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هدد البحددا ايلداىل ال ال عددو قد وايددا عوايدو اإلقيددا العل د مد القددن ا ال دن ي مندداها العلدوم للصددو امدامال ادائدددا ابمل ل ددة
 ومت ايدئددام ايدئ ارحت حتليدل اىئدوى ي البحدا ايلداىل،)العناية السعودية م خالل حتليل حمئوى مقنر العلوم ي الفصدل الدرايد (األول – الثداي
 الثاي) ي مقنر العلوم للصو امامال ادائدا ابمل ل ة العناية-  ويد عوصل البحا ال أا وحدات الفصل الدراي (األول،الباحثي
م اقداد
ن
 ال مت اديئعدااد ققدآب تايت القدن ا،السعودية مل عئطنق ال عوايو ايت اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي املوضوقات املئض نة ا ل وحدحت
-  الظدواهن الطبيعيدة-  قلد األرصداد- ال ن دوا ذكن موايا الئوايدو لئلدا اتايت القن نيدة ي اإلقيدا العل د ي جمدادت العلدوم (قلد الفلدا
،  وه نسبة ضئيلة للغاية د عئنايب ما ك اتايت املئض نة لإلقيا العل%5.68  وكانت انسبة،) قل البحار-  خلق اإلنساا- قلوم ايلياحت
 ك دا صد،قلى النغ م أا القدن ا ال دن ل دل ادي جنباعدث ال ثد دا يعد ال ذلدا اإلقيدا ي ييدا املوضدوقات املدوكورحت ي وحددات املقدنر
 ويد أوصى،الباحثوا وحدحت مقرتحة لئض ي اإلقيا العل م القن ا ال ن ي مقنر العلوم للصو امامال ادائدا ابمل ل ة العناية السعودية
البحا اضنورحت عوايو ايت اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي حمئوى مقنرات العلوم ي مناحل الئعلي العام؛ للددلة قلى يدرحت هللا قز وجل ي
. ا يؤدي ال عع يق وعنييخ اإلمياا ي نفوس الطالب،خلق ال وا
. كئب العلوم؛ ادقيا العل ؛ الصو امامال؛ الئعلي ي امل ل ة العناية السعودية؛ حتليل حمئوى:الكلمات املفتاحية

Analysis of the Content of Science Unit for Grade Five Textbook in Saudi Arabia in Light of
Scientific Miracles in the Holy Quran
Dr. Amani Khalaf Alghamdi
Associate Professor, Curriculum and Instruction
Department, Faculty of Education at Imam
Abdulrahman bin Faisal University

Dr. Fayad Hamed Alanazi
Associate Professor Department of
Curriculum and Instruction
Faculty of Education at Al-Jouf University

Dr. Lamia Jadrab Aljubaili
Assistant Professor Curriculum and Instruction
Department, Faculty of Education at Imam
Abdulrahman bin Faisal University

Abstract:
The objective of the current research study is to assess the use of scientific miracles detailed in the Holy Quran
in the Kingdom of Saudi Arabia’s fifth-grade science curriculum by analyzing the content of the science course in
the first and second semesters. The content-analysis methodology used in the current study was prepared by
researchers. The first and second semesters of the fifth-grade science course for the Kingdom of Saudi Arabia did
not address the use of Quranic verses pertaining to scientific miracles in the subjects included in each unit. Instead,
this course only cites verses of the Holy Quran without mentioning the employment sites of those verses related to
Quranic science in scientific miracles (e.g., astronomy, meteorology, natural phenomena, life sciences, human
creation, marine science), and was 5.68%, which is a very small proportion that does not match the actual number
of verses containing scientific miracles in the Holy Quran. The researchers also designed a proposed unit to include
the scientific miracle of the dictation, recording and preservation of the Holy Quran in the KSA’s fifth-grade
science curriculum. This research study recommends the incorporation of scientific-miracle-related Quranic verses
into the content of science courses in general education – in order to highlight the power and sovereignty of God
Almighty, including in the creation of the universe, and thus deepen and consolidate the faith in the hearts of the
students.
Keywords: Science Textbooks, Scientific Miracles, Grade Five, Education in Saudi Arabia, Content Analysis.
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د .أماي خلو الغامدي ،د .قياض حامد العنزي ،د .ملياء جادالنب اجلبيل  :حتليل حمئوى مقنر العلوم للصو امامال ادائدا ي امل ل ة العناية السعودية ي ضوء
اإلقيا العل ي القن ا ال ن .

مقدمة:

