجاه 
مكونات النظم البيئية 
فيضع خططًا لصيانة 

م الرشيد البيئة واالستخدا
 لمواردها.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

المساواة في -147
 توزيع الموارد

Equal Access 
to the 

Resources 

يشرح معنى -1
المساواة في حق 

المواطنين بإدارة الموارد 
 الطبيعية

الحوار والمناقشة 
 العمل التعاوني
 لعب األدوار

المسابقات 
لعاب للقيام واأل 

بمهام تبرهن على 
تساوي حقوق 
جميع المواطنين 
دارة  بامتالك وا 

 الموارد

استبانات 
 رأي

حلقات بحث 
وملفات 
 إنجاز

تساوي حقوق جميع 
دارة  المواطنين بامتالك وا 
الموارد الطبيعية المتاحة 
في المجتمع الستثمارها 
بغض النظر عن الجنس 

 والعرق وغير ذلك

اآلالت الزراعية، -1
اإلرشاد الزراعي -2

دارة المزرعة،  -3وا 
-4الحيوان الزراعي، 

الصناعات الغذائية، 
أسماك ودواجن، -5

الموارد -6
، ري( -الطبيعية)أراضي

نباتات الزينة -7
النحل -8والغابات، 

 والحرير،

المساواة في -148
النوع االجتماعي 

Gender 
equality 

يشرح حق المساواة -1
 في النوع االجتماعي

وار والمناقشة الح
 العمل التعاوني
 لعب األدوار

المسابقات 
واأللعاب للقيام 
 بمهام تبرهن على
المشاركة الكاملة 
والمتساوية 

للنساء والرجال 
وتمتعهم الكامل 
بفوائد التنمية 
 المستدامة

استبانات 
 رأي

حلقات بحث 
وملفات 
 إنجاز

المشاركة الكاملة 
والمتساوية للنساء 
امل والرجال وتمتعهم الك

بفوائد التنمية الزراعية 
والريفية  أمران أساسيان 
من أجل استئصال انعدام 
األمن الغذائي والفقر 

الريفي والنهوض بالتنمية 
 الزراعية والريفية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

تمكين المرأة -141
 Rural الريفية

women 
empowerment 

دف من يحدد اله -1
 تمكين المرأة الريفية

الحوار والمناقشة 
 العمل التعاوني
 لعب األدوار

المسابقات 
واأللعاب بمهام 

على تبرهن 
المشاركة الفعالة 
والمتساوية 

للنساء والرجال 
وتمتعهم الكامل 
بفوائد التنمية 
 المستدامة

استبانات 
 رأي

حلقات بحث 
وملفات 
 إنجاز

دور االقتصادي التفعيل 
ي للمرأة في واالجتماع

التنمية بحيث يؤدي إلى 
مشاركتها الفعالة في 
عملية صنع السياسات 

 والقرارات

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 الشموليةمبدأ -150
Comprehensiv

e Principle 

يشرح معنى -1
الشمولية وتداخل 
 مكونات الطبيعة

الحوار والمناقشة 
 نيالعمل التعاو 
 لعب األدوار

المسابقات 
واأللعاب للقيام 
بمهام تبرهن على 
الوعي بشمولية 

استبانات 
 رأي

حلقات بحث 
وملفات 
 إنجاز

الوعى بالطبيعة المتداخلة 
وضرورة التعرف على 
قضاياها المتبادلة بشكل 

 شامل.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-
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 قضايا التنمية

جماليات -151
 البيئة

Magnificent 
Environment 

يعدد مواطن  -1
الجمال في البيئة 

 الطبيعية

الحوار والمناقشة 
 العمل التعاوني
 لعب األدوار

المسابقات 
واأللعاب للقيام 
 بمهام تبرهن على
تقدير البيئة 

 لذاتها

استبانات 
 رأي

حلقات بحث 
وملفات 
 إنجاز

تقدير البيئة لذاتها 
للترويح  واستخدام البيئة

والجمال والفن واإللهام 
وتحقيق المرء ألهدافه 

 القصوى

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 تطوير البيئة-7

التنمية -152
 المستدامة

Sustainable 
Development 

يعرف التنمية  -1
 المستدامة

يعدد أبعاد التنمية -2
 المستدامة

يشرح كل بعد من  -3
بعاد الثالث للتنمية األ

 المستدامة
 

يحدد عدد من سياسات 
زراعية تدعم تطوير 

 البيئة
 

الحوار والمناقشة 
 العمل التعاوني

 

لعب األدوار في 
أعمال تنموية في 
البيئة المحلية 
 كطرائق إلعادة
استخدام بعض 

الخام  المقررات
 في البيئة
 

مقابالت 
واستبانات 

 رأي
 

سجالت 
كتابية 
تقارير 

ملف  دورية
 اإلنجاز

إدارة و حماية موارد 
الطبيعة: أرض، مياه، 
نبات، تنوع حيوي، من 
التدهور لكي تبقى هذه 
الموارد الطبيعية في حالة 
مالئمة اقتصاديًا وبيئيًا 
واجتماعيًا ومتاحة 
 لألجيال   القادمة.

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

بات نباتات الزينة والغا
 النحل والحرير

التنمية -153
 االجتماعية
Human 

development 

يعرف التنمية  -1
 االجتماعية

يشرح سبل  -2
 الوصول إليها

الحوار والمناقشة 
 العمل التعاوني

 

لعب األدوار في 
تحمل المسؤولية 
تجاه مشكالت 
 المجتمع التنموية

مقابالت 
واستبانات 

 رأي

ملف 
 اإلنجاز

لتنمية العملية الهادفة 
الوعي والقدرة على تحمل 
المسؤولية في مواجهة 
مشكالت المجتمع عن 
طريق تعبئة الطاقات 

واالمكانات ألفراد المجتمع 
للوصول إلى تطور 
المجتمع اقتصاديًا 

 واجتماعياً 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

التنمية  -154
 البشرية

Human 
Development 

يعرف التنمية البيئية 
 وأهدافها

الحوار والمناقشة 
 العمل التعاوني
 لعب األدوار

جمع بيانات 
رسمية حول 

نشاطات التنمية 
البشرية في 
 سورية

ملء 
 استبانات

ملف 
 اإلنجاز

التدخل المنظم الهادف 
إلدارة الموارد 

البشريةبشكل يالئم 
األهداف التنموية الشاملة 
)اقتصادية واجتماعية 

ية( التي يسعى وثقاف
المجتمع لتحقيقها من 
 خالل خططه التنموية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

التنمية -155
 االقتصادية

Economic 
development 

يعرف التنمية  -1
 االقتصادية

يعدد المؤشرات -2
 التي تشملها

 

الحوار والمناقشة 
 العمل التعاوني

 

جمع بيانات 
رسمية حول 

نشاطات التنمية 
االقتصادية في 

 سورية

ملء 
 استبانات

ملف 
 اإلنجاز

تشمل زيادة الناتج 
والدخل القومي والمحلي 
ودخل الفرد ومعدل النمو 
ودرجة التصنيع ومعدل 
االستثمار وتحسين ميزان 

 المدفوعات

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 التنمية-156
 الزراعية المستدامة
Sustainable 