ميثل اىئوى العل أحد النكا ز األيايية لل نااج ،والوي يئ ثل ي ال ئاب املدري ا ل ما لويث م
معار وماارات ويي واجتاهات قل ية ،ك ا أا عقو حمئوى املناها يعد أيايا قل يا للئعن قلى جوانب القوحت
والضعو ي املناها وحمئوايهتا؛ لغنض عدقي جوانب القوحت ي علا املناها ،والع ل قلى عالي أوجث القصور
والضعو قياا ومعاجلئاا ابلطنق العل ية املنايبة (الوكيل واملفيت .)1998 ،ومي اقئبار ق لية حتليل ال ئب
املدريية وعقومياا ق لية ععديصية وقالجية ي ا واحد ،عقود ال عطوين املناا وحتسي مسئوى ال ئب
املدريية ،اما م خالل ايلو  ،أو اإلضاقة ،أو الئعديل .ويد عفيد ق لية الئحليل ي قا حمئوى ال ئب،
وعوضيح ما قياا م ويا ل وأنعطة ،ا يزيد م قاقلية ايئدداماا ي ق لية الئدريال (أاو ينة;2010 ،
الدويني .)2005 ،وقليث أصبحت ق لية عقو املناها وال ئب املدريية أمنا ضنوراي ،خاصة قندما عقوم
املؤيسات املعنية هبوه املناها وال ئب ائطوينها ابيئ نار ،وي وا ذلا م خالل مالحظة ومئااعة املناا
وال ئاب املدري أثناء عطبيقث ،أو م خالل حتليل مطبوقات املناها وال ئب املدريية وأدلة املعل ي الئااعة هلوه
ال ئب وققا أليال معينة (أاو ينة.)2010 ،
شادت مناها العلوم ي دول العامل يلسلة م حماودت الئغي اقصد الئحديا والئطوين ي غالبية
املدارس ،وهتد ال مئااعة الئطورات املعنقية ي كل م موضوقات املعنقة م انحية ،وطنا ق عدريساا م انحية
أخنى (الفايدي1433 ،هد) .ولل ل ة العناية السعودية جاود جادحت لئطوين النايضيات والعلوم كناقد ر يال
للئن ية ،وقنصن م قناصن صناقة املعنقة ،وعئضح جاود و ارحت الئعلي لئطوين ععل النايضيات والعلوم م خالل
معنوع عطوين مناها النايضيات والعلوم؛ اذ يامت و ارحت الئعلي ائوييا ققد عنفيو املعنوع ما العنكة املنفوحت
(شنكة العبي اا) ي 2004/12/30م عقوم مبوجبث شنكة العبي اا ائعنيب ومواءمة واحدحت م الساليل العاملية
ي جمال ععلي النايضيات والعلوم ،وه "يلسلة ماجنوهيل األمني ية  "McGraw-Hillي ييا مناحل الئعلي
العام وما الئسلي اقي ة الئطوين الوي حدث ي مناها العلوم الطبيعية ابمل ل ة العناية السعودية قإا طبيعة
اجملئ ا السعودي يسئلزم مناقاحت جانب ما ي اناء املناها ابلع ل الوي يئواقق ما م وانت الثقاقة السعودية
ديي ا م الوجاة الدينية ،وي ذلا السياق يع النويئا ( )2002ال وجود جمئ عات معينة عئ يز خبصوصية
ثقاقية معينة ،وينطبق ذلا اوضوح قلى اجملئ ا السعودي الوي يئصو مقارنة اغ ه اقوحت أحد أه م وانت
الثقاقة قيث وهو الدي  ،ويُعد هوا امل وا هو العامل الن يال اىدد ل ل الئعنيعات والعاليات النمسية وغ النمسية،
وهو مصدر املعاي ادجئ اقية ،وهو األمن الوي ينع ال قلى منآب الئف والعدصية قلى املسئوى الفندي
وادجئ اق  ،ك ا ينع ال قلى مقاومة الئغي لبعض املظاهن ادجئ اقية ،اذ عع ل العلوم الطبيعية أحد قنوع
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العل اليت أجا ها اإليالم وحا قلياا ودقا الياا؛ ليطلا الناس قلى ما ي ال وا م ايت و اثر وروا ا ليئحقق
عع يق اإلمياا ابهلل الوي جعل هوا ال وا ية قلى وجوده ويدرعث ،ك ا أا عوايو املعنقة العل ية ي العلوم
الطبيعية يسا اع ل قظي ي عع يق اإلمياا ابهلل وغنس القي واملبادئ واألخالق (الغامدي و املغنيب )2018,
ك ا عؤكد الطناونة ( )2006أا الئأصيل اإليالم ألهدا عدريال العلوم الطبيعية ي مناحل الئعلي
العام وراطاا تايت القناا ال ن واليت عدقو ال النظن والئف ن واإلمياا ابمالق قز وجل واديئفادحت ا هيأه هللا
لإلنساا ي هوا ال وا؛ أمن ابلغ األمهية ي اانا الئ امل اي حمئوى ال ئب املدريية وأهداقاا ،ودليل ياطا قلى
مدى مالءمة علا ال ئب الدرايية ي اكساب الطلبة ملضامي أهداقاا وعع يق اإلمياا ي نفويا ويلوكا ؛ لوا
ابت م األمهية األخو ائض ي موضوقات اإلقيا العل ي القن ا مبناها العلوم ،ك ا أشار النيدي
( )2013ال أا مناها الئعلي ي العامل العنيب د هتئ كث ا ابديئعانة تايت اإلقيا العل م القن ا والسنة
ي عوضيح ال ث م ايلقا ق العل ية واألحداث الئارخيية ،وعسئند ملصادر مئعددحت د عئض ابلضنورحت اإلشارحت
للقن ا ال ن أو السنة النبوية املعنقة.
ويقصد ابإلقيا العل ابلقن ا ال ن أنث اخبار القن ا ال ن حبقيقة قل ية معاودحت ،وقق الضوااآب
املوكورحت ي الئفس العل  ،وثبت قدم ام انية ادراكاا ابلويا ل البعنية ي م النيول صل هللا قليث ويل ،
وهوا ما يدل قلى صدق النيول صلى هللا قليث ويل قي ا أخرب اث ق راث يبحانث وععال ،وابلئاىل قإا اإلقيا
العل يئباي ق الئفس العل (الساقايت ،)2012 ،وي املض وا ذاعث يبي املصلح ( )2011أا اإلقيا
العل ي القن ا ال ن هو اخبار القن ا ال ن حبقيقة أثبئاا العل الئينييب ،وثبت قدم ام انية ادراكاا ابلويا ل
البعنية ي م النيب حم د صلى هللا قليث ويل .
وعع نئا ا دراية الدغي ( )2012م خالل درايئث ملدى عض ي جمادت املنظور اإليالم ي كئب
العلوم السعودية املطورحت ال أا عض ي معاي اإلقيا العل كاا حمدودا ،وأحياان ما يند اصورحت غ مباشنحت.
وم هنا كانت منطلقات هوه الدراية ي حماولة حتليل حمئوى مقنر العلوم للصو امامال ادائدا ابقئبار عطوين
ال ئاب املدري أحد أه املدخالت ي الع لية الئعلي ية؛ اذ يُعد منجعا ل ل م املعل واملئعل  ،وقالوحت قلى
ذلا يع ل وثيقة رمسية م ئواة لل ناا ا ل مضامينث؛ لوا هد البحا ال ال عو ق وايا عض ي اإلقيا
العل م القن ا ال ن ي مناها العلوم ابملنحلة ادائدا ية ابمل ل ة العناية السعودية م خالل حتليل حمئوى
مقنر العلوم للصو امامال ادائدا ي الفصلي الدراييي (األول – الثاي)؛ نظنا ألا طبيعة عض ي اإلقيا
العل للقن ا ال ن ييدلق رااطا يواي اي ايئيعاب الطالب لل حئوى األكادمي للعلوم م جانب ،وراآب
ايئيعاب الطالب اعقيدهت الدينية م جانب خن ،ومبا يئواقق ما املسئحداثت العل ية والئ نولوجية املعاصنحت.
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مشكلة البحث:
اا الطالب السعوديي الوي يدريوا مقنر العلوم ابملنحلة ادائدا ية ه أقضاء ي العديد م اجمل وقات
الثقاقية املدئلفة ي اجملئ ا الوي ينئ وا اليث ،حيا ي وا ل ل جم وقة م هوه اجمل وقات نسق خمئلو م
املعاي والقي واملعئقدات والئويعات والئصنقات الئقليدية ،وعع ل كل جم وقة م هوه اجمل وقات ثقاقة مئ يزحت.
وقليث هناك أنواع خمئلفة م الثقاقات الفنقية اليت عع ل الفا واديئيعاب والئف العام للطالب السعوديي،
وهوه الثقاقات الفنقية ه ؛ أود :الثقاقة الفنقية جملئ ا الطالب ،وعع ل النظنحت اإليالمية واملعئقدات الدينية
العدصية ،اذ اا النظنحت اإليالمية عئع ل أيايا م أراعة مفاهي قنقية ملعىن الئوحيد؛ وه وحدحت املق،
ووحدحت اإلنسانية ،ووحدحت ايلقيقة واملعنقة ،ووحدحت ايلياحت .ي حي عُبىن املعنقة ي املعئقدات الدينية العدصية
اوايطة الطالب م خالل الئفاقل ما السياق ادجئ اق والثقاي ( .)Mansour, 2011اثنيا ،الثقاقة الفنقية
لل درية ،مثل النظ الئعلي ية املقدية ثلة ي املقنرات الدرايية اليت هلا قالية ائدصص العلوم العنقية ك قنرات
القن ا والئوحيد والفقث ايلديا والئفس .
ي حي متثل العلوم ي املدارس السعودية ثقاقة قنقية م الثقاقة الغناية األويا النااعة م ثقاقة اجملئ ا
الغنيب ،اذ يقوم املناا الغنيب قلى قلسفة م الوايعية واملوضوقية وادخئزالية والوضعية والعاملية والرتكيز قلى العامل
الئينييب ،وذلا م أجل عفس الطبيعة واكئساب املعنقة ( .)Ferguson & Kameniar, 2014وقالوحت
قلى ذلا ،قإا العديد م الدول غ الغناية ،كامل ل ة العناية السعودية قلى يبيل املثال ،عسئورد مناها العلوم
م الدول الغناية ( .)Guo, 2007وأتكيد هوه املناها قي ا يئعلق ابلطبيعة هو ىل ( ،(nature lawsاذ يئ
ادقرتا ابلعلوم ابقئبارها ثقاقة قنقية م الثقاقة الغناية ( .)Aikenhead, 1997وابملثل ،قإا الثقاقة الفنقية
للعلوم ي املدارس السعودية عئأثن اطنيقة غ مباشنحت ابلثقاقات األخنى (الغامدي واملغنيب.)2018 ،
وما ذلا ،ياد عدريال العلوم ال عغي معنقة الطالب اناء قلى النظنحت العاملية الغناية ،وايلالة ي
امل ل ة العناية السعودية ليست ايئثناء ،قعلى يبيل املثال ،ي البلداا الغناية مثل أيرتاليا ،قلى النغ م عفوق
اعض الطالب ي ادضطالع ادور العل اء الغنايي ي صو العلوم ،قإا هوا ليال هو ايلال ابلنسبة جل يا
الطالب ()Ferguson & Kameniar, 2014؛ اذ اا كث ا م طالب العلوم األيرتاليي ،عُعد الئ ثيالت
السا دحت للعل اش الية لديا ؛ اذ اهنا عئعارض ما معئقداهت العدصية ،وهو ما ينعبآب اععور الطالب اعدم
ادرعياح قند قبور ايلدود الثقاقية وصود ال العلوم املدريية؛ وذلا اسبب أا املعئقدات الدينية لطالب العلوم
م املنجح أا عئعارض ما الئ ثيالت العل ية السا دحت ،وهوا ينجا ي املقام األول ال أا هؤدء الطالب يؤمنوا
أبا العلوم مؤطنحت اوايطة املوهب الطبيع امليئاقيزيق  ،وي حي أا اعض الطالب د يعانوا م أي صناع ،ويد
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يئغلب خنوا قلى الصناع ،اد أا العديد م الطالب يسئددموا منوذج الصناع قند ععل العلوم ،وي اقح هؤدء
الطالب قند دراية العلوم ،اذ اهن لصلوا قلى ايلد األدىن م املئعة واديئفادحت م درايئا  ،ونئيية لولا
أصبحوا د ينيدوا أا ي ونوا قل اء غنايي أو أهن غ يادري قلى حتقيق هوا الئحول،وي كلئا ايلالئي ،قإا
معئقداهت العدصية هلا األيبقية قلى متثيالت العلوم السا دحت ،ومعظ الطالب املئديني ي املدارس الدينية ي
أيرتاليا ه ي مويا يئ قيث ععديل مناها العلوم لئع ال املبادئ الدينية األيايية لل درية ،وغالبية الطالب غ
املئديني ي املدارس ايل ومية ي أيرتاليا يععنوا ابلناحة ما مناها العلوم الغناية املعئ دحت م ايل ومة
( .)Ferguson & Kameniar, 2014قلى يبيل املثال هؤدء الطالب ينظنوا ال قل األحياء الئطوري
ابقئباره هتديدا ملعئقداهت الدينية ،ونئيية لولا ،قإهن د يعاركوا اع ل كامل ي العلوم ،ويعاملوا قل األحياء
الئطوري ابقئباره شيئا جيب حفظث ابساطة ألغناض أداء ادمئحاانت املدريية (.)Ferguson, 2014
ويقول أي نايد وميعيل ( Aikenhead and Michell )2011اا العلوم القا ة قلى الوضعية ه
أيضا أيديولوجية معينة ي حد ذاهتا؛ وذلا اسبب أا الوضعية اليت أنعأها قل اء أكادمييوا اقئ دت قلى نظنية
املعنقة املئطنقة ،وذلا يئضح م خالل عدريال العلوم ،قعندما يفئقن ش ء ما ال الدق غ العل ي وا هوا
يببا كاقيا ديئبعاده م درس العلوم اع ل مطلق .وقلى خال ذلا ينى السلوم ( )2012أا األيدولوجية
اليت ُحتنك ق وم اجملئ ا السعودي ه ققيدعث السلفية اليت اكئسباا م خالل مناها الئعلي املوحدحت ،وم خالل
اناما الدقوحت العامة ،وم خالل العل اء والدقاحت ،وابلويا ل الدقوية القدمية واملعاصنحت؛ وقليث يُعد اجملئ ا
السعودي جمئ عا حماقظا يصعب عوجياث أو عغي يناقاعث اد م خالل الدي والعل اء وقئاواه  ،قالئغي م
خالل قل اء الدي وائعنيعات اإليالم أكثن أماان واط ئناان م وجاة نظن أقناد اجملئ ا .ي حي خيئلو
الباحثوا ي هوه الدراية ما هوا املنظور ،اذ ينوا أا م الضنوري الئغلب قلى الئنايضات اي العلوم ايلديثة
والثقاقات الئقليدية ،وهناك حاجة ماية ال عقد العلوم كطنيقة للئف  ،ويد خيئار الطالب السعوديوا
ايئدداماا قندما عئنايب ما ثقاقئا  ،ويد خيئاروا قدم ايئدداماا قندما د لدث ذلا ( Haidar,
.)1999
ك ا ينى الباحثوا ي هوه الدراية أا م الضنوري جدا الع ل قلى ععييا الطالب السعوديي قلى
أا يبدأوا ي رؤيئا أبا العل والدي مي أا يئعايعا ادوا صناع ،واعد ذلا يد خيئربوا صناقا أيل قند دراية
العلوم ( .)Ferguson, 2014ويد يؤدي هوا ال ايدحت عفاقل األطفال ما العلوم واضطالقا ائعل أكثن
جدوى؛ اذ اا ايدحت املعنقة العل ية م شأهنا أا عقود الطالب السعوديي ال اديئعداد اع ل أقضل للئعامل ما
قامل القنا ايلادي والععني وععييعا قلى مئااعة الدرايات والواا و ي جمال العلوم .وم األمهية مب اا أا
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يئ البدء ي هوا منو املناحل املب نحت ،د يي ا وأا اجملئ ا السعودي يئأثن اعدحت ابملعاد الديين للعامل ،اذ اا
الطفل هو كا اجئ اق ويئأثن عف األطفال ابلثقاقة اليت يعيعوا قياا .وم الضنوري ادخال املنظور
ادجئ اق والثقاي ي مناها العلوم السعودية ابقئباره ينطوي قلى ام انية اشناك األطفال ي ق لية ععل د
عسئبعد الئفس ات املسئندحت ال القي ة ،قلى يبيل املثال يي اإلقيا العل املنبثقة م الدي اإليالم  ،ووققا
هلوا الناا ،يو يععن األطفال السعوديوا أهن جزء م العلوم وأا العلوم جزء منا  ،وهوه الظنو ععيا
األطفال السعوديي قلى مواصلة دراية العلوم ومئااعة مسئقبلا الوايف ي العلوم.
ويوكن شاانج ،اتيناب ،دودي  ،وقبدالفئاح (Shannag, Tairab, Dodeen, & Abdel )2016
 Fattahأنث منو قام  ،2009خيضا عدريال العلوم والنايضيات للطالب السعوديي لع لية اصالح ،ادءا م
رايض األطفال حت الصو الثاي قعن ،واهلد هو حتسي جودحت الئعلي  ،ابإلضاقة ال رقا مسئوايت حتصيل
الطالب .ويد مت ادخال كئب  McGraw-Hillالدرايية ي جمال العلوم قلى ييا املسئوايت املدريية ،وه
كئب موجاة حنو ععييا الئعل القا قلى اديئقصاء واملعنقة العل ية .وما ذلا ،قإا األدلة اليت عئض ناا هوه
الدراية عع ال أنث جيب أا يئ اناء مناا العلوم السعودي مبا يئواقق ما اجتاهات الدول املئقدمة ،ابإلضاقة ال
يي اجملئ ا السعودي ومعئقداعث .كولا جيب أا ع وا هناك قنص ل ل م الطالب واملعل ي قلى حد يواء
لئطوين معارقا ومااراهت وايئدداماا لفا ال ئاابت العل ية والقضااي املعاصنحت اليت عنطبق قلى حياحت الطالب
واجملئ ا ()Aldahmash, Alshaya & Asiri, 2012؛ وذلا اسبب أا ععل األطفال السعوديي يئأثن
اثقاقئا وحياهت اليومية ،ك ا أا قلى و ارحت الئعلي السعودية أا ععيد عوجيث انئباهاا ال الئعل قي ا يئعلق
ابدقئبارات ادجئ اقية والثقاقية ()Vygotsky, 1978؛ وهوا يئطلب الدق ي الئطبيق .وقالوحت قلى ذلا،
قإا األحباث املسئقبلية حتئاج ال النظن ي يضية أخنى ،وه أتث الثقاقة واملعئقدات ي موضوقات أخنى ،مثل
نظنية ادنفيار ال ب  ،وذلا مبا يئ اشى ما املنظور ادجئ اق والثقاي.
وابلنظن ال كئب العلوم السعودية ،يفرتض هوا الع ل أا هناك حاجة ال ض اا ادراج املعنقة مبا يئ اشى
ما الوح  ،والوي يدق األدلة العل ية اع ل خاص .ومثل ا أوضح ورداي ( ،)2000قإا القن ا يقدم للعل اء
املسل ي اإلرشاد قرب خمئلو اتايت ،مع ا ال أا األرض ايضاوية ،وهو ما مت ععلي ث اع ل خاص يبل ينوا
يااقة كانت قياا أورواب مل عصل ال النأي العل حول ش ل األرض ،وقالوحت قلى ذلا ،م املالحظ أنث د
يوجد ععارض ي نظنية الئطور ي القن ا ال ن  ،ما اانا حقيقة أا هللا خلق الناس قلى "مناحل" ( The
 ،)Quranic Arabic Corpus, 2009,71وي هوا السياق ،كل ة "مناحل" ابللغة العناية ه "أطوار"،
وه م نفال جور الئطور؛ وابلئاىل ،ينبغ أا عنكز دروس قلوم األرض ودروس األحياء قلى عقد ادعفاق
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قي ا يئعلق ابلئطور لل ئعل ي ،وي هوا الصدد ،ينى داغن واوجود ()2011

Dagher and

 BouJaoudeأا املعاركة املئع دحت ي القضااي العل ية ادجئ اقية ووجاات النظن الدينية املناانحت هلا ه ضنورية
ي الثقاقة اإليالمية ،ويُعد النظن ال العالية اي الدي والعل أمنا أياييا قندما يئعلق األمن ابكئساب قا أكثن
ق قا للعلوم ك عنوع اجئ اق وحمئوى قل اع ل قام (Dagher & BouJaoude, 2011؛ Asghar,
 .)2013وقليث لئاج املئدصصوا ي قلوم القن ا ومعل و العلوم ألا ي ونوا أكثن اخنناطا ما العامة قندما يئعلق
األمن ابديئقصاء وعوصيل وجاات نظنه حول املعنقة العل ية وصلئاا ابملعنقة الدينية ( & Dagher
.)BouJaoude 2011; Ferguson & Kameniar, 2014
حتديد مشكلة البحث:
ي ضوء ما يبق قنضث يئضح أا اجملئ ا السعودي يئصو اقوحت أحد أه م وانت الثقاقة قيث وهو الدي ،
ويُعد هوا امل وا العامل الن يال اىدد ل ل الئعنيعات والعاليات النمسية وغ النمسية ،وهو مصدر املعاي
ُ
ادجئ اقية ،األمن الوي ينع ال قلى منآب الئف والعدصية قلى املسئوى الفندي وادجئ اق  ،وهو ما يسئلزم
اناء خاص لطبيعة مناها الئعلي خاصة قي ا يئعلق مبناها العلوم اليت شادت عطورا كب ا ،اذ عُنيت م ياليل
قاملية ا لئ أا يول جمال املواءمة الثقاقية قناية خاصة للئحقق م مدى كفاية املواءمة لاللئزام ابملبادئ
اقق
اإليالمية ومئطلباعنا الثقاقية والوطنية وادجئ اقية ،وم اي املعاي املا ة لل واءمة الثقاقية املوصى هبا عو ُ
حمئوى ال ئب ما ثقاقة اجملئ ا السعودي ا اقة أاعادها اليت عنع ز قلى العنيعة اإليالمية والقي ادجئ اقية
والبيئة اىلية واملواطنة وايلضارحت اإليالمية ومآثن العل اء املسل ي ،ودق ث لقي اجملئ ا وخلوه ا يضادها ،وابلنظن
ملناها ععلي العلوم يئضح أا دراية حتليل اىئوى مبا يئعلق ائض ي موضوقات اإلقيا العل ي القن ا ال ن
ظ ابلقدر املنايب م ادهئ ام ،اذ عرب أمهية حتليل اىئوى ي ععديص نقاط القوحت والضعو ي حمئوى
مل حت ن
ال ئب املدريية اقصد عقو ال ئاب املدري ؛ اذ يئس ائناولث لل حئوى م اوييت الع ل واملض وا ،وذلا م
خالل األق ار واملعار وايلقا ق واملبادئ والقواني والنظنايت وادجتاهات والقي واملاارات ،والع ل الوي ينقل
اث املض وا ال املئعل قلى اقرتاض أا للع ل دورا كب ا ي ايصال املض وا ا ل م وانعث ال املئلق  ،وأتث ا د
مي اغفالث قيث (الععالا .)2012 ،ك ا أا األدب البحث ذا العالية اهئ ابيرتاح وحدات ق اإلقيا العل
خارج يياق املناها املقنرحت قعال ،أو عدريال موضوقات معينة ما الرتكيز قلى اإلقيا العل ابلقن ا ال ن  ،ما
وجود عوصيات أخنى ائدريال اإلقيا العل اصور مسئقلة ،ي حي ينى الباحثوا أا طبيعة العصن ايلاىل
عفنض أمهية عوايو موضوقات اإلقيا العل ي القن ا ال ن اصورحت شاملة وحم ة؛ نظنا للفوا د الدينية
وادجئ اقية والعدصية املئويعة ا اء ذلا الئوايو؛ وقليث عئحدد مع لة البحا ي الئساؤل الن يال اتيت:
- 209 -

د .أماي خلو الغامدي ،د .قياض حامد العنزي ،د .ملياء جادالنب اجلبيل  :حتليل حمئوى مقنر العلوم للصو امامال ادائدا ي امل ل ة العناية السعودية ي ضوء
اإلقيا العل ي القن ا ال ن .

ما مدى عوايو اإلقيا العل م القن ا ال ن ي مناها العلوم ابملنحلة ادائدا ية ابمل ل ة العناية
السعودية (وحدحت مقرتحة للصو امامال ادائدا )؟ ويئفنع م الئساؤل الن يال الئساؤدت الفنقية اتعية:
 .1ما وايا حتليل حمئوى مناها العلوم ي املنحلة ادائدا ية (مناا العلوم ي الصو امامال ادائدا  -منوذج
مقرتح) ي ضوء اإلقيا العل ي القن ا ال ن ؟
 .2ما صورحت الوحدحت املقرتحة لئوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي مناها العلوم ي املنحلة ادائدا ية
(مناا العلوم ي الصو امامال ادائدا  -منوذج مقرتح)؟
أمهية البحث:
عئحدد أمهية البحا ايلاىل ي أنث يد يفيد ي:
 .1مساقدحت مطوري مناها العلوم او ارحت الرتاية والئعلي قلى عطوين املناها م خالل الوحدحت املقرتحة لئوايو
موضوقات اإلقيا العل م القن ا ال ن .
 .2مساقدحت معل العلوم قلى الناآب اي اىئوى األكادمي للعلوم واإلقيا العل ي القن ا ال ن اصور
مئ املة ومئنايقة.
 .3عقد وحدحت مقرتحة لئوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن مي ادقئ اد قلياا ي مناها العلوم ي
املنحلة ادائدا ية قلى وجث الع وم ،ومقنر الصو امامال ،كن وذج مقرتح ما ادخال الئعديالت الال مة.
 .4امداد الباحثي املائ ي ابملنظور اإليالم لئطوين مناها العلوم مبدخل ايرتاعيي ل يفية الئطوين واجناء
البحوث ذات العالية.
أهداف البحث:
 .1ال عو ق وايا عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي مناها العلوم ابملنحلة ادائدا ية ابمل ل ة
العناية السعودية ،م خالل حتليل حمئوى مقنر العلوم للصو امامال ادائدا ي الفصلي الدراييي
(األول – الثاي).
 .2الئعن قلى اقداد وحدحت مقرتحة لئوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن مبقنر العلوم للصو امامال
ادائدا (وحدحت ال وا) كن وذج مقرتح.
حدود البحث:
يصن البحا ايلاىل قلى ايلدود اتعية:
ُ
▪ ايلدود املوضوقية:
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حتليل كئاب العلوم السعودي للصو الثاي مئويآب افصليث (األول والثاي) ،وكناية الئيارب الع لية
افصلياا (األول والثاي) ي طبعئث 1437هد.
▪ ايلدود الزمانية:
عطبيق ايئ ارحت حتليل اىئوى ي 1437 /11/1هد م العام الدراي 1437/1436هد.
عينة البحث:
كئااب العلوم للفصلي الدراييي (األول – الثاي) ي مناا العلوم املقنر قلى الصو امامال ادائدا
ابمل ل ة العناية السعودية.
منهج البحث:
املناا الوصف الئحليل  ،الوي يُعىن اوصو الظاهنحت ،ويا ايلقا ق واملعلومات واملالحظات اليت عئ ثل
ي حتديد اإلطار النظني للبحا.
أدوات البحث:
يص الباحثوا األداحت اتعية:
ايئ ارحت حتليل اىئوى ي ضوء عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي مقنرات العلوم ابملنحلة
ادائدا ية ابمل ل ة العناية السعودية (حتليل حمئوى العلوم للصو امامال ادائدا ي الفصلي الدراييي (األول
– الثاي).
إجراءات البحث:
 .1اقداد اإلطار النظني م خالل الدرايات السااقة واألدايات ذات الصلة.
 .2ايئ ارحت حتليل حمئوى مقنر العلوم للصو امامال ادائدا ابملنحلة ادائدا ية.
 .3عص ي وحدحت مقرتحة يا ة قلى عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي مقنرات العلوم ابملنحلة
ادائدا ية ي امل ل ة العناية السعودية (مقنر العلوم للصو امامال ادائدا  /وحدحت ال وا) كن وذج
مقرتح ،م خالل:
• حتليل حمئوى مقنر العلوم للصو امامال ابملنحلة ادائدا ية.
• الدرايات السااقة واألدايات ذات الصلة.
• أهدا املنحلة ادائدا ية.
• امصا ص الن ا ية لطالب املنحلة ادائدا ية.
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 .4قنض الوحدحت املقرتحة قلى اعض اى ي املئدصصي ي جمال املناها وطنا ق عدريال العلوم لوضعاا ي
صورهتا الناا ية.
 .5رصد البياانت ومعاجلئاا احصا يا.
 .6منايعة النئا ا وعفس ها.
 .7عقد الئوصيات واملقرتحات ي ضوء نئا ا البحا.
مصطلحات البحث:
 −حتليل احملتوى :يقصد اث األيلوب العل املسئددم ي جمال حتليل حمئوى ال ئاب املدري  ،هبد
مادحت الئواصل امل ئواة ال اياانت قددية احصا ية مي يياياا (حم د وقبدالعظي .)2012 ،
ويعنقث الباحثوا اجنا يا أبنث :أيلوب قل احصا لئحويل املادحت النظنية امل ئواة ال اياانت قددية
مي يياياا.
حتويل

 −اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري :يقصد اث "اقيا القن ا للناس أا أيعوا مبثلث ،أي نسبة العيز ال الناس
اسبب قدم يدرهت قلى اإلعياا مبثلث ،ووصو اإلقيا هنا أبنث قل نسبة ال العل  ،والعل  :هو ادراك
األشياء قلى حقا قاا أو هو صفة ين عو هبا املطلوب ان عاقا اتما"(قبدالص د ،1990 ،ص.)17
واملقصود ابلعل ي هوا املقام :العل الئينييب .ويعن اإلقيا العل أيضا أبنث" :مويو م موايو
الئحدي اليت ننيد أا نثبت هبا للناس كاقة أا هوا القن ا الوي أنزل يبل ألو وأراع ا ة ينة قلى النيب حم د
صلى هللا قليث ويل ي أمة غالبيئاا الساحقة م األميي لوي م حقا ق هوا ال وا ما مل يسئطا اإلنساا
ادراكث اد منو قعنات يليلة م السني" (النيار ،2003 ،ص.)36
ويعن الباحثوا اإلقيا العل أبنث :احئواء ،وكعو القن ا ال ن ق كث م ايلقا ق العل ية
والظواهن ال ونية يبل أا ي ئعفاا العل ايلديا ي العصن ايلاىل.
الدراسات السابقة:
يئناول هوا اجلزء قنضا لبعض الدرايات والبحوث السااقة حول أمهية عض ي كئب العلوم لآلايت
القن نية الدالة قلى اإلقيا العل ؛ ملا هلا م أثن ي الئعلي  ،وعنييخ اإلمياا ي نفوس الطالب ،ومت قنض هوه
الدرايات م األحدث ال األيدم ك ا يل :
هدقت دراية النايعاا ( )2017ال ال عو ق مدى عض ي كئب العلوم املطورحت للصفو الثالثة
العليا م املنحلة ادائدا ية ي امل ل ة العناية السعودية لآلايت القن نية الدالة قلى الظواهن ال ونية ومدى حتقيقاا
لل عاي املقرتحة لئض ي اتايت القن نية ال ونية ي كئب العلوم م املنظور اإليالم  ،اذ ايئُددام املناا
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الوصف الئحليل م أجل حصن الظواهن ال ونية ي كئب العلوم املطورحت للصفو