يشرح معنى -1
 الزراعة المستدامة

يعطي أمثلة عن -2

الحوار والمناقشة 
 العمل التعاوني

 

جمع إحصاءات 
رسمية حول 
استمرار اإلنتاج 
الزراعي مع 

ملء 
 استبانات

حلقات بحث 
وملف 
 اإلنجاز

ألشكال المهمة أحد ا
للتنمية المستدامة وتعني 
القدرة على استمرار 

اآلالت الزراعية، -1
د الزراعي اإلرشا-2

دارة المزرعة،  -3وا 
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Agriculture المحافظة على  سبل تحقيقها
 الموارد الطبيعية

 

اإلنتاج الزراعي مع 
المحافظة على الموارد 
الطبيعية من خالل إدارة 
الموارد بنجاح لتلبية 

الحاجات البشرية المتغيرة 
مع صياغة وتحسين 
البيئة والموارد الطبيعية 
 والمحافظة على سالمتها

-4الحيوان الزراعي، 
الصناعات الغذائية، 

أسماك ودواجن، -5
الموارد -6

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
 والحرير،

التنمية -157
 الريفية
Rural 

Developmen t 

يشرح معنى التنمية -1
الريفية وكيفية 

النهوض بالمجتمعات 
 يةالريف

استراتيجيات 
 التعلم الذاتي

جمع إحصاءات 
رسمية حول 
تنمية المجتمع 

 الريفي

ملء 
 استبانات

حلقات بحث 
وملف 
 اإلنجاز

تغيير ارتقائي مخطط 
للنهوض الشامل بمختلف 
نواحي الحياة اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيًا وبيئياً 
 للمجتمع الريفي المحلي

-الموارد الطبيعية )أراضي
 (بيئةوأرصاد-ري
 اآلفات الزراعية-

 التنمية البيئية-158
Environmental 
Development 

يشرح معنى التنمية -1
البيئية وكيفية الوصول 

 إليها

استراتيجيات 
 لتعلم الذاتي

جمع إحصاءات 
رسمية حول 
 التنمية البيئية

ملء 
 استبانات

حلقات بحث 
وملف 
 اإلنجاز

وضع لما ينبغي فعله 
ز البيئة والتنمية في مرك

القرار التخطيطي وبشكل 
مؤثر وبما يؤدي الى 

انجاز التكامل التام لهذه  
العوامل في كل 

 المستويات  التخطيطية

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

 حماية البيئة-151
Environment 
Protection 

يعطي أمثلة عن -1
دور الفرد والمجتمع 
والحكومة في حماية 

 البيئة

استراتيجيات 
 التعلم الذاتي

مسابقات 
العروض العملية 
ولعب األدوار في 
 حماية البيئة

ملء 
 استبانات

حلقات بحث 
وملف 
 اإلنجاز

الدور الذي يقوم به 
األفراد والجمعيات 

والمؤسسات والحكومات 
في إصالح وحماية البيئة 
عن طريق إكثار النبات 
وحماية األحياء المائية 

اية التربة والبرية وحم
 واستصالح األراضي

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

المبدأ -160
 االحترازي

Precautionary 
Principle 

يعرف المبدأ  -1
 االحترازي

 التعلم الذاتي

جمع إحصاءات 
رسمية حول 
تطبيق المبدأ 
 االحترازي

 ملء
 استبانات

حلقات بحث 
وملف 
 اإلنجاز

تقييم اإلجراءات المؤدية 
بشكل لإلضرار بالبيئة 

وتحديد قيمة مسبق 
الموارد الطبيعية 
المستنزفة حاضراً 

 ومستقبالً 

-الموارد الطبيعية )أراضي
 بيئةوأرصاد(-ري
 اآلفات الزراعية-

نباتات الزينة والغابات 
 النحل والحرير

 أمن غذائي-161
Food Security 

يعرف األمن -1
 الغذائي

يحدد دور الزراعة  -2
 في تحقيقه

 التعلم الذاتي

جمع إحصاءات 
رسمية حول 

األمن الغذائي في 
 سورية

ملء 
 استبانات

حلقات بحث 
وملف 
 اإلنجاز

قدرة البلدان على توفير 
الغذاء لشعوبها وذلك 
بدعم القطاع الزراعي 
وتشجيع زراعة 

المحاصيل كافة ودعم 
غذائية ومشاريع السلع ال

 اإلنتاج الحيواني 

اآلالت الزراعية، -1
اإلرشاد الزراعي -2

دارة المزرعة،  -3وا 
-4الحيوان الزراعي، 

الصناعات الغذائية، 
أسماك ودواجن، -5

الموارد -6
، ري( -الطبيعية)أراضي
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نباتات الزينة -7
النحل -8والغابات، 

 والحرير،

االكتفاء -162
الذاتي الغذائي 

Food 
sufficiency 

يعرف االكتفاء -1
 الذاتي

يحدد دور الزراعة -2
 في تحقيقه

 التعلم الذاتي

جمع إحصاءات 
رسمية حول 
االكتفاء الذاتي 
الغذائي في 
 سورية

ملء 
 استبانات

حلقات بحث 
وملف 
 اإلنجاز

تحقيق االكتفاء الذاتي 
عن طريق نظام زراعي 
مرن دون إجهاد األرض 

 أو إفقار التربة

عية، اآلالت الزرا-1
اإلرشاد الزراعي -2

دارة المزرعة،  -3وا 
-4الحيوان الزراعي، 

الصناعات الغذائية، 
أسماك ودواجن، -5

الموارد -6
، ري( -الطبيعية)أراضي

نباتات الزينة -7
النحل -8والغابات، 

 والحرير،

 أمن مائي-163
Water Security 

 يعرف األمن المائي-1
يحدد دور الزراعة -2

في تحقيق األمن 
 مائيال

 التعلم الذاتي

جمع إحصاءات 
رسمية حول 

األمن المائي في 
 سورية

ملء 
 استبانات

حلقات بحث 
وملف 
 اإلنجاز

قدرة الحكومات والبلدان 
على حماية مياه األنهار 

والمياه اإلقليمية 
والشواطئ ومياه الشرب 
صدار  من التلوث وا 

القوانين التي تحّظر إلقاء 
المخلفات الصناعية 

لنفايات في والقمامة وا
البحار والمحيطات. وعدم 
االستيالء على مصادر 
المياه والشواطئ لبلدان 

 أخرى

-2اآلالت الزراعية، -1
دارة  اإلرشاد الزراعي وا 

الحيوان -3المزرعة، 
الصناعات -4الزراعي، 
أسماك -5الغذائية، 
الموارد -6ودواجن، 

، ري( -الطبيعية)أراضي
نباتات الزينة -7

النحل -8والغابات، 
 والحرير،

 حجر زراعي-164
Agricultural 
Quarantine 

يعرف الحجر -1
 الزراعي

يحدد أهداف تطبيق -2
 سياسة الحجر الزراعي

 التعلم الذاتي

جمع إحصاءات 
رسمية حول 
سياسة الحجر 
الزراعي في 
 سورية

ملء 
 استبانات

حلقات بحث 
وملف 
 اإلنجاز

جملة العمليات 
والتشريعات التي تؤدي 

من أن أي  إلى التأكد
نبات جديد يدخل إلى 
البلد هو خاٍل من اآلفات 
واألحياء الضارة بالزراعة، 