املسئادقة للئعن

قلى

النصوص القن نية الدالة قلياا ،وأاانت نئا ا الدراية أا عض ي كئب العلوم املطورحت لآلايت القن نية كاا ان نسب
منعفعة .وأضاقت النايعاا ( )2017أا م الضنوري مناجعة مقنرات العلوم ي الصفو العليا ي ضوء معاي
عض ي اتايت القن نية ال ونية ي كئب العلوم م املنظور اإليالم  ،وخاصة ي جمال الئفس العل لآلايت
القن نية ال ونية.
وهدقت دراية حسنية ( )2016ال حتليل اىئوى القن ي ي كئب العلوم املدريية للصفو م األول
األياي ال الثاي قعن ي ضوء عفس اا كث للقن ا ال ن وموضوقات الدروس وأطن مناها العلوم ي
األردا ،ولئحقيق هد الدراية وافت مناا حتليل اىئوى ،اذ أاانت النئا ا أا كئب ال ي ياء د حتئوي قلى
ايت م القن ا ال ن  ،ي حي حتئوي كئب الفيزايء قلى ية واحدحت ققآب ،وكئب العلوم ايلياعية عصل اتايت
القن نية قياا ال الثلا ،ي حي عصل ي كئب قلوم األرض والبيئة ال ينااة النصو ،ووجدت الدراية قدم
مناها العلوم يعئ دوا قلى
اعفاق عفس معظ اتايت القن نية ما موضوقات الدروس؛ ألا مؤلف ومص
ععااث ال ل ات دوا العودحت ال الئفاي  ،وعوصلت الدراية ال أنث م الضنوري اقئ اد معاي إليناد ايت القن ا
ال ن ي كئب العلوم مبا يئالءم ما الئفاي وأطن مناها العلوم جنبا ال جنب ما مناقاحت النجوع ال املعاي
العاملية ىئوى كئب العلوم املدريية.
ي حي هدقت دراية الناية والعامودي ( )2015ال معنقة أثن اثناء حمئوى منااج العلوم مبضامي
اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي عن ية ماارات الئف العل واملبادئ العل ية لدى طالب الصو السااا
األياي ادولة قلسطي ،ويد ايئددم الباحثاا ي هوه الدراية املناا الئحليل  ،لئحليل الوحدحت الثانية "أجازحت
جس اإلنساا" م حمئوى منااج العلوم العامة للصو السااا األياي  ،اجلزء األول ،واملناا الئينييب ،وعص ي
يبل واعدي جمل وقئي .وعوصلت الدراية ال أثن ق لية اثناء الوحدحت الثانية "أجازحت جس اإلنساا" مبضامي
اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي عن ية ماارات الئف العل  ،واملبادئ العل ية ،وأوصت الدراية اضنورحت
ادراج ايت القن ا ال ن ذات اإلقيا العل واليت عنعبآب ابىئوايت الدرايية لل ناها ض ييا مناحل
الئعلي ؛ ملا لولا م أثن ي عن ية ماارات الئف العل واملبادئ العل ية لدى الطلبة وعنييخ اإلمياا ابهلل ي
نفويا .
وهدقت دراية الدغي ( )2012ال يياس مدى عناول حمئوى كئب العلوم املطورحت (يلسلة ماجنوهيل)
لل نحلة املئويطة ي امل ل ة العناية السعودية جملادت املنظور اإليالم للعلوم الطبيعية ،ويد كعفت نئا ا هوه
الدراية ق ضعو عناول علا ال ئب جملادت املنظور اإليالم للعلوم الطبيعية ،قف جمادت اتايت ال ونية
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أوضحت الدراية أا قدد اتايت ال ونية املسئعاد هبا ي كاقة كئب العلوم ابملنحلة املئويطة يد الغ ( )16ية
ققآب ،وأا هوا العدد حمدود جدا مقارنة اعدد اتايت القن نية ال نمية الواردحت ي القن ا ال ن  ،وهوا لث ددلة
واضحة قلى عناول حمئوى علا ال ئب جملال اإلقيا العل  ،ويلة املوضوقات اليت مت راطاا ابملنظور اإليالم
للعلوم الطبيعية.
وهدقت الدراية جاي  ،وخليل ( )2011ال اناء انانما عقين ي مادحت العلوم العامة لدى طلبة املنحلة
األول ي كلية الرتاية األيايية ،والويو قلى مدى وجود أتث للربانما الئقين ي ضوء اإلقيا العل قلى
عن ية الئف الدئأمل  ،ويد الغ قدد أقناد العينة ( )37طالبا وطالبة ك ي وقة ضااطة ،و( )33طالبا وطالبة
ك ي وقة جتنيبية ،ويد ايئددم الباحثاا املناا شبث الئينييب ،وعوصلت الدراية ال قدحت نئا ا مناا أا هناك
قنيا ذا ددلة احصا ية قند مسئوى ( )0.05اي مئويآب درجات الطلبة الوي دريوا الربانما الئقين ي ضوء
اإلقيا العل ابلقن ا ال ن ي اخئبار الئف الئأمل البعدي.
وهدقت دراية قبدالغين ( )2005ال الئعن قلى أثن ايئددام اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي
عدريال وحدحت "األرض والغال اجلوي" قلى اكئساب الئالميو اعض املفاهي العل ية وعن ية اجتاها حنو مادحت
العلوم ،ويد ايئصنت الدراية قلى جم وقة م عالميو الصو األول اإلقدادي مبدرييت (املنيا اإلقدادية انات،
وكفن املنصورحت اإلقدادية اني) ،ويد الغ قدد أقناد العينة ( )60عل يوا وعل يوحت ك ي وقة ضااطة ،و( )60عل يوا
وعل يوحت ك ي وقة جتنيبية ،ويد ايئددمت الباحثة املناا الوصف الئحليل والئينييب ،ويد عوصلت الدراية ال
قدحت نئا ا مناا ايدحت حتصيل أقناد اجمل وقة الئينيبية م اجلنسي (اني  -انات) لل فاهي العل ية املئض نة
ابلوحدحت موضا الدراية قلى السواء دوا الئحيز ألي م اجلنسي ،وعن ية ادجتاهات املوجبة حنو مادحت العلوم
لدى أقناد اجمل وقة الئينيبية م اجلنسي (اني  -انات) قلى السواء دوا الئحيز ألي م اجلنسي.
وهدقت دراية كع و ( )2005ال اناء انانما عقين ابإلقيا العل ي مادحت العلوم لدى طلبة الئايا
األياي  ،والويو قلى مدى وجود أتث للربانما الئقين ي ضوء اإلقيا العل قلى عن ية الئف الدئأمل ي
العلوم ،وكاا قدد أقناد العينة ( )70طالبا وطالبة ك ي وقة ضااطة ،و( )70طالبا وطالبة ك ي وقة جتنيبية ،ويد
ايئددم الباحا املناا شبث الئينييب ،وأيفنت الدراية ق قدحت نئا ا مناا أا قاقلية الربانما الئقين املقرتح ي
ضوء اإلقيا العل لئن ية الئف الئأمل ي العلوم لدى طلبة الصو الئايا األياي كانت منعفعة.
يئبي م خالل ايئعناض الدرايات السااقة أنث مل ُجتنن دراية عئناول موضوع البحا ايلاىل الوي يُعىن
ابل عو ق مدى عض ي كئب العلوم املطورحت (يلسلة ماجنوهيل) للصو امامال ادائدا ملقنر العلوم
لآلايت القن نية الدالة قلى اإلقيا العل  ،وأا الدرايئي الوحيدعي اللئي أجنات درايات حتليلية قلى علا
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السلسلة مها؛ دراية الدغي ( )2012اليت كانت عُعىن ائقدين مدى عض ي كئب العلوم املطورحت ابملنحلة املئويطة

لآلايت القن نية ال ونية ،ودراية النايعاا ( )2017اليت عُعىن ائقدين مدى عض ي كئب العلوم املطورحت للصفو
الثالثة العليا م املنحلة ادائدا ية لآلايت القن نية ال ونية ي كئب العلوم ،اد أا الدراية ايلالية ختئلو ي حدود
حبثاا ونطاق اهئ اماا.
أدوات البحث وإجراءات تطبيقه:
أوال :منهج البحث:
اعبا الباحثوا املناا الوصف Descriptive؛ وذلا لئحليل كئايب العلوم املقنر ي الصو امامال
ادائدا ي ضوء عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي موضوقات حمئوى العلوم املقنر ي الصو امامال
ادائدا ي الفصلي الدراييي (األول -الثاي) ،وذلا ابيئددام أيلوب حتليل اىئوى.
اثنيا :عينة البحث:
اشئ لت قينة البحا قلى موضوقات حمئوى العلوم املقنر ي الصو امامال ادائدا
الدراييي (األول -الثاي) لعام 1437-1436هد.

ي الفصلي

اثلثا :أدوات البحث:

اقداد ايئ ارحت حتليل حمئوى مقنر العلوم ي الفصل الدراي (األول -الثاي) للصو امامال ادائدا
ابملنحلة ادائدا ية ابمل ل ة العناية السعودية.
 −اهلدف من االستمارة:
ينجا اهلد م اقداد ايئ ارحت الئحليل ال الئعن قلى عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي
موضوقات حمئوى مقنر العلوم للصو امامال ادائدا  ،وم مث مي ايئددام هوه اديئ ارحت للح قلى
مدى عواقن أو غياب موضوقات اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي كئب العلوم للصو امامال ادائدا .
ويد ايئددم الباحثوا ايئ ارحت حتليل حمئوى مقنر العلوم ي الفصل الدراي (األول -الثاي) للصو
امامال ادائدا ابملنحلة ادائدا ية؛ وقي ا يل عفصيل ق حتليل اىئوى:
 −أسلوب حتليل احملتوى :Content Analysis
يُعد أيلوب حتليل اىئوى م أكثن أياليب البحا العل ايئدداما ي الدرايات الوصفية ،هبد
ععن مدى عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي موضوقات حمئوى مقنر العلوم للصو امامال
ادائدا .
وقي ا يل عوضيح هوا األيلوب م خالل قنض النقاط اتعية:
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أ .ععنيو أيلوب حتليل اىئوى .ب .خصا ص أيلوب حتليل اىئوى.
ج .خطوات ق لية حتليل اىئوى.
أ .تعريف حتليل احملتوى:
ععنقث دا نحت املعار الدولية للعلوم ادجئ اقية أبنث :أحد املناها املسئددمة ي دراية مض وا ويا ل
ادعصال امل ئواة أو املس وقة اوضا خطة منظ ة عبدأ ابخئيار قينة م املادحت حمل الئحليل وعصنيفاا وحتليلاا
ك يا أو كيفيا.
ويعن روجن حتليل اىئوى قلى أنث :أيلوب للدراية والئحليل ،اطنيقة منظ ة ومنايية وموضوقية
ونظنية يعيا للوصول ال اهلد املناد ييايث ).(Wimmer, & Dominick, 1987, p166
أما حتليل اىئوى ي هوا البحا قيقصد اث :الوصو املوضوق املنظ ملدى عض ي اإلقيا العل ي
القن ا ال ن ي موضوقات حمئوى مقنر العلوم للصو امامال ادائدا .
ب.خصائص حتليل احملتوى:
م أه خصا ص حتليل اىئوى ما يل :
 .1أنث أيلوب للوصو Descriptive

ياد حتليل اىئوى ال الوصو املوضوق ملادحت ادعصال دوا ايحام معاقن القا ابلئحليل أو الئعب
ق انطباقاعث اماصة قلى املادحت اليت لللاا ،انث الغة البحا العل وصو موضوق د ميئد ال اصدار ح أو
يسئلزم اختاذ ينار.
 .2أنث أيلوب موضوق Objective
اا املوضوقية صفة لأليلوب أو الطنيقة اليت يئعامل هبا اىلل ما ايلقا ق اعيدا ق معاقنه أو ميولث،
قاو للل ي ضوء أهدا أو معاي أو حم ات اثائة دوا الئأث اواعية الباحثي ،وذلا حت يعص البحا
العل م عفاوت الئفس ات الفندية.
 .3أنث أيلوب منظ Systematic
الئنظي هنا يعين أا يئ الئحليل ي ضوء خطة قل ية عئضح قياا الفنوض وعئحدد قلى أياياا الفئات،
وعئبي م خالهلا امطوات اليت من هبا الئحليل حت انئاى البحا ال ما انئاى اليث م نئا ا.
 .4أنث أيلوب ك Quantitative
وذلا م خالل حساب الئ نارات واألو اا النسبية ،للوصول ال ايل الدييق ،وادط ئناا ال النئا ا.
 .5أنث أيلوب قل Scientific
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وضا يواني لئفس ها وال عو ق
أا أيلوب حتليل اىئوى يسئاد م خالل دراية اواهن املض وا ن
العل .

العاليات اليت عناآب اي اعضاا البعض ،وهوا ما يئس اث الئف
 .6أنث يئناول الع ل واملض وا Form and Content
املض وا ليال مقصورا قلى األق ار أو القي اليت عنقلاا أداحت ادعصال ،وامنا يعئ ل أيضا قلى الع ل
الوي عنئقل م خاللث هوه األق ار وعثبت القي ؛ وذلا ملا يلعبث الع ل م دور كب ي نقل األق ار والقي .
ج .خطوات عملية حتليل احملتوى:
 .1اهلد م الئحليل :ياد حتليل اىئوى ال ععن مدى عوايو ايت اإلقيا العل

ي القن ا ال ن ي

موضوقات حمئوى مقنر العلوم للصو امامال ادائدا  ،وه قدحت جمادت ه :
أود :اإلقيا العل ي قل الفلا.
اثنيا :اإلقيا العل ي قل األرصاد.
اثلثا :اإلقيا العل والظواهن الطبيعية.
رااعا :اإلقيا العل ي قلوم ايلياحت ،ويع ل:
 .1األرض.2 .املاء.3 .ايليواانت.4 .النبااتت.5 .ايلعنات.6 .املادحت.7 .الطاية.
خامسا :اإلقيا العل ي خلق اإلنساا.
ياديا :اإلقيا العل ي قلوم البحار.
وأاعاد الئحليل ه :
 )1اإلشارحت تايت اإلقيا العل ي مقدمة الوحدحت.
 )2اإلشارحت تايت اإلقيا العل ي يياق الدرس م خالل ققناعث.
 )3ذكن ية ين نية قند شنح املفاهي العل ية ي الدرس.
 )4اإلشارحت أبمثلة م القناا ال ن منعبطة ابملفاوم العل .
 )5اديئددل تايت اإلقيا العل ي خئام الوحدحت.
 .2حتديد قئات الئحليل :يقصد افئة الئحليل  ،Categoryالعناصن الن يسة أو الثانوية اليت يئ وضا وحدات
الئحليل قياا (كل ة أو موضوع أو يي  ...اخل) ،واليت مي وضا كل صفة م صفات اىئوى قياا ،وعصنو
قلى أياياا ،وينبغ أا عئصو قئات الئحليل مبا أييت:
* أا عئحدد ادية علبية يلاجات الباحثي ،واجااة قلى أيئلة حبثا .
* أا ع وا شاملة ملدئلو اجلوانب اليت يئعنض هلا الباحثوا ي حتليلا ىئوى ادعصال.
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* أا عئضح الفنوق ايناا؛ حت د يصنو اىئوى حتت قئئي خمئلفئي ي ويت واحد.
* أد ع وا م الع ومية والسعة حبيا عصلح لعدد كب م قناصن اىئوى.
وقليث قإا قئات الئحليل للبحا ايلاىل :ه مدى عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي
موضوقات حمئوى مقنر العلوم للصو امامال ادائدا ؛ ل يئ ي ضو اا الئحليل.
 .3حتديد وحدات الئحليل :عوجد مخال وحدات ه :
أ .وحدحت ال ل ة  :Wordوه أصغن وحدحت للئحليل ،ويد ع وا رمزا أو مصطلحات.
ب .وحدحت املوضوع  :Themeوععد أه وحدات الئحليل ،ويد ي وا املوضوع يلة اسيطة أو ق نحت عدور
حول يضية حمددحت ييايية كانت أو اجئ اقية أو غ ها.
ج .وحدحت العدصية  :Characterوعسئددم العدصيات كوحدحت حتليل قند دراية القصص والنواايت
وال ئب الئارخيية ،وم مث يد ع وا العدصية ييايية أو اترخيية أو خيالية ،وم مث عسئددم ي حتليل
الف ن السياي أو الئارخي أو القصص  ،ومثل هوه الوحدحت د عنايب الدراية ايلالية.
د .وحدحت املفندحت  :Itemويقصد هبا الوحدحت ال املة اليت يقوم الباحا ائحليلاا ،وم مث ع وا كئااب أو يصة
أو انانجما اذاقيا أو مقاد أو خطبة (طعي ث.)2004 ،
ويد اخئار الباحثوا اجل لة وحدحت لئحليل اىئوى ي ضوء عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي
حمئوى كئايب العلوم الفصل الدراي (األول -الثاي) للصو امامال ادائدا ؛ وذلا ألنث م أه وأدق وحدات
الئحليل اليت عنايب هوه الصفو  ،وألا صياغة املناا مبنية قلى اجل ل.
واختوت الفقنحتُ وحدحت لئحليل اىئوى؛ وذلا ألا صياغة املناها مبنية قلى الفقنات ،وأهنا الوحدحت الطبيعية
لل عىن ،ويقصد هبا يلة أو أكثن حت ل معىن اتما .ويد روق أثناء الئحليل ما يل :
• يناءحت اجل لة والفقنحت املناد حتليلاا يناءحت جيدحت حت عصبح واضحة املعىن.
• ايئبعاد املقدمة ،واألنعطة ،واأليئلة ،وامالصة.
 .4حتديد وحدات الئعداد :اختو الئ نار وحدحت للئعداد ،قعند ااور ققنحت عع ال اإلقيا العل ي القن ا
ال ن ي جمال ما يعط ع نار ( ،)/وذلا ي امانة املعدحت للئ نارات ،وذلا ي اجلداول املعدحت لئسييل
نئا ا الئحليل.
 .5اخئيار قينة الئحليل :اشئ لت قينة الئحليل قلى كئايب (الفصلي الدراييي :األول -الثاي) ي حمئوى العلوم
املقنر قلى الصو امامال ادائدا  ،م العام الدراي 1437/1436هد .واخئار الباحثوا قينة الئحليل
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ابلطنيقة الععوا ية؛ ألا ايئدداماا يعين أا ل ل مفندحت قنصة مئ اقئة ما غ ها ود يئبا ي اخئيارها نظام
حمدد.
ويد يام الباحثوا حبصن قدد الوحدات ،وموضوقات كل وحدحت ي كئايب الفصل الدراي (األول -الثاي)
ي حمئوى العلوم املقنر قلى الصو امامال ادائدا  ،وكاا ذلا قلى النحو اتيت:
جدول رقم ( :)1يوضح وحدات وموضوعات كتايب العلوم يف الفصل الدراسي (األول -الثاين) وحجم العينة والنسبة من حجمها يف اجملتمع األصلي
اىئوى

قدد الوحدات

قدد املوضوقات

حي العينة املدئارحت

النسبة م حي اجملئ ا األصل

أ .كئاب الفصل الدراي األول

 6وحدات

 12موضوع

 12موضوع

%100

ب .كئاب الفصل الدراي الثاي

 3وحدات

 12موضوع

 12موضوع

%100

ك ا حصن الباحثوا قدد الفقنات ي كل موضوع م موضوقات الوحدحت ي كئايب الفصل الدراي
(األول -الثاي) ي حمئوى العلوم املقنر قلى الصو امامال ادائدا  ،وكاا ذلا قلى النحو اتيت:
جدول رقم ( :)2يوضح وحدات وموضوعات وعدد الفقرات يف كل وحدة من وحدات كتاب (الفصل الدراسي األول)

الوحدة

الفصل

الوحدحت

األول :الا
املدلويات ايلية

األول:
عنوع ايلياحت
الثاي :اتابء
واألاناء
الوحدحت
الثالثة:
األرض
ومواردها

امامال :أرضنا
املئغ حت

السادس :محاية
موارد األرض

املوضوع

عدد الفقرات

 .1عصنيو املدلويات
ايلية.

19

 .2النبااتت.

14

 .1الئ اثن.

12

 .2دورات ايلياحت

15

 .1معامل يطح األرض.

19

 .2الع ليات املؤثنحت ي
يطح األرض.

19

 .1األحاق والطاية.

11

 .2اهلواء واملاء.

الوحدة

الوحدحت
الثانية:
األنظ ة
البيئية

الفصل
الثالا:
الئفاقالت ي
األنظ ة البيئية
النااا :الدورات
والئغ ات ي
األنظ ة البيئية

-

-

17

املوضوع

عدد الفقرات

 .1العاليات ي األنظ ة
البيئية

13

 .2الئ يو والبقاء.

15

 .1الدورات ي األنظ ة
البيئية.

16

 .2الئغ ات ي األنظ ة
البيئية.

12

-

-

-

-

182

جمموع الفقرات
جدول رقم ( :)3يوضح وحدات وموضوعات وعدد الفقرات يف كل وحدة من وحدات كتاب (الفصل الدراسي الثاين)
الوحدة

الفصل

الوحدحت
النااعة:
الطقال

السااا :مناذج
الطقال
الثام  :العواصو

املوضوع

عدد الفقرات

 .1الغال اجلوي
والطقال.

13

.2الغيوم واهلطول.

9

 .1العواصو.

18

الوحدة
الوحدحت امامسة:
املادحت
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املوضوع

عدد الفقرات

الفصل

 .1العناصن.

13

الئايا :املقارنة اي
أنواع املادحت

 .2الفلزات
والالقلزات وأشباه
الفلزات.

10

العاشن :الئغ ات

 .1عغ ات حالة

8
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واملناخ

الوحدحت
السادية:
القوى
والطاية

ايلادي قعن:
الطاية واتدت
البسيطة
الثاي قعن:
الصوت والضوء

 .2املناخ.

11

 .1العغل والطاية.

9

 .2اتدت البسيطة.

10

 .1الصوت.

10

 .2صوت م أق اق
البعن.

15

الفيزاي ية وال ي يا ية
لل ادحت

-

جمموع عدد الفقرات

-

املادحت.
 .2املنكبات
اجملاولة

9

-

135

 .6صدق استمارة التحليل:
اقئ د الباحثوا ي حتديد صدق ايئ ارحت الئحليل قلى الطنق اتعية:
ص ت ي ضوء اإلقيا العل ي القن ا ال ن
 −صدق احملكمني :اذ قُنضت ايئ ارحت الئحليل اليت ُ
ملوضوقات اىئوى العل ل ئايب العلوم الفصل الدراي (األول – الثاي) ،قلى جم وقة م السادحت
اى ي املئدصصي ي يس املناها وطنا ق الئدريال ،وطُلب م يعادهت ااداء النأي ي صالحية
ايئددام اديئ ارحت ي ق لية الئحليل موضا البحا.
واعد جت يا راء اى ي يام الباحثوا ابلئعديالت للحصول قلى صورحت اديئ ارحت الناا ية.
 −ثبات التحليل :يقصد اثبات الئحليل ايلصول قلى نفال نئا ا الئحليل اذا مت الئحليل منحت أخنى اعد
مض قرتحت منية ،ولسب الثبات قادحت قلى النحو اتيت:
 .1أا يقوم اىلل ائحليل املوضوقات منحت اثنية اعد منور 15يوما عقنيبا للئأكد م ثبات الئحليل.
 .2أا يئفق الئحليل الوي يام اث الباحثوا ما حتليل حمللي خني يقوماا ائحليل موضوقات كئايب العلوم ي
الفصل الدراي (األول -الثاي) ي حمئوى العلوم للصو امامال ادائدا وققا لئوايو اإلقيا العل ي
القن ا ال ن .
ويد يام الباحثوا إبجناء ق لية الئحليل ي املنعي األول والثانية ،وكاا املدى الزمين اعد اجناء الئحليل
األول  15يوما عقنيبا ،حيا أجنيت ق لية الئحليل الثانية ،ويد مت حساب نسب ادعفاق اي نئا ا الئحليلي
ابيئددام معادلة هولسيت.
M
N1 + N 2
2

= C.R

حيا :معامل الثبات.C.R :
قدد الئ نارات املئفق قلياا خالل منيت الئحليل .M
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جم وع قدد الئ نارات ي منيت الئحليل N1+N2

وعضنب النئا ا ×  100قيئ ايلصول قلى معامل الثبات.
ويد عبي أا نسبة ادعفاق قالية وقق ما يل :

جدول رقم ( :)4يوضح نسب االتفاق بني التحليلني لكتايب العلوم للصف اخلامس االبتدائي (التحليل األول)

الصف الدراسي
امامال ادائدا

نسب االتفاق بني التحليلني

موضوعات الكتاب%

 -نسبة ادعفاق اي الئحليلي ابلنسبة ل ئاب الفصل الدراي األول.