حفاظًا على حماية 
الزراعات المحلية من 

 العدوى

-الموارد الطبيعية )أراضي
صناعات  بيئةوأرصاد(-ري

 غذائية وألبان
 اآلفات الزراعية-

 آالت زراعية
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 قة من المصفوفة المقترحةالمصفوفات الجزئية المشت مخططات: (8ملحق )

 األربعة وأبعاد التنمية المستدامة الزراعية التخصصية المقررات (:1المصفوفة )
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 األحياء علم

 ريال
 

 

 حراج يبيئ

 يئبي

 

يراضأ
 يي

 بيئي

 قتصادا

 بيئة
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 مصفوفة أبعاد التنمية المستدامة ومجاالتها(: 2المصفوفة )
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 النظام البيئي(: 3المصفوفة )
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 محميات المحيط الحيوي(: 4وفة )المصف
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 البعد االقتصادي والبعد اإلجتماعي للمحميات(: 5المصفوفة )

محليون هم السكان ال
المستفيدون من المحميات

حماية المنابع 
والمصادر الحيوية 

مياه، )األساسية 
(نبات، حيوانات

تحسين خبرات إدارة 
األراضي واستعماالتها 

إنتاجية أعلى وقاعدة 
اقتصادية متنوعة

فرص عمل 
إضافية ومتنوعة

 
 

 المنهج التكاملي للنظم البيئية-صيانة البيئة(: 6المصفوفة )
 والخدمات الطبيعة منتجات

 المستدامة الزراعية البيئية النظم

 المستدامة الزراعية النظم                                                                                                 الطبيعية البيئية النظم

 إدارة                                                                                                                                       مناخ

 تقنيات                                                                                                                            ومياه تربة

 اجتماعية عوامل                                                                                                                 نباتي غطاء

 اقتصادية عوامل                                                                                                               حيوانية ثروة

 المعيشة سبل استدامة

 الحماية تشجيع

 (El-Beltagy, A. and Saxena M. C. eds.. 2005جي وساكسين2  المصدر: )البلتا
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 خصائص التربة(: 7المصفوفة )
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 مشكالت تلوث المياه والتربة(: 8المصفوفة )
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 الحية/التغذية خصائص الكائنات(: 9المصفوفة )
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 1-النظم الزراعية البديلة(: 11المصفوفة )
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 2-النظم الزراعية البديلة(: 11المصفوفة )

 

الزراعة 
العضوية

اعتبار التربة الزراعية 
نظامًا حيًا يجب 

المحافظة عليه وتنميته

منهج  اتباع
المحاصيل المتعاقبة 

(الدورات الزراعية)

الكف عن استخدام 
المخصبات والكيماويات 

المركبة صناعياً 
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 3-النظم الزراعية البديلة(: 12المصفوفة )
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 4-النظم الزراعية البديلة : (13المصفوفة )
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 المشكالت الزراعية البيئية(: بعض 14المصفوفة )

 
 

 
 

الفاقد في المحاصيل البستانية 
 مرتفع 

طرق الجمع المستخدمة غير  اإلصابة باآلفات مرتفعة
 مالئمة 

 

 نظام التعبئة والتغليف سيء

نظام الزراعة يشجع على زيادة  األعداء الطبيعية غير متوفرة  ات غير متوازنة تغذية النب
 اإلصابة 

التسميد ال يتم وفقاً الحتياج 
 النبات ليس في العمر المناسب 

 ء استخدام بعض األسمدةو س
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 األمن الغذائي(: 15المصفوفة )

 

األمن الغذائي

وفرة السلع 
الغذائية

وجود السلع الغذائية في 
السوق بشكل دائم 

أن تكون أسعار 
السلع في متناول 

المواطنين
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عالقة الزراعة بالتنمية (: 16المصفوفة )
المستدامة

الزراعة 
المستدامة

                

Economically 
viable

سليمة 
بيئيا

Environment
ally sound 

مقبولة اجتماعياً 
Socially 

acceptable
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 المقرراتبلمقرر علم األحياء لتقديرات مدرسي العينة لدرجة ارتباط المصفوفة المقترحة  الرمزيالتمثيل ( 1ملحق )
  أبعاد التنمية المستدامةوفق التخصصية الزراعية 

 ودالالتها كما يلي:

 

 أبعاد
التنمية 
 المستدامة

 مجاالت
التنمية 
 المستدامة

مفاهيم 
 المصفوفة
 المقترحة

 التخصصية الزراعية للمرحلة الثانوية الزراعية )ثالث سنوات( المقررات

النحل 
 والحرير

 طبيعية واردم
، ري،)أراضي

 أرصاد(و  يئةب

نباتات 
الزينة 
 والغابات

أساسيات 
علم 

لخضار ا
 والفاكهة

الخضار 
والزراعات 
 المحمية

البستنة 
 الشجرية

اآلفات 
 الزراعية

المحاصيل 
والتجارب 
 الزراعية

اإلرشاد 
الزراعي 
دارة  وا 
 المزرعة

الحيوان 
 الزراعي
واآلالت 
 الزراعية

 

البيئة -1
 الطبيعية

 

البعد -1 ≡ ≡ ≡ ░ ░ * * ░ ░░ ░
 البيئي

البيئة -1
 الطبيعية
Natural 

Environm

ent  

 مرتبط جداً  ░

 مرتبط ≡

 متوسط االرتباط *

 غير مرتبط ♣

 داً غير مرتبط أب ∙∙∙∙∙
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  علم البيئة-2

Ecology ░ ░░ ░ * * ≡ ░ ≡ ≡ ≡ 
علم البيئة -3

الذاتية 
Auto-

ecology 
░ ░ ░ * * ≡ ░ ≡ ≡ ≡ 

علم البيئة -4
الجماعي 

Sym-

ecology 

░ ░ ░ * * 
≡ ░ ≡ ≡ ≡ 

وحدة -5
 حيائيةأ

Living 

Unit 
░ ░ ░ ≡ ≡ ░ ≡ * * * 

الكائن -6
 الفرد-الحي

Individua

l 
░ ░ ░ ≡ ≡ ░ ≡ * * * 

 جماعة-7
Populatio

n 
░ ░ ░ ≡ ≡ ░ ≡ * * * 

مجمع -0
 أحيائي
Biotic 

Communi

ty 

░ ░ ░ ≡ ≡ ░ ≡ * * * 
مجتمع -9

Society ░ ░ ░ ≡ ≡ ░ ≡ * * * 
 األنواع -10

Species 

 
░ ░ ░ ≡ ≡ ░ ≡ * * * 

األصول -11
 * * * ≡ ░ ≡ ≡ ░ ░ ░الوراثية  
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Genetic 

Assets 
الفلورا -11

Flora  ░ ░ ░ ≡ ≡ ░ ≡ * * * 
الفونا  -13

fauna ░ ░ ░ ≡ ≡ ░ ≡ * * * 
عب -12

 بيئي

Ecologica

l Niche 
░ ░ ░ ≡ ≡ ░ ≡ * * * 

 وسط -15

Habitat ░ ░ ░ ≡ ≡ ░ ≡ * * * 
محيط -16

 حيوي

Biosphere 
≡ ≡ * * ≡ ≡ ≡ ♣ ♣ ♣ 

طيف -17
 حيوي

Biologica

l 

Structure 

░ * * * ≡ ≡ ≡ ∙∙∙∙ 
♣ ♣ 

مكونات -10
الطيف 
 الحيوي
Bio-

cenoses 

Communi

ties 

░ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ∙∙∙ * * 

غالف -17
 يابس

Lithosphe

re 
* ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ∙∙∙∙ ∙∙∙∙ * 

غالف -20
 ♣ ♣ ♣ ♣ * * * * * ≡ ≡ * مائي
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Hydrosph

ere 
غالف -21

 جوي
Atmosph

ere 
* ░ ░ ≡ ≡ * * * ♣ ∙∙∙ 

طبقة -22
 األوزون
Ozone 

Layer 
░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ≡ ∙∙∙ ∙∙∙ 

 غابة-23

Forest ≡ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
 دبال-22

Humus ≡ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
خط -25

الحراج )الحد 
األعلى 
 للحراج(

Timber 

Line 

≡ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ♣ ♣ ♣ 

 تندرا-26

Tundra ≡ * * * * * * * * ♣ 
 التايغا-27

Taiga ≡ * * * * * * * * ♣ 
 سهوب-20

Steppes ≡ * * * * * * * * ♣ 
 صحارى-27

Deserts * ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
 سافانا-30

Savanna ≡ * * * * * * ♣ ♣ ♣ 
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بيئة -31
 الماء العذب

Fresh 

Water 

Environm

ent 

≡ ░ ░ ░ ░ ░ * * * ≡ 
بيئة -32

 بحرية

Salt 

Water 

Environm

ent 

≡ * * * * ♣ ♣ * * * 
بيئة -33

 الشاطئ
Coast 

Line 
≡ * ≡ ≡ ≡ * ♣ ♣ ♣ * 

بيئة -32
الدلتا 

)مصاب 
 األنهار(

Estuary 

Environm

ent 

≡ * * * * ♣ * ♣ ♣ ♣ 

موارد -35
 طبيعية دائمة
Permanen

t N.R 

≡ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ 
موارد -36

طبيعية 
 متجددة

Renewabl

e N.R 

≡ ░ ░ ░ ░ * * * * * 
ارد مو -37

طبيعية غير 
 متجددة

≡ * * * * ♣ * * ♣ ∙∙∙ 
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Non-

Renewabl

e N.R 

 

النظام -30
 البيئي

Ecologica

l System 

* ≡ ░ ░ ≡ * ≡ ≡ ≡ ♣ 

النظام -2
 البيئي

مكونات -37
 غير حية
Non-

Living 

Compone

nts 

* ≡ ░ ░ ≡ * ≡ ≡ ≡ ♣ 

مكونات -20
 حية

Living 

Compone

nts 

≡ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ♣ ♣ 

عوالق -21
 نباتية

Photo 

plankton 
∙∙∙ ≡ ≡ ≡ ≡ * * ♣ ♣ ♣ 

عوالق -22
 حيوانية
Zoo 

plankton 
∙∙∙ 

≡ ░ ≡ * * * ♣ ∙∙∙ ∙∙∙ 

23-
 القاعيات

Basement

s 
∙∙∙ * * * * * * * ∙∙∙ ∙∙∙ 

تركيب -22
 ضوئي
Photo 

synthetic 
∙∙∙ * * * * * * * ∙∙∙ ∙∙∙ 
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 منتجات-25

Producers * ≡ ≡ ≡ * * * * * ♣ 

26-
 مستهلكات

Consume

rs 
* ≡ ≡ ≡ * * * * * ♣ 

27-
مستهلكات 

 أولية
Primary 

Consume

rs 

* ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

20-
مستهلكات 
 ثانوية

Secondar

y 

Consume

rs 

* ≡ ≡ ≡ * * * * * * 

27-
مستهلكات 

 عليا
High 

Consume

rs 

* ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

 مفككات-50

Decompo

sers 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ≡ ≡ * * 

عالقات -51
 غذائية
Food 

Relations 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ * * 

سلسلة -52
  غذائية
Food 

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ 
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Chain 
شبكة -53

 غذائية
Food 

Web 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ 

سلسلة -52
 الطاقة

Energy 

Chain 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ 

شبكة -55
 الحياة

Life Web 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ 

دورة -56
 غذائية
Food 

Cycle 

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ░ 
هرم -57

 الطاقة
Energy 

Pyramid 
░ ░ ░ ░ ░ ░ * * ♣ * 

 شميست-50

Sunlight ░ ░ ░ ░ ░ ░ * * ♣ * 
تغذي -57

الكائنات 
 الحية

Nutrition 

of Living 

Organism

s 

░ ░ ░ ░ ░ ░ * * ♣ * 

 افتراس-60

Predicatio

n 
░ ░ ░ ░ ░ ░ * * ♣ * 

 تنافس-61

Competiti

on 
░ ░ ░ ░ ░ ░ * * ♣ * 
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 تطفل-62
Parasitis

m 
░ ░ ░ ░ ░ ░ * * ♣ * 

 تعايب-63

Commun

alism 
░ ░ ░ ░ ░ ░ * * ♣ * 

 تشارك-62
Mutuality ░ ░ ░ ░ ░ ░ * * ♣ * 

 تضاد-65

Amensali

sm 
░ ░ ░ ░ ░ ░ * * ♣ * 

 تحم ل-66

Tolerant * ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * ♣ * 
 حياد-67

Neutralis

m 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * ♣ * 

 انتشار-60
Dispersal ░ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * ♣ * 

 هجرة-67
Emigratio

n 
░ * * * * * * * * * 

هجرة -70
 معاكسة

Immigrati

on 
░ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * * * 

ستيطان ا-71
 وتعاقب

Successio

n 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ * * 

 الرمية-72

Saprophat

ism 
░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 
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تنقية -73
 ذاتية

Auto-

Purificati

on 
 

░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

3-
التوازن 
 البيئي

توازن -72
 طبيعي

Natural 

Balance 
░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

استقرار -75
 النظام البيئي
Ecologica

l Stability 
░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

تكيف -76
 بيئي

Ecologica

l 

Adaptatio

n 

░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ≡ * 
توازن -77

 حيوي
Biologica

l Balance 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ≡ * 

نمو -70
 النظام البيئي
Ecologica

l Growth 
░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ ≡ * 

 اختزال-77

Abridgme

nt 

(shortenin

g) 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ≡ 
  مرونة-00

Elasticity ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ≡ 
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دورة -01
 الكربون

Carbon 

Cycle 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ≡ 

دورة -02
 اآلزوت

Nitrogen 

Cycle 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ≡ 

دورة -03
 األكسجين
Oxygen 

Cycle 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * * 

دورة -02
 الماء

Water 

Cycle 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * * 

 الطاقة-05

Energy ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ♣ * 
قة طا-06

 شمسية
Solar 

Energy 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ♣ * 
طاقة -07

 الرياح
Wind 

Energy 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * 

♣ 
* 

طاقة -00
 مائية

Water 

Energy 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * 

♣ 
* 

طاقة -07
 مستحاثية
Fossil 

Energy 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * 

♣ 
* 
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الوقود -70
 األحفوري
Fossil 