%99,57

 -نسبة ادعفاق اي الئحليلي ابلنسبة ل ئاب الفصل الدراي الثاي.

%99,63

ومت الئحقق م ثبات الئحليل ق طنيق حساب نسب ادعفاق اي اىللي املدئصي ،حيا يام ميالا
ائحليل نفال موضوقات كئايب العلوم ي الفصل الدراي (األول -الثاي) ي حمئوى العلوم للصو امامال
ادائدا وققا لئوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن  ،وابعباع نفال يواقد وأيال حتليل اىئوى .ويد ايئددم
الباحثوا معادلة هولسيت " ،"Holstiويد عبي أا نسبة ادعفاق قالية وقق ما يل :
جدول رقم ( :)5يوضح نسب االتفاق بني التحليلني لكتايب العلوم للصف اخلامس االبتدائي (التحليل الثاين)

الصف الدراسي
امامال ادائدا

نسب االتفاق بني التحليلني

موضوعات الكتاب%

نسبة ادعفاق اي الئحليلي ابلنسبة ل ئاب الفصل الدراي األول.

%99,15

نسبة ادعفاق اي الئحليلي ابلنسبة ل ئاب الفصل الدراي الثاي.

%99،60

نتائج البحث:
ياد هوا اجلزء ال حتليل البياانت وعفس ها وايئدالص النئا ا اليت مت الئوصل الياا اعد حتليل حمئوى
كئايب العلوم الفصل الدراي (األول -الثاي) للصو امامال ادائدا ي امل ل ة العناية السعودية ،ي ضوء
ايئ ارحت حتليل اىئوى اليت أقدها الباحثوا قلى أياس عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي حمئوى هوي
ال ئااي ،وقي ا يل عفصيل ذلا ي ضوء اإلجااة ق أيئلة البحا املنصوص قلياا ي البحا ،وه :
النتائج املرتبطة ابلسؤال األول:

لإلجابة عن السؤال األول :ما واقع حتليل حمتوى مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية (منهج العلوم يف
الصف اخلامس االبتدائي -منوذج مقرتح) يف ضوء اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري؟
يام الباحثوا ائحليل حمئوى كئايب العلوم ي الفصل الدراي (األول  -الثاي) ،م خالل عص ي ايئ ارحت
الئحليل املئض نة جمادت اإلقيا العل ي القن ا ال ن الال م عوايفاا ي حمئوى كئايب العلوم الفصل الدراي
(األول – الثاي) للصو امامال ادائدا  ،وطبيعة ايت اإلقيا  ،وملعنقة مدى ذلا الئوايو مت حساب
الئ نارات والنسب املئوية جل يا جمادت اإلقيا العل وأاعاد الئحليل ي كئايب العلوم للصو امامال
ادائدا .
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اإلقيا العل ي القن ا ال ن .
جدول رقم ( :)6نتائج حتليل الوحدة األوىل (تنوع احلياة)
اجملاالت

علم الفلك

علم األرصاد

الظواهر الطبيعية

علوم احلياة

خلق اإلنسان

علوم البحار

قدد الئ نارات

0,0

0,0

0,0

56

0,0

4

النسبة املئوية

-

-

-

%93.33

-

%6,67

الرتعيب

-

-

-

1

-

2

%97.96

معامل الثبات اإلمجال

جدول رقم ( :)7نتائج موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري يف الوحدة األوىل (تنوع احلياة)
موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن

مقدمة الوحدة

مقدمة الدرس

سياق الدرس

شرح املفاهيم

أمثلة املفاهيم

ختام الوحدة

قدد الئ نارات

2

0,0

0,0

1

0,0

0,0

النسبة املئوية

%3,33

-

-

%1,66

-

الكري

%99,30

معامل الثبات اإلمجال

يالحظ من اجلدولني رقم ( ،)7( ،)6ما يلي:

أا كئاب العلوم ي الوحدحت األول (عنوع ايلياحت) ،اهئ مبوضوقات اإلقيا العل ي جمال قلوم ايلياحت
(النبااتت) ،اذ احئل اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) املنعبة األول ،ققد اشئ ل قلى  28ع نارا ،انسبة  %46,67م
جم وع ققنات الوحدحت األول ( )60ققنحت ،يليث ي املنعبة الثانية ،نفال اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق
(ايليواانت) ،اذ اشئ ل قلى  16ع نارا انسبة  ،%15وأيلاا اجملال الفنق (ايلعنات) ،اذ اشئ ل قلى  12ع نارا
انسبة  ،%20وحصل اجملال الن يال (قلوم البحار) قلى املنعبة النااعة ،اذ اشئ ل قلى  4ع نارات ،انسبة
 ،%6,67ي حي مل حتصل اقية اجملادت قلى أي ع نار ،أو نسبة مئوية ،وقلى النغ م وجود اإلقيا العل
ي القن ا ال ن ي علا اجملادت املوكورحت؛ اد أا ال ئاب مل يواو ايت اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي
جمال (قلوم ايلياحت) ،حت أنث مل يظان أي ايئعااد تايت اإلقيا العل ي ذلا اجملال (قلوم ايلياحت) ،ابلنغ
م كثنحت وجود ايت اإلقيا ي ذلا اجملال وييا اجملادت ،اليت ععنح وعوضح أي حقيقة قل ية أو مفاوم
قل أباسآب األلفاظ وأدق الئعب ات ،وكولا حصل اديئعااد تايت القن ا ال ن ي موضوقات الوحدحت
ك ل ،قلى ( )3ع نارات ققآب انسبة  %4,99م جم وع ققنات الوحدحت األول ( )60ققنحت ،وه ععد نسبة
ضئيلة للغاية دوا اااار عوايو لئلا اتايت ي املوضوقات املعنوضة.
ويئضح م ذلا أا اهئ ام ال ئاب ي الوحدحت األول (عنوع ايلياحت) ،مبوضوقات اإلقيا العل دوا
عوايو تايت اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اذ حصل ذلا اجملال قلى 56
ع نارا ،انسبة  ،%93,33يليث اجملال الن يال (قلوم البحار) ،اذ حصل قلى  4ع نارات ،انسبة  ،%6,67ي حي
مل حتصل اقية اجملادت قلى أي ع نار ،أو نسبة مئوية.
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جدول رقم ( :)8نتائج حتليل الوحدة الثانية (األنظمة البيئية)

اجملاالت

علم الفلك

علم األرصاد

الظواهر الطبيعية

علوم احلياة

خلق اإلنسان

علوم البحار

قدد الئ نارات

0,0

5

2

48

0,0

1

النسبة املئوية

-

%31,25

14,58

%93.33

-

%7,7

الرتعيب

-

-

1

-

2

%96.79

معامل الثبات اإلمجال

جدول رقم ( :)9نتائج موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري يف الوحدة الثانية (األنظمة البيئية)
موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن

مقدمة الوحدة

مقدمة الدرس

سياق الدرس

شرح املفاهيم

أمثلة املفاهيم

ختام الوحدة

قدد الئ نارات

1

0,0

2

2

0,0

0,0

النسبة املئوية

%1,78

-

% 3,57

% 3,57

-

-

الكري

%98,65

معامل الثبات اإلمجال

يالحظ من اجلدولني السابقني رقم ( ،)9( ،)8ما يلي:
ي الوحدحت الثانية (األنظ ة البيئية) ،احئل اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق (ايليواانت) ،املنعبة
األول ،اذ اشئ ل قلى  24ع نارا ،انسبة  %42,86م جم وع ققنات الوحدحت الثانية ( )56ققنحت ،قلى
موضوقات اإلقيا العل ي اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق (ايليواانت) ،يليث ي املنعبة الثانية نفال
اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق (األرض) ،اذ اشئ ل قلى  10ع نارات انسبة  ،%17,86يليث نفال
اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق (النبااتت) ،اذ اشئ ل قلى  9ع نارات ،انسبة ،%16,10ي املنعبة
الثالثة ،مث يليث اجملال الن يال (قل األرصاد) ،املنعبة النااعة ،اذ اشئ ل قلى  5ع نارات ،انسبة  ،%8.93ول ناا
اذا ما يورنت ابجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،قئُعد نسبة ضئيلة ،مث يليث جمال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق
(ايلعنات) ،واجملال الن يال (قل األرصاد) املنعبة امامسة ،ائ ناري  ،انسبة  ،%3.57يليا ا ي املنعبة األخ حت،
اجملال الن يال (قلوم البحار) ،اذ اشئ ل قلى ع نار واحد ققآب ،انسبة  ،%1.79وه نسبة ضئيلة للغاية.
ويئضح م ذلا :اهئ ام ال ئاب ي الوحدحت الثانية (األنظ ة البيئية) ،مبوضوقات اإلقيا العل ي
اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اذ حصل ذلا اجملال قلى  48ع نارا ،انسبة  ،%85,71وهوا أمن جيد ،ول
النسبة املئوية ي اجملال الفنق (ايليواانت) كانت منعفعة للغاية ،د عقارا ابلنسبة الضئيلة ي اقية اجملادت الفنقية
ي اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،يليث اجملال الن يال (قل األرصاد) ،ي املنعبة الثانية ،اذ حصل قلى  5ع نارات،
انسبة  %8.93نسبة ،يليث اجملال الن يال (قل الظواهن الطبيعية) ي املنعبة الثالثة انسبة  ،%3.57يليث ي املنعبة
النااعة ،اجملال الن يال (قلوم البحار) ،انسبة  ،1.79ي حي اجملال الن يال (قل الفلا) ،و(خلق اإلنساا) مل
لصال قلى أي ع نار ،أو نسبة مئوية.
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اإلقيا العل ي القن ا ال ن .