Fuel 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ♣ * 

4-
مشكالت ال

 البيئية

اختالل -71
 التوازن البيئي
Ecologica

l 

Dis-

balance 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * ♣ * 
 تلوث-72

Pollution ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * ♣ * 
تلوث -73

 الهواء
Air 

Pollution 
░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * ♣ * 

تلوث -72
 التربة

Soil 

Pollution 
░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * ♣ * 

تلوث -75
 الماء

Water 

Pollution 
░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * ♣ * 

تلوث -76
 إشعاعي

Radiation 

Pollution 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ♣ ♣ ♣ 

تلوث -77
 صناعي

Industrial 

Pollution 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ♣ ♣ ♣ 

تلوث -70
 ♣ ♣ ♣ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ حراري
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Heat 

Pollution 
ظاهرة -77

االحترار 
 العالمي
Global 

Warming 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * * 
تدهور -100

طبقة 
 األوزون

Atmosph

eric 

Ozone 

Depletion 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * * 

101-
 ضجيج
Noise 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * * 
مطر -102

 حامضي
Acid Rain ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ∙∙∙ * 

103-
 استنزاف

Depletion ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ∙∙∙ * 
 

تدهور -102
 بيئي

Environm

ent 

Deteriorat

ion 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ∙∙∙ * 
انفجار -105

 سكاني
Over-

∙∙∙ * * * * * * * ∙∙∙ 
* 
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Populatio

n 
106-

انقراض 
 األنواع

Extinctio

n of 

Species 

░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 

فقدان -107
 التنوع الحيوي

Loss of 

Biologica

l 

Diversity 

░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 

تدهور -100
 الغابات

Deforesta

tion 
≡ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 

107-
 تصحر

Desertific

ation 
* ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 

 جفاف-110
Drought * ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 

111-
انجراف 
 التربة

Erosion 
∙∙∙ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 
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 تمو ت-112

Necrosis ∙∙∙ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 
 تملح-113

Salinity ∙∙∙ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 
حة ملو -112

 المياه الجوفية
Ground 

Water 

Salinity 

* ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 
رعي -115

 جائر
Overgrazi

ng 
* ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 

 إطماء-116
Elevation * ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 

آفة -117
 زراعية

Agricultu

ral Pest 

░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 
أوبئة -110

 حشرية
Insects 

░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 

البعد -2
 االقتصادي

صيانة -5
 البيئة

اإلدارة -117
المثلى 
للموارد 
 الطبيعية

Rational 

managem

ent of the 

Natural 

Resource

s 

░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 
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اإلدارة -120
المتكاملة 
للموارد 
 الطبيعية

Integrated 

Managem

ent of 

Natural 

Resource

s 

░ ░ ░ ░ * * * ≡ * * 

121-
 اتمحميال

 يعيةطب
Natural 

Reserves 

░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 
111-

الصون 
 الحيوي

Biologica

l-

maintena

nce 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

تحليل -113
المخاطر 
البيئية 

Environm

ental Risk 

Assessme

nt 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

تقييم -114
التأثير البيئي 
Environm

ental 

Impact 

Assessme

nt 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 
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125-
الزراعة 
العضوية 
Organic 

cultivatio

n 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

111-
الزراعة 
 المحمية

Under- 

cover 

cultivatio

n 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

111-
الزراعة 
الحافظة 

Conservat

ive 

Agricultu

re 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

111-
زراعة ال

 البديلة

Alternativ

e 

agricultur

e 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * 

127-
التكثيف 
 الزراعي

Intensive 

cultivatio

n  

░ ░ ░ ░ ░ ░ ≡ ≡ * * 

دورة -130
 * * ≡ ≡ ░ ░ ░ ░ ░ ░ زراعية
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Crop 

Rotation 

131-
مكافحة 
 كيميائية

Chemical 

Control 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * * * * 
132-

 التسميد
 كيماويال

Chemical 

Fertilizer 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * * * * 
133-

التسميد 
 العضوي

Organic 

Fertilizati

on 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ * * * * * 

132-
المكافحة 
 الحيوية

Biologica

l Control 

* * * * * * * ≡ ≡ ≡ 
حماية -135

 التنوع الحيوي
Maintain 

Biodivers

ity 

* * * * * * * ≡ ≡ ≡ 
التقانة -136

 الحيوية
Bio-

Technolo

gy 

* * * * * * * ≡ ≡ ≡ 
137-

 ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ التدوير
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Recycling 

3-
 االجتماعي

6-
أخالقيات 
 البيئة

الوعي -130
 البيئي

Environm

ent 

Awarenes

s 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
139-

المواطنة 
 البيئية

Liability 
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

تربية -120
 بيئية

Environm

ent 

Education 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
121 

تربية -
 سكانية

Populatio

n 

Education 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
محو -122

 األمية البيئية
Environm

ent 

Literacy 

* * * * * * * * * * 
منهج -123

 المشاركة
Participat

ory 

Approach 

* * * * * * * * * * 
 االلتزام-122

Liability * * * * * * * * * * 
 نظرية-125

 التكامل
Integratio

* * * * * * * * * * 
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n Theory 

نظرية -126
 االستمرارية

Sustainab

ility 

Theory 

* * * * * * * * * * 
127-

المساواة في 
 توزيع الموارد

Equal 

Access to 

the 

Resource

s 

* * * * * * * * * * 

148-
المساواة في 
النوع 

االجتماعي   
Gender 
equality 

* * * * * * * * * * 

تمكين -149
 المرأة الريفية
Rural 

women 
empower

ment 

* * * * * * * * * * 

مبدأ -150
 الشمولية

Compreh

ensive 

Principle 

* * * * * * * * * * 
151-

 جماليات
 البيئة

Magnific

ent 

Environm

* * * * * * * * * * 
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ent 

تطوير -7
 البيئة

التنمية -152
 المستدامة

Sustainab

le 

Develop

ment 

░ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
التنمية -153

 البشرية
Human 

developm

ent 

░ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
 154- 

 التنمية البيئية
 

Ecological 
Developm

ent  

░▫ ░ ░▫ ░ ░▫ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

التنمية -155
 االقتصادية

Economic 
developm

ent 

░▫ ░ ░▫ ░ ░▫ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

التنمية -156
الزراعية 
 المستدامة

Sustainab

le 

Agricultu

re 

░▫ ░ ░▫ ░ ░▫ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

التنمية -157
 الريفية 
Rural 

 

Develop

░▫ ░ ░▫ ░ ░▫ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
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men t 
 ةالتنمي-150

 ةالبيئي
Environm

ental 

Develop

ment 

░▫ ░ ░▫ ░ ░▫ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
حماية -157

 البيئة

Environm

ent 

Protectio

n 

░▫ ░ ░▫ ░ ░▫ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
المبدأ -160

 االحترازي

Precautio

nary 

Principle 

* ░▫ ░ ░▫ ░ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
أمن -161

 غذائي
Food 

Security 
░▫ ░ ░▫ ░ ░▫ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

162-
االكتفاء 
الذاتي 
 الغذائي
Food 

sufficienc

y 

░▫ ░ ░▫ ░ ░▫ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

أمن -163
 مائي

Water 

Security 
≡ ░▫ ░ ░▫ ░ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

حجر -162
 زراعي

Agricultu

≡ ░▫ ░ ░▫ ░ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
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ral 