وقلى النغ م ادهئ ام اعنض موضوقات اإلقيا العل  ،اد أا مويا الئوايو تايت اإلقيا
العل ي القن ا ال ن ي علا املوضوقات مل حتصل قلى نسبة مئوية مطلقا ،ي حي حصل اديئعااد ققآب
تايت القن ا ال ن دوا ذكن ملواضا اإلقيا العل قياا ،قلى  5ع نارات ،انسبة  ،% 8,92م جم وع
ققنات ( )56ققنحت ،وه نسبة ضئيلة جدا ،قالقن ا ال ن ل ل ي طياعث ال ث م ايت اإلقيا العل ي
علا اجملادت (موضا البحا) .وهوا دليل قلى أا حمئوى كئاب العلوم أمهل عوايو اإلقيا العل ي القن ا
ال ن .
جدول رقم ( :)10نتائج حتليل الوحدة الثالثة (األرض ومواردها)

اجملاالت

علم الفلك

علم األرصاد

الظواهر الطبيعية

علوم احلياة

خلق اإلنسان

علوم البحار

قدد الئ نارات

7

8

6

38

1

6

النسبة املئوية

%10،61

%12,12

%9،09

%57,57

%1،51

%9،09

الرتعيب

3

2

4

1

5

4

%96.86

معامل الثبات اإلمجال

جدول رقم ( :)11نتائج موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري يف الوحدة الثالثة (األرض ومواردها)
موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن

مقدمة الوحدة

مقدمة الدرس

سياق الدرس

شرح املفاهيم

أمثلة املفاهيم

ختام الوحدة

قدد الئ نارات

2

0,0

1

2

1

0,0

النسبة املئوية

%3,03

-

%1,51

%3,03

%1,51

الكري

%98.74

معامل الثبات اإلمجال

ويالحظ من اجلدولني رقم ( ،)11( ،)10ما يلي:
ي الوحدحت الثالثة (األرض ومواردها) ،احئل اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق (األرض) ،املنعبة
األول ،اذ اشئ ل قلى  27ع نارا ،انسبة  %40,91م جم وع ققنات الوحدحت الثالثة ( )66ققنحت ،قلى
موضوقات اإلقيا العل ي اجملال ،يليث ي املنعبة الثانية نفال اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق
(املاء) ،اذ اشئ ل قلى  11ع نارا ،انسبة  ،%16.67يليث اجملال الن يال (قل األرصاد) ،اذ اشئ ل قلى 8
ع نارات ،انسبة  ،%12,12ي املنعبة الثالثة ،مث يليث اجملال الن يال (قل الفلا) ،ي املنعبة النااعة ،اذ اشئ ل قلى
 7ع نارات ،انسبة  ،%10,61ول ناا اذا ما يورنت ابجملال الن يال (قلوم ايلياحت) قئُعد نسبة ضئيلة ،يليث اجملال
الن يال (الظواهن الطبيعية) ،واجملال الن يال (قل البحار) ،اذ حصال قلى نفال املنعبة وه السادية ،يليا ا ي
املنعبة األخ حت اجملال الن يال (خلق اإلنساا) ،اذ اشئ ل قلى ع نار واحد ققآب ،انسبة  ،%1.51وه نسبة ضئيلة
للغاية.
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ي

ويئضح م ذلا :اهئ ام ال ئاب ي الوحدحت الثالثة (األرض ومواردها) ،مبوضوقات اإلقيا العل

اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،حيا حصل ذلا اجملال قلى  38ع نارا ،انسبة  ،%57,57وهوا أمن جيد ،ول
النسبة املئوية ي اجملال الفنق (األرض) كانت منعفعة ق اجملال الفنق (املاء) ،واقية اجملادت الفنقية ي اجملال
الن يال (قلوم ايلياحت) مل حتصل قلى أي ع نار ،أو نسبة مئوية ،يليث اجملال الن يال (قل األرصاد) ،ي املنعبة الثانية،
يليث اجملال الن يال (قل الفلا) ،ي املنعبة الثالثة ،انسبة  ،%10,61يليث اجملال الن يال (الظواهن الطبيعية) ،واجملال
الن يال (قل البحار) ،اذ حصال قلى نفال املنعبة وه امامسة ،يليث ي املنعبة األخ حت اجملال الن يال (خلق
اإلنساا) ،حيا حصل قلى نسبة  ،%1.51وه نسبة ضئيلة للغاية ،وقلى النغ م ادهئ ام اعنض
موضوقات اإلقيا العل  ،اد أا مويا الئوايو تايت اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي علا املوضوقات،
مل حتصل قلى نسبة مئوية مطلقا ،قلى النغ م وجود ايت عوايو اإلقيا العل ي اجملال الفنق (األرض)،
واجملال الفنق (املاء) كث حت جدا ،ومئعددحت ،ي حي حصل اديئعااد ققآب تايت القن ا ال ن دوا ذكن موايا
الئوايو لئلا اتايت القن نية ي اإلقيا العل ي املوضوقات املعنوضة ،حيا حصل قلى  6ع نارات،
انسبة  ،%9,08م جم وع ققنات ( )66ققنحت ،وه نسبة ضئيلة جدا ،قالقن ا ال ن ل ل ي طياعث ال ث م
ايت اإلقيا العل ي علا اجملادت (موضا البحا) .وهوا دليل قلى أا حمئوى كئاب العلوم أمهل عوايو
اإلقيا العل ي القن ا ال ن .
جدول رقم ( :)12نتائج حتليل الوحدة الرابعة (الطقس)

اجملاالت

علم الفلك

علم األرصاد

الظواهر الطبيعية

علوم احلياة

خلق اإلنسان

علوم البحار

قدد الئ نارات

2

40

9

0,0

0,0

0,0

النسبة املئوية

%3,92

%78,43

%17,65

-

-

-

الرتعيب

3

1

2

-

-

-

%96.77

معامل الثبات اإلمجال

جدول رقم ( :)13نتائج موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري يف الوحدة الرابعة (الطقس)
موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن

مقدمة الوحدة

مقدمة الدرس

سياق الدرس

شرح املفاهيم

أمثلة املفاهيم

ختام الوحدة

قدد الئ نارات

2

0,0

0,0

1

0,0

0,0

النسبة املئوية

% 3,92

-

-

% 1,96

-

-

الكري

%99.44

معامل الثبات اإلمجال

ويالحظ من اجلدولني رقم ( ،)13( ،)12ما يلي:
ي الوحدحت النااعة (الطقال) ،احئل اجملال الن يال (قل األرصاد) ،املنعبة األول ،اذ اشئ ل قلى 40
ع نارا ،انسبة  %78,43م جم وع ققنات الوحدحت النااعة ( )51ققنحت ،قلى موضوقات اإلقيا العل  ،يليث ي
املنعبة الثانية اجملال الن يال (الظواهن الطبيعية) ،اذ اشئ ل قلى  9ع نارات ،انسبة  ،%17,65مث يليث اجملال الن يال
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(قل الفلا) ،اذ اشئ ل قلى ع ناري  ،انسبة  ،%3,92ي املنعبة الثالثة ،ي حي مل حتصل اقية اجملادت قلى
ع نارات ،أو نسبة مئوية.
ويئضح م ذلا :اهئ ام ال ئاب ي الوحدحت النااعة (الطقال) ،مبوضوقات اإلقيا العل ي اجملال
الن يال (قل األرصاد) ،وهوا أمن جيد ،ول قلى النغ م ادهئ ام اعنض موضوقات اإلقيا العل ي
ذلا اجملال ،وجمال (الظواهن الطبيعية) ،وجمال (قل الفلا)؛ اد أا مويا الئوايو تايت اإلقيا العل ي
القن ا ال ن ي علا املوضوقات ،مل حتصل قلى نسبة مئوية مطلقا ،ابلنغ م وجود ايت عوايو اإلقيا
العل ي القن ا ال ن ي اجملادت السااقة الوكن ،كث حت جدا ،ومئعددحت ،ي حي حصل اديئعااد ققآب تايت
القن ا ال ن دوا ذكن موايا الئوايو لئلا اتايت القن نية ي اإلقيا العل ي املوضوقات املعنوضة ،اذ
حصل قلى  3ع نارات ،انسبة  ،%5,88م جم وع ققنات ( )51ققنحت ،وه نسبة ضئيلة جدا ،قالقن ا ال ن
ل ل ي طياعث ال ث م ايت اإلقيا العل ي علا اجملادت (موضا البحا) .وهوا دليل قلى أا حمئوى
كئاب العلوم أمهل عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن .
جدول رقم ( :)14نتائج حتليل الوحدة اخلامسة (املادة)

اجملاالت

علم الفلك

علم األرصاد

الظواهر الطبيعية

علوم احلياة

خلق اإلنسان

علوم البحار

قدد الئ نارات

0,0

0,0

0,0

40

0,0

0,0

النسبة املئوية

-

-

-

% 100

-

-

الرتعيب

-

-

-

1

-

-

%97.42

معامل الثبات اإلمجال

جدول رقم ( :)15نتائج موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري يف الوحدة اخلامسة (املادة)
موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن

مقدمة الوحدة

مقدمة الدرس

سياق الدرس

شرح املفاهيم

أمثلة املفاهيم

ختام الوحدة

قدد الئ نارات

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

النسبة املئوية

-

-

-

-

-

-

الكري

%100

معامل الثبات اإلمجال

ويالحظ من اجلدولني رقم ( )14و( ،)15ما يلي:
ي الوحدحت امامسة (املادحت) ،احئل اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق (الطاية) ،املنعبة األول ،اذ
اشئ ل قلى  40ع نارا ،انسبة  %90,90م جم وع ققنات الوحدحت امامسة ( )44ققنحت ،قلى موضوقات
اإلقيا العل  ،يليث ي املنعبة الثانية نفال اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق (املادحت) ،اذ اشئ ل قلى
ع ناري  ،انسبة  ،%4,54يليث ي نفال املنعبة الثانية اجملال الن يال (قل الفلا) ،ي حي مل حتصل اقية اجملادت
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الفنقية ي اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) قلى ع نارات ،ونسبة مئوية ،وكولا اقية اجملادت الن يسة مل حتصل قلى
أي ع نار ،ونسبة مئوية.
ويئضح م ذلا :اهئ ام ال ئاب ي الوحدحت امامسة (املادحت) ،مبوضوقات اإلقيا العل ي اجملال
الن يال (قلوم ايلياحت) ،وهوا أمن جيد ،ول قلى النغ م ادهئ ام اعنض موضوقات اإلقيا العل ي ذلا
اجملال؛ اد أا مويا الئوايو تايت اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي علا املوضوقات ،مل حتصل قلى نسبة
مئوية مطلقا ،ابلنغ م وجود ايت عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي اجملادت السااقة الوكن ،كث حت
جدا ،ومئعددحت ،وكولا مل لصل اديئعااد تايت القن ا ال ن ي علا املوضوقات قلى أي ع نار ،أو نسبة
مئوية .وهوا دليل قلى أا حمئوى كئاب العلوم أمهل عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن .
جدول رقم ( :)16نتائج حتليل الوحدة السادسة (القوى والطاقة)

اجملاالت

علم الفلك

علم األرصاد

الظواهر الطبيعية

علوم احلياة

خلق اإلنسان

علوم البحار

قدد الئ نارات

2

0,0

0,0

42

0,0

0,0

النسبة املئوية

% 4,55

-

-

% 95,45

-

-

الرتعيب

2

-

-

1

-

-

%96.96

معامل الثبات اإلمجال

جدول رقم ( :)17نتائج موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري يف الوحدة السادسة (القوى والطاقة)
موقع التوظيف آلايت اإلعجاز العلمي يف