Quarantin

e 
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 األحياءعلم  قررمحتوى المصفوفة المقترحة لم نحولمدرسين ا آراءاستبانة (. 11ملحق )

 وافق %ال أ %غير متأكد موافق % محتوىال

    تتوزع المادة العلمية على أبعاد التنمية المستدامة بشكل متوازن-1
    يوجد تسلسل منطقي للمادة العلمية في محتوى المصفوفة-2
المفاهيم والمصطلحات العلمية التي يتضمنها محتوى المصفوفة -3

    محددة بوضوح

    ال يوجد في محتوى المصفوفة أخطاء علمية-4
طريقة عرض المادة العلمية تساعد الطالب على استيعاب -5

    مدلوالتها
تساعد في المصفوفة  للموضوعات والمفاهيم  افقةالمر  األنشطة-6

    الطلبة في االنتقال من الجانب النظري إلى التطبيق الميداني
 الطلبة ىالموضوعات التي تتضمنها المصفوفة مناسبة لمستو  -7

    العمري والعلمي
 المقترحة المصفوفةفي المعلومات المفاهيم و خطوات تنظيم  -8

    قررالم حول ستنتاجاتاالتوصل إلى 
المصفوفة في فهم وتذكر المفاهيم والمصطلحات النظرية  همتس -9

    الزراعية التخصصيةالمرتبطة ب
 يةالتخصص المقرراتفهم الطلبة لمفاهيم  عزيزتساعد بت -11

    الزراعية
فهم الطلبة للعالقات بين المفاهيم األحيائية  تساعد بتعزيز-11

    الزراعية التخصصية رراتبالمقوارتباطاتها علميًا 
المادة العلمية المتصلة بقضايا التنمية المستدامة كافية إلدراك -12

    الطالب ألبعاد التنمية المستدامة

    تطور فهم الطلبة لعالقة علم األحياء بالبيئة والتنمية المستدامة  -13
لزراعية تطور فهم الطلبة للمفاهيم الرئيسية والفرعية األحيائية وا-14

    والتنمية المستدامة
في  تطور فهم الطلبة للتأثيرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية-15

    الطبيعة.

   المادة العلمية للمصفوفة تساعد على فهم المجاالت السبعة  -16
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 حول التربية البيئية.

 في زيادة الوعي البيئيفي  المادة العلمية المتصلة بالبيئة تساعد -17
    أوساط الطلبة

اإلفراط باستخدام  منحماية موارد البيئة لالطلبة  سلوكتعزز  -18
    هامصادر 

    المتجددة والناضبة الموارد الطبيعية لمفاهيمالطلبة  تعلمتساعد  -19
    وتحوالتها أشكال الطاقة :الطاقة واضيعمل الطلبةتعزز فهم  -21
    يئية والزراعيةإدارة النظم الب تبنيتساعد في  -21
تسهم المصفوفة في فهم النظام البيئي ومكوناته الحية وغير  -22
    الحية
تعرف الطلبة بأمثلة حول العالقات بين الكائنات الحية  -23

    والسالسل الغذائية

    يساعد الطلبة في فهم معنى السلسلة الغذائية -24
    مستهلكاتيعمل لتعريف الطلبة بمعنى المنتجات وال -25
    يساعد لفهم عملية التركيب الضوئي في النبات األخضر -26
    الشبكة الغذائية يوضح للطلبة العالقات التي تشكل -27
    تعرف الطلبة بدورات العناصر في الطبيعة -28
 حل المشكالت إستراتيجيةتطور قدرة الطلبة على تجريب  -29

    البيئية
المجتمع في تطوير البيئة الفرد و لدور  تطور فهم الطلبة -31

    الطبيعية

جراءات صيانة البيئة -31     تسهم في تعزيز االلتزام بسياسات وا 
تسهل للطالب فهم مصطلحات زراعية يستخدمها في عمله  -32

    المستقبلي مثل المكافحة الحيوية و التدرب على تطبيقها.

    عية لصيانة التربة الزراعيةيساعد في تبني تقنية الدورة الزرا -33
الخام  المواديمكن الطلبة من فهم تقنية التدوير )إعادة استخدام -34

    في البيئة( لصيانة البيئة
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    البيئية تعزز أخالقيات المساواة في توزيع الموارد-35
كمكون للتنمية تعمل على تعزيز مفهوم التنمية الريفية والزراعية -36

    المستدامة

تحقيق في توظيفه لتدعم فهم الطلبة لتعريف األمن الغذائي  -37
    أبعاد التنمية المستدامة

تسهم بتوضيح عالقة األمن المائي بتحقيق أبعاد التنمية  -38
    المستدامة.

 

 لجهودكم اً انتهت االستبانة شكر 
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 الزراعي (. االختبار التحصيلي لمقرر علم األحياء للصف األول الثانوي11ملحق )

 
12-13/12/2113 
 

 دقيقة 91المدة الزمنية:                                                                               
 درجة 51الدرجة العظمى:                                                                            

 
 :ائل التي تلي كل فقرة مما يأتياختر إجابة واحدة من البد-أوالً 
 تنتج النباتات الخضر السكريات بعملية: -1
         النقل -د          التركيب الضوئي-االمتصاص             ج-ب     انتقال النسغ    -أ
 تتطلب عملية التركيب الضوئي وجود: -2
 الخاليا اليخضورية-د       الميتوكوندريا -جدار الخلية         ج -غشاء الخلية       ب -أ
 العوامل المؤثرة على التركيب الضوئي:-3
     غنى الوسط بالمقررات الغذائية-دعمر النبات       -ج      نوع النبات-ب      الضوء  -أ
 تتأثر الشدة التعرقية بالعوامل التالية:-4
 النسغ الناقص        -دامل         النسغ الك -جاإلشعاع الشمسي         -المحتوى اليخضوري        ب-أ
 مجموعة من الخاليا المتشابهة في الشكل و التركيب و الوظيفة :-5
 الخلية  -النسيج          د -الجهاز          ج -العضو         ب -أ
 يطلق على العلم الذي يسمي الكائنات ويضعها في مجموعات:-6
 علم الوراثة -ألحياء    دعلم ا -علم التصنيف   ج-علم البيئة   ب-أ
 ........ل مثاالً  تعد الميتة الكائنات وأجسام الفطريات بعض بين العالقة -7
 )الترمم (د)          التطفل (ج)        اإلفادة (ب)        االفتراس (أ
 :لعالقة مثاالً  األشنيات تعد - 8
 )لالتطف (د)     النفع تبادل (ج)   الترمم (ب)    االفتراس (أ
 .الجوي بالغالف ........ظاهرة حدوث إلى األرضية الكرة حرارة درجة متوسط ارتفاع في السبب يرجع .9
 )الماء تلوث (د)      األوزون وتخلخل تآكل (ج    )الزجاجية البيوت تأثير (ب)     اإلشعاعي التلوث (أ

 تتوقف عملية التركيب الضوئي في غياب: -11
 )سكريات (د) نشاء (ج) ضوء الشمس (ب) أكسجين (أ

 .العليا الجو في طبقات األوزون طبقة في وخلخلة تآكل حدوث إلى ........من المتزايد االستعمال أدى -11
 )الكلوروفلوروكربون (د) الكهربائية الطاقة (ج)القمامة تدوير إعادة (ب) الحشرية المبيدات (أ

 هو:إنتقال بعض المواد المشعة إلى السلسلة الغذائية -12
 )تلوث كيميائي (د) تلوث حراري (ج )تلوث إشعاعي (ب) تلوث صناعي (أ

 العلم الذي يدرس العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية والوسط الذي تعيب فيه هو:-13
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 )علم األحياء (د) علم البيئة (ج ) علم البيئة االجتماعي (ب)علم البيئة الذاتي (أ
 تغيرات في شكلها:تتكيف النباتات مع الجفاف ب-14
يزداد عدد  و يصغر حجم األوراق (د  ) ال يتغير حجم األوراق ((   ج ب )يصغر حجم األوراق  )يكبر حجم األوراق (أ

 )األشواك
 تنعدم            في أغلب النباتات المغمورة بالماء ألنها تمتص الماء واألمالح المعدنية عبر سطوحه المغمورة. -15
 )األزهار (ج   ) األوراق ((   د جذورب )ال  )الساق (أ

 األوبئة الحشرية هي            الضارة التي تهلك الزرع والمحاصيل: -16
..............هي استخدام العدو الحيوي بداًل من المبيدات لقتل الحشرات والقضاء على اآلفات الزراعية التي تصيب  -17

 المحاصيل الزراعية:
 )مكافحة عضوية (ج   ) مكافحة حيوية ((   د )مكافحة تقنية ب  )مكافحة كيميائية (أ

 نبات الملفوف هي مثال على تحورات األوراق التالية:-18
 ) أوراق خازنة(  د)أوراق إبرية(-)أوراق محالقية(  ج-)أوراق شوكية( ب-أ

 نبات البازالء هي مثال على تحورات األوراق التالية:-19
 ) أوراق خازنة(  د)أوراق إبرية(-القية(  ج)أوراق مح-)أوراق شوكية( ب-أ

 نبات الصنوبر هي مثال على تحورات األوراق التالية:-21
 ) أوراق خازنة(  د)أوراق إبرية(-)أوراق محالقية(  ج-)أوراق شوكية( ب-أ

 تبدل لون األعضاء النباتية وموتها بسبب الجفاف والظروف غير المالئمة هي: -21
 ) تطفل(  ،  د)تضاد(-ج  )تنافس( ،-)تموت(، ب-أ

 التسابق بين األحياء للحصول على حاجاتها الضرورية من الوسط الذي تعيب فيه:-22
 ) تطفل(  ،  د)تضاد(-)تنافس( ،  ج-)تموت(، ب-أ

 رعي المواشي للغطاء النباتي إلى درجة تضعف فيها قدرة النباتات على النمو الجديد هي:-23
 ) التموت( ،  د)الرعي الجائر(-)التملح( ،  ج-)التصحر(، ب-أ

 تحول األراضي الزراعية إلى أراضي غير صالحة لالستثمار الزراعي:-24
 ) التموت(  ،  د)الرعي الجائر(-)التملح( ،  ج-)التصحر(، ب-أ

 عملية تكو ن رواسب من أمالح الصوديوم على سطح التربة. -25
 الجائر( ) التموت(  ،  د)الرعي-)التملح( ،  ج-)التصحر(، ب-أ
 

 إمأل الفراغات التالية بالمفهوم المناسب:-ثانياً 
 تتكون الشبكة الغذائية من عدد من             . -26
 تؤلف الشبكات الغذائية المتداخلة             الحياة .-27
 (6ق حرارة )(،  إطال5(،  مستهلك ثالثي)4(،  مستهلك ثانوي)3(، مستهلك أولي)2(،         )1الطاقة الشمسية )-28
 (6(،  إطالق حرارة )5(،  رميات )4(،  طفيليات)3(، سكريات )2(،          )1) نباتات خضراء -29
 (6(، سمك القرب )5(، سمك كبير )4(، سمك صغير )3(، قشريات )2(، بالنكتون )1)            -31
 مكونات ال           هي: كائنات حية ، الوسط ، كائنات غير حية. -31
 (.4(،          )3(، مستهلكات ثانوية )2(، مستهلكات أولية  )1كائن منتج ذاتي التغذية )-32
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 (،7(،  حرارة )6(،             )5(، ثعلب )4(، عصفور )3(،  دودة القز )2( ، نبات منتج)1طاقة شمسية ) -33
 (5(، كائن حي )4(،  جهاز )3(، عضو )2( ، نسيج )1)           -34
 واألحياء كبيرة الوزن قليلة العدد في القمة قاعدةال في ( األحياء صغيرة الوزن كثيرة العدد          )   -35
 .مباشرة )             ( الحية بالكائنات يحيط ما على للداللة المصطلح الذي يستخدم -36
 الحرارة والرطوبة والضوء هي )               ( المحيطة بالكائن الحي. -37
 ثال عن الموارد الطبيعية الدائمة: )              (م-38
 مثال عن الموارد الطبيعية المتجددة: )              ( -39
 مثال عن الموارد الطبيعية غيرالمتجددة : )              ( -41
 اء األخرى )            (حالة التوازن بين األحياء التي تعيب في بيئة واحدة بحيث ال يطغى أحدها في تأثيره على األحي-41
 قدرة النظام البيئي المتضرر على العودة لحالته األصلية السوية )            (-42
 .)           (فيها الحية الضرر بالكائنات ويلحق بتوازنها ويخل البيئة على يطرأ بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي تغير أي-43
 اآلخر )           ( الطرف على وبالضرر طرفيها أحد على النفعب تعود مختلفين كائنين بين عالقة -44
 األوعية الخشبية هي نسيج ناقل للماء واألمالح المعدنية )             ( من الجذر إلى الساق إلى األوراق.-45
 عملية ال )           ( هي روج الماء من المسامات النباتية على شكل بخار الماء. -46
 الحيوية المعاكسة للتركيب الضوئي )          ( يأخذ فيها النبات األكسجين ويطرح غاز ثنائي أكسيد الكربونالعملية  -47
 )           ( مثال عن النباتات العصارية التي تخزن الماء بكميات كبيرة في سوقها.  -48
المتراكمة في أرضية الغابة وتكون تحت تصرف جذور  المواد العضوية والمعدنية الناتجة عن تفكك البقايا النباتية والحيوانية-49

 النباتات واألشجار )             (.
 استخدام البقايا العضوية بتسميد التربة الزراعية لتحسين خصائص التربة وقدرتها على اإلنتاج )              (.-51
 
 

 ،،انتهت األسئلة مع التمنيات بالنجاح،،
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 لمقرر علم األحياء التحصيلي ختباراال إجابة ورقة(.12ملحق )

                          :الطالب /الطالبة اسم
 : الطالبة عزيزتي / الطالب عزيزي
 (:51) الرقم إلى (26الرقم ) من األسئلة عن اإلجابة وأكتب ، عبارة لكل الصحيحة العبارة رمز أمام () إشارة ضع
 