مقدمة الوحدة

مقدمة الدرس

سياق الدرس

شرح املفاهيم

أمثلة املفاهيم

ختام الوحدة

قدد الئ نارات

0,0

0,0

0,0

0,0

1

0,0

النسبة املئوية

-

-

-

-

%2,27

-

القرآن الكري

%99,70

معامل الثبات اإلمجال

ويالحظ من اجلدولني رقم ( ،)16و( ،)17ما يلي:
ي الوحدحت السادية (القوى والطاية) ،احئل اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق (املادحت) ،املنعبة
األول ،اذ اشئ ل قلى  21ع نارا ،انسبة  %52,5م جم وع ققنات الوحدحت السادية ( )40ققنحت ،قلى
موضوقات اإلقيا العل  ،يليث ي املنعبة الثانية نفال اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق (األرض) ،اذ
اشئ ل قلى  14ع نارا ،انسبة  ،%35مث يليث ي املنعبة الثالثة نفال اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال الفنق
(الطاية) ،اذ اشئ ل قلى  4ع نارات ،انسبة  ،%10يليث ي املنعبة النااعة نفال اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،اجملال
الفنق (النبااتت) ،اذ اشئ ل قلى ع نار واحد ،انسبة  ،%2.5ي حي مل حتصل اقية اجملادت الفنقية ي اجملال
الن يال (قلوم ايلياحت) قلى ع نارات ،ونسبة مئوية ،وكولا اقية اجملادت الن يسة مل حتصل قلى أي ع نار ،ونسبة
مئوية.
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ويئضح م ذلا :اهئ ام ال ئاب ي الوحدحت السادية (القوى والطاية) ،مبوضوقات اإلقيا العل ي
اجملال الن يال (قلوم ايلياحت) ،وهوا أمن جيد ،ول قلى النغ م ادهئ ام اعنض موضوقات اإلقيا العل ي
ذلا اجملال؛ اد أا مويا الئوايو تايت اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي علا املوضوقات ،مل حتصل قلى
نسبة مئوية مطلقا ،ابلنغ م وجود ايت عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي اجملادت السااقة الوكن،
كث حت جدا ،ومئعددحت ،ي حي حصل اديئعااد ققآب تايت القن ا ال ن دوا ذكن ملواضا اإلقيا العل
قياا ،قلى ع نار واحد ،انسبة  ،%2,27م جم وع ققنات ( )44ققنحت ،وه نسبة ضئيلة جدا ،قالقن ا ال ن
ل ل ي طياعث ال ث م ايت اإلقيا العل ي علا اجملادت (موضا البحا) .وهوا دليل قلى أا حمئوى
كئاب العلوم أمهل عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن .
ويالحظ من اجلدول الكلي لنتائج التحليل:
أا الوحدات الست ي مقنر العلوم للصو امامال ادائدا ابمل ل ة العناية السعودية مل عئطنق ال
عوايو ايت اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي املوضوقات املئض نة ،قلى النغ م أا القن ا ال ن ل ل
اي جنباعث ال ث ما يع ال ذلا اإلقيا ي ييا اجملادت املوكورحت يلفا ،ي حي حصل اديئعااد ققآب
تايت القن ا ال ن دوا ذكن موايا الئوايو لئلا اتايت القن نية ي اإلقيا العل ي اجملادت املعنوضة ،اذ
اشئ ل قلى  18ع نارا ،انسبة  ،% 5,68وه نسبة ضئيلة للغاية ،ود عئنايب ما ك اتايت القن نية املئض نة
لإلقيا العل ي علا اجملادت ،وغ ها م جمادت العلوم.
أكدت الدرايات السااقة كدراية النايعاا ( ،)2017أمهية عض ي اتايت القن نية ال ونية ي كئب
العلوم م املنظور اإليالم  ،وكولا ي ضوء املعاي العاملية ىئوى كئب العلوم املدريية ك ا ي دراية حسنية
( ،)2016ك ا أا ادراج اتايت القن نية ذات اإلقيا العل ي كئب العلوم لث أثن ي عن ية ماارات الئف
العل واملباديء العل ية لدى الطالب وهوا ما عوصلت اليث دراية الناية والعامودي (.)2015
النتائج املرتبطة ابلسؤال الثاين:
لإلجابة عن السؤال الثاين :ما صورة الوحدة املقرتحة لتوظيف اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري يف
مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية (منهج العلوم يف الصف اخلامس االبتدائي -منوذج مقرتح)؟
ايرتحت وحدحت "ال وا" ي حمئوى العلوم للصو امامال ادائدا ي ضوء اإلقيا العل
 .1اقداد الوحدحتُ :
ي القن ا ال ن ؛ لل ربرات اتعية:
• يلة اتايت القن نية املئض نة ي حمئوى كئايب العلوم ي الفصل الدراي (األول -الثاي) ،وورود اعض مناا
دوا ذكن أوجث اإلقيا العل املنايب ل ل مناا.
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• قدم عوايو اتايت القن نية عوايفا خيدم عدريال العلوم وخاصة اجلانب ادنفعاىل لدى طالب الصو
امامال ادائدا .
• احئواء وحدات كئايب العلوم ي الفصل الدراي (األول -الثاي) قلى قدد كب م ايلقا ق ،واملفاهي
العل ية ،واليت ه ي أياياا مسئ دحت م القن ا ال ن  ،ول دوا ذكن علا اتايت ي اىئوى ومعنقة
اإلقيا العل املنايب ل ل مناا.
 .2حتديد األهدا العامة للوحدحت :ي ضوء األهدا العامة لئدريال العلوم واألهدا اماصة لل نحلة
ادائدا ية مت حتديد األهدا العامة لئدريال وحدحت "ال وا" ،وذلا ك ا يل :
• اكساب الطالب وقيا أبا اواهن ال وا وأحداثث ه ايت عدل قلى قظ ة امالق يبحانث ،قيُغنس
اإلمياا ابهلل ي نفسث منو الطفولة ،وهوا اإلمياا جيعلث يع ن هللا قلى ما أنع قليث م نع ي جس ث
وققلث وايئئث.
• اكساب الطالب معنقة منايبة ق ال وا مثل (الثقوب السوداء ،الدخاا ال وي ،السحب النكامية) ،مبا
يساقده ي عفس اواهن ال وا املل وية عفس ا يا ا قلى الئيناة والدليل اعيدا ق امناقات والبدع
واألياط .
• مساقدحت الطالب قلى اكئساب اعض املفاهي العل ية مثل (الثقوب السوداء ،اجملنات ،السحب
النكامية.).....،
• ايدحت قا الطالب للبيئة اليت يعيعوا قياا ،وعفس حدوث الظواهن الطبيعية والصناقية.
• عن ية ادجتاهات اإلجيااية لدى الطالب حنو دراية مادحت العلوم.
• عقدين جاود العل اء ي عفس اعض الظواهن الطبيعية.
 .3عقسي الوحدحت ال قدد م الدروس ،اذ مشلت ( )3دروس ه :
 .1الثقوب السوداء.
 .2الدخاا ال وي.
 .3السحب النكامية.
 .4حتديد األهدا اماصة ادروس الوحدحت :لئحديد األهدا السااق ذكنها روقيت ي انا اا جم وقة م
األهدا اليت مت الطالب م أدا اا ي ضوء يدراعث العقلية ،واجلس ية ،وذلا كالئاىل:
أقد الباحثوا يا ة مبي وقة م األهدا ل ل درس م دروس الوحدحت املقرتحة ،وقُنضت قلى جم وقة
م اى ي املدئصي ،إلاداء را ا حول البنود اتعية:
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• صحة الصياغة العل ية لألهدا .
• الدية اللغوية لألهدا املصاغة.
• عنعيب األهدا م حيا درجة األمهية.
• (حو  -ععديل – ايئبدال) أهدا صعبة الئحقيق.
ويد ايئفاد الباحثوا م ععديالت اى ي املئدصصي ،لئصبح ي صورهتا الناا ية.
ومت حساب الو ا النسيب لألهدا الئعلي ية ي دروس الوحدحت املقرتحة "ال وا" ي مقنر العلوم للصو
امامال ادائدا ابمل ل ة العناية السعودية ي ضوء عوايو اإلقيا العل ي القن ا ال ن  ،م خالل اجلدول
اتيت:
جدول رقم ( :)18الوزن النسيب لألهداف التعلي مية للوحدة املقرتحة "الكون" يف مقرر العلوم للصف اخلامس االبتدائي يف ضوء اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري
رقم الدرس

عنوان الدرس

عدد األهداف التعليمية يف كل درس

النسبة املئوية %

1

الثقوب السوداء

7

%30.43

2

الدخاا ال وي

7

%30.43

3

السحب النكامية

9

%39.14

23

%100

جمموع األهداف التعليمية

 .5صياغة الوحدحت املقرتحة ابيئددام اإلقيا العل ي القن ا ال ن :
مت صياغة الوحدحت ابيئددام اإلقيا العل ي القن ا ال ن ابعباع امطوات اتعية:
• عقسي الوحدحت ال قدد م الدروس ،حيا يُس ت الوحدحت ال ( )3دروس.
• حتديد اتايت القن نية املنايبة ل ل درس م دروس الوحدحت (موضا البحا) م القن ا ال ن .
• حتديد أوجث اإلقيا العل

اماصة ا ل درس م الدروس (موضا البحا) م املناجا العل ية املنعبطة.

• حتديد الئعنيو اإلجنا ل ل مفاوم م مفاهي الوحدحت (موضا البحا).
• اديئعانة ابعض ويا ل الئعلي والئعل املنايبة ل ل درس ،ومناا (ال بيوعن ،وأيطوانة  CDموضح
قلياا دروس الوحدحت ،وق ل اعض اجملس ات ،وق ل اعض العفاقيات اماصة ادروس الوحدحت ،وأشنطة
أقالم ععلي ية ق اإلقيا العل ملفاهي دروس الوحدحت)؛ لئساقد قلى ايئيعاب دروس الوحدحت (موضا
البحا).
• ايئددام اعض األنعطة اماصة ا ل درس م دروس الوحدحت.
• ايئددام الئقو البنا أثناء قنض الدرس؛ للئأكد م مدى ايئيعاب الطالب ملفاهي دروس الوحدحت.
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• اقداد الئ اري لل ناجعة اماصة ا ل درس م دروس الوحدحت كئقو هنا ؛ لئحديد مدى ايئيعاب
الطالب ملفاهي الدروس وأوجث اإلقيا العل هبا.
 .6خطة الس ي الدرس ،وعئض اتيت:
• قنض األهدا اماصة ل ل درس م دروس الوحدحت؛ حت يل هبا الطالب يبل الئدريال.
• قنض اتية القن نية املنعبطة ادروس الوحدحت.
• قنض اتية القن نية املنعبطة ا ل درس م دروس الوحدحت.
• قنض املادحت الئعلي ية (يياق الدرس) املنعبطة ا ل درس م دروس الوحدحت مئض نة اعض اتايت القن نية
املنايبة ل ل مناا.
• عقد أوجث اإلقيا العل ي القن ا ال ن واماصة ا ل مفاوم م مفاهي الوحدحت ،م خالل شنح
كل مفاوم م مفاهي دروس الوحدحت ،واقطاء أمثلة قلى علا املفاهي  ،مئض نة اعض اتايت القن نية؛
حت يقدر الطالب قظ ة امالق يبحانث وععال أثناء دراية علا املفاهي .
• عقد األنعطة اماصة ا ل مفاوم م مفاهي الوحدحت.
• عقد الئقو البنا خالل كل درس م دروس الوحدحت.
• عقد ملدص هنا ملفاهي كل درس م دروس الوحدحت.
• عقد ية ين نية ي خئام كل درس م دروس الوحدحت.
• عقد عقو هنا ققب كل درس م دروس الوحدحت.
• عقد ية ين نية ي خئام كل دروس الوحدحت.
وقُنضت الوحدحت املقرتحة قلى جم وقة م اى ي املئدصصي ،وااداء را ا حول البنود اتعية:
• ادطالع قلى اىئوى العل

ل ل درس م دروس الوحدحت.

• الئأكد م اديئعانة ابإلقيا العل

م القن ا ال ن ي صياغة دروس الوحدحت.

• مدى منايبة دروس الوحدحت لل نحلة ادائدا ية قامة ،وللصو امامال ادائدا خاصة.
• الصحة اللغوية ىئوى دروس الوحدحت.
• (حو  -اضاقة  -ععديل) املادحت العل ية املئض نة لإلقيا العل ي القن ا ال ن .
واعد جت يا راء السادحت اى ي يام الباحثوا ابلئعديالت للحصول قلى صورحت الوحدحت الناا ية املقرتحة
املئض نة مبالحق البحا ،وه منحلة صدق اى ي.
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التوصيات:
 .1الرتكيز قند اقداد املناها اصفة قامة ومناها العلوم اصفة خاصة قلى ضنورحت عوايو اإلقيا العل
ي القن ا ال ن ؛ ملا لث م دور ي عن ية املفاهي العل ية لدى الطالب.
 .2ضنورحت عوايو ايت اإلقيا العل ي القن ا ال ن ي حمئوى مقنرات العلوم ي مناحل الئعلي العام؛
للددلة قلى يدرحت هللا قز وجل ي خلق ال وا ،ا يؤدي ال عع يق وعنييخ اإلمياا ي نفوس الطالب.
 .3ضنورحت ايئددام الويا ل الئعلي ية املئنوقة الس عية والبصنية ي عدريال املفاهي العل ية م خالل
اإلقيا العل م القن ا ال ن  ،اليت جتوب انئباه الطالب؛ ملا هلا م دور ي عوضيح الصورحت الوهنية
لل فاهي العل ية اجملندحت.
املقرتحات:
 .1اناء وحدات عدريسية ي مناحل الئعلي العام املدئلفة ي مادحت العلوم ،والئعن قلى قعاليئاا ي عن ية
املفاهي العل ية م خالل اإلقيا العل ي القن ا ال ن .
 .2اجناء حبوث اثلة لئحليل كئب العلوم ي مناحل الئعلي العام ي ضوء اإلقيا العل ي القن ا ال ن .
 .3عطوين كئب العلوم ي مناحل الئعلي العام املدئلفة ي ضوء عوايو اإلقيا العل

ي القن ا ال ن .
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