  اإلجابة 
رقم  اإلجابة

قم ر  د ج ب أ السؤال
 السؤال

1     26 السالسل الغذائية 
2     27 شبكة 
3     28 نبات أخضر منتج 
4     29 التركيب الضوئي 
5     31 عوالق بحرية 
6     31 النظام البيئي 
7     32 مستهلكات ثالثية 
8     33 المفككات في التربة 
9     34 خلية حية 
11     35 هرم الطاقة 
11     36 الوسط 
12     37 الحية غير البيئية العوامل 
13     38 الطاقةالشمسية 
14     39 الغابات 
15     41 النفط 
16     41 توازن حيوي 
17     42 مرونة 
18     43 تلوث 
19     44 تطفل 
21     45 النسغ الناقص 
21     46 النتح 
22     47 التنفس 
23     48 الصبار 
24     49 الدبال 
25     51 التسميد العضوي 
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Summary 
 

 

This study was titled: "Content Analysis Study of Biology Subject for First 

Grade Agricultural Secondary Schools and Building Scientific Concept 

Matrix in Light of Sustainable Development".  

Main topic: 

the main topic of this study can be summarized by the following main 

question: "To what extent Biology concepts are connected to the agricultural 

specialty concepts that first grade students learn at their agricultural 

secondary schools? And what concepts are needed to develop a matrix of 

educational concepts related to agricultural specialty concepts based on 

sustainable development issue? 

Answering the above mentioned question, the research tries to investigate 

the relationships between biology subject and the agricultural specialty 

subjects that first grade students learn at their agricultural secondary schools, 

where (77% of the investigated sample) indicated that they find difficulties 

to link biology subject concepts with the agricultural specialty subjects they 

study at their agricultural secondary schools. 

Therefore, the idea of the current study is to define the relative percentage of 

scientific biology concepts related to the agricultural specialty subjects in 

biology content, and to define to what extent biology subject is related to 

what students need to attain at their agricultural secondary schools, and to 

meet the labor market standards (qualification) that current trends require for 

vocational specialty subjects. 

Research purpose: The current study intended to "conduct a content 

analysis of biology subject, and to define a list of scientific concepts related 

to the agricultural specialty subjects, and then to develop a concept matrix 

based on sustainable development concepts". And this can be fulfilled by the 

following consecutive objectives: 

1- Conduct a content analysis of biology subject for first grade class at the 

agricultural secondary schools, in light of sustainable development concepts. 

2- Define the scientific biology concepts that are related to the agricultural 

specialty subjects in light of sustainable development concepts, according to 

the analytical standard list which is designed by the researcher. 

3-Build and develop a matrix of scientific concepts that help first grade 

students learn the agricultural specialty subjects based on sustainable 

development concepts. 

4-Investigate the point of views of biology teachers and agricultural 

specialty teachers towards the matrix. 
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5- Investigate the effectiveness of the suggested matrix in the level of first 

grade students' attaining biology concepts. 

Research Hypothesis: 

The following hypothesis were tested at significant level of (0005 =∞ ) : 

1- there is no significant differences between the average scores of biology 

teachers views and of the agricultural specialty teachers towards the 

suggested matrix. 

2- there is no significant differences between the average scores of the 

experimental group students in the pre/post attaining test of biology 

concepts. 

3- there is no significant differences between the mean scores of the standard 

group students in the pre/post attaining test of biology concepts. 

4- there is no significant differences between the mean scores of the 

experimental group and the standard group students in the pre/post attaining 

test of biology concepts due to the suggested matrix. 

Research Methodology: The research procedure consisted of two 

consecutive parts: the first part: analyze biology subject content according to 

the analytical standard list which is designed by the researcher to define the 

scientific biology concepts that are related to the agricultural specialty 

subjects in light of sustainable development concepts. The second one: build 

and develop a matrix of scientific concepts related to the agricultural 

specialty subjects based on sustainable development concepts, and 

investigate the point of views of biology teachers and agricultural specialty 

teachers towards the suggested matrix. 

The research applied content analysis methods to biology subject which was 

assigned in the year (2010 - 2011) for first grade class at the agricultural 

secondary schools, considering the (concept) as a "unit of quantitative 

analysis" to calculate relative percentages of the concepts in the content of 

biology subject. In addition, the research applied the experimental method to 

investigate the assumptions and to test hypothesis at significant level  (0005 =

∞ ) in terms of biology teachers views and the agricultural specialty teachers 

views towards the suggested matrix, and in term of the suggested matrix 

effectiveness in the pre/post attaining test of biology concepts. 

Three variables were estimated: 

1-(independent variable) the experimental group study biology using the 

suggested matrix, while the standard one study using the biology subject 

book.  

2-(two dependent variables):  

a- teachers views towards the suggested matrix 

b- student level of attaining biology concepts. 
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was conducted during years (2011-2013) at agricultural schools in the 

following Syrian governorates: Damascus, Rural Damascus, Qneitra, Sweida 

on a sample of (60) first grade secondary school-students, and a sample of 

(100) teachers( teaching biology and agricultural specialty subjects related to 

biology). 

Research tools: The following tools were also designed: 

1. A scaling list to describe the degree of connection between biology 

and agricultural specialty subjects. 

2. A standard list to which biology subject can be compared and 

analyzed. 

3. The suggested matrix to teach biology at agricultural schools 

4. A questionnaire to define the views of teachers about the relationship 

between biology and agricultural specialty subjects. 

5. A pre/ post test to define the effect of the matrix on student's 

achieving level of biology concepts. 

Main Results: the following resulted: 

1. the number of biology concepts totaled (221) , out of which (102)  

concepts or about (75051)%  of the book are related to the agricultural 

specialty subjects. 

2.  (120)  concepts or About (50%) of the total concepts of biology 

subject, and (03071)%  of the standard list concepts are related to sustainable 

development issues;  ecological system (26 032)% , Natural environment 

(23077)% , ecological problems)%  (15030 , ecological balance (7067)% , restore 

environment (2077)%  . 

 the suggested matrix has been built of (162) concepts, about (27077)%  

of the subject, and or (%100) of the analytical standard, is related to the 

agricultural specialty subjects: ecological system (36)  concepts, Natural 

environment)37 concepts(, ecological problems  (20) concepts, ecological 

balance 13) ), restore environment (12  )  

3. The matrix was compared to the old content of biology subject : The 

teachers views about the matrix were also determined. 

4. Students of the experimental group gained an average score of 

knowledge  (220310)  higher than the control group students who had an 

average of (310621)  , meaning that the teaching strategy (the concept matrix) 

made the difference of academic level in biology concepts. 

Suggestions and recommendation: 

Finally, the researcher presented some of suggestions in light of the results. 
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1-Consider integrating the suggested matrix into the assigned biology 

subject. 

2-Use the suggested matrix as a self-learning tool since it explains each 

concept by a suggestive strategy and tools and evaluation. 

3-Use the suggested matrix by researchers in similar fields of research like 

other vocational schools subjects to investigate their relations to the labor 

market requirement needed for students. 

4-Develop the book of biology subject in light of the current study results by 

decision makers at the agricultural educational institutions. 
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