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دادإـع
 ةـــة الرتبيـــكلي  -د ـــاذ مساعـــأست 

 الرياض -جامعة امللك سعود -قسم املناهج 

اقتراح تصور يتضمن جهوو  عضوا الضاموال الميوامين فور ت وور هدفت هذه الدراسة إلى 
عام األحيال، واقتراح مصفوفة مدى وتتاعع تتضمن هذه الجهو  فور ماواها الضاووي فور المورحاتين 

الدراسوووة فووور  ماهجيووةتم اوووت االبتدائيووة والمتوسووو ة، وماووواها عاووم األحيوووال فووور المرحاووة ال ا و وووة  
لموضوووعاا الرئييووة فوور ممووور عاووم األحيووال فوور المراحووة الوو وس االبتدائيووة والمتوسوو ة حصوور ا

وال ا و ووة موون موووف مصووفوفة الموودى والتتوواعع لهووذا الممووور، اووم تمديوود الموضوووعاا التوور  م وون 
تضومياها فور هوذه المصووفوفة، والتور تم وة جهووو  مبورا الضاموال الميوامين فوور مجواف عاوم األحيووال 

ري ممتوى مااها الضاوي عضامة ومااها عام األحيال عخاصة، وتربط تار خ الضام التر  م ن من ت 
عاووود الميوووامين عالتوجهووواا المدي وووة لت وووو ر ماووواها و رائوووم تووودر ب الضاووووي فووور المما وووة الضربيوووة 

تووم تفيووير ومااقتووة  تووائا الدراسووة فوور  ووة  تووائا عضووا الدراسوواا اليوواع ة، وا تهووت اليووضو  ة  و 
 وبضا الم ترحاا، عالتضايم عضامة والمااها عخاصةالموجهة لامضايين ياا التوصالدراسة ببضا 

 .اباح ين فر مجاف البمثالموجهة ل

 :ةــــات املفتاحيــــالكلم
 تار خ الضام، الضامال الميامين، التضايم الضاي، ماها الضاوي، وماها عام األحيال 
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: 

مر األوف لتوووار خ الضاووووي الت ويليوووة وال ويوووة عاووود موصوووى المتوووار ون فووور المووو تمر الضوووال
 – 6استضافته جامضة اإلماي مممد بن سضو  اإلسومية موف الفترة مون  الذي الضرب والميامين

عضوووورورة التضر ووووا عاسووووهاماا الضامووووال الميووووامين فوووور  ي4/5/2017-2ه الموافووووم 8/8/1438
 ( 2017المااها الدراسية عمختاف المراحة التضايمية )الموا ن، 

 رتبط استخداي عااصر تار خ الضام فر التودر ب، جاباوا إلوى جاو  موع جماوة مموور ماهوا و 
ت اموة توودر ب المضرفووة الضاميوة ضوومن اإل ووار الوذي ولوودا وت ووورا جيوه، وضوومن الماهجيووة التوور 

 سوواهم  )Kuhn, 1962(جضاووت موون الضاووم جيووم موواام موون ال ضووا ا، والممتو وواا، والاار وواا 
إلى حد  ويور فور توار خ عاوم األحيوال، والممافاوة عاوى المضوارق لودى ال ودمال،  الضامال الميامين

وإضافة اروة من المضاوماا الجديدة؛ فضوا عن  قة توايم األ واع الاباتية والميوا ية، والمياهمة 
فوور إحووراا الت وودي والت ووور الوراعوور وتوليوود الاار وواا الم يوورة لوهتموواي  وقوود روجضووت هووذه المضرفووة 

جولا  ماية تا يتها ببطل فر موروبا  ومع تراجع الضصر اإلسومر، مصبمت هذه المضرفةوتمت ع
 حجر األساس لضصر الاهضة األوروبية  من

ومووووف ال ووورن ال وووامن عتووور،  ا وووت مضاوووم موروبوووا تةوووي  فووور  الضصوووور المااموووة  موووع 
ميوون المووم، لووم اإلمورا ور وة الويو  يووة التوور حافاووت عاووى مجوووال قاياوة موون المضووارق ال د مووة  ول

ياتووه تووار خ عاووم األحيووال هاووا، ألن  الخوفووة اإلسووومية  عماووت عاووى توووفير بي ووة ميووت رة لاضامووال 
ا فوور تضو وو المضرفووة، وم تو ا  بيوووا الم مووة   الميوامين؛ إ   ووان لودى ح وواي الخوفوة إ ما اووا راسوخا

مين  راسوووة التوووهيرة فووور  وووة مووون عوووودا  و متوووم  وهوووذه ال  افوووة سوووممت فووور رعا وووة عاموووال الميوووا
وووا  وتوووم ترجموووة الضديووود مووون الاصووووع اليو ا يوووة إلوووى الضربيوووة، والتووور حافاوووت عاوووى ح موووة  وتضاما
اإلغر ووم وسووممت بتمر رهووا إلووى موروبووا موووف عصوور الاهضووة  وقوود ويوو ا ميوواحة اإلمورا ور ووة 

لضوالم اإلسومية ال ويرة الوصوف إلى ال روة والموا  الخاي الوامة لاصااعة والوراعة  وهذا مع ى ا
اإلسووومر ال وودرة عاووى  عووم التضاوويم وتوووفير المووال الدراسووية، والميوواهمة فوور تووار خ عاووم األحيووال 

   (Shuttleworth, 2018)ي  والضاو 
فور إجورال البمووس  التووفوقد  ان لودى مضاوم عاموال الميوامين فور مختاوف المجواالا 
 ا وووت مدعوموووة عالت ووودي فووور البمتوووة، التووور م ا إلوووى الت وووور ال ويووور فووور الت ايووواا الضمايوووة التووور 

  و مووا  ووان الموواف مووع اإلغر ووم،  ا ووت الموحاوواا اإلسووومية حوووف الميوواة الدراسوواا الفايوو ية
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وووا عالفايوووفة والض يووودة  وووا واي ا ر الضاموووال الميوووامين ماهجيوووة قو وووة بايوووت عايهوووا  وووو  وقووود  تووورتبط ارتبا ا
يوووة مووون مجوووة الض وووور عاوووى التووور تبموووث فووور الاوووواهر الضام الدراسووواا البمتوووة والت ويليوووةو البمووووس 
إبووووراا  ور الضامووووال  (2017  وقوووود حوووواوف الميووووين )ل وووور تميوووون موووون الميوووواة اليوميووووةإجاعوووواا  

و ان محد هذه المجاالا  الميامين فر ت سيب الماها التجر ور والااري فر شتى فروع المضرفة 
د م ا عمووس وقو وت وي اتهوا  عام الاباا، الذي تر وا جيه البموس عاوى تميوين ت ايواا الوراعوة

الضامال الميامين إلى  ال ورة الوراعية  فر ال رون الوس ى، ووضضت الضديد من الت اياا المدي ة 
  التر ال تواف تيتخدي فر الوراعة حتى يوماا هذا

قاي الضامال الميامين فر الضاوي الوراعية عاسوتخداي ماهجيوة تت وون مون مورحاتينل األولوى 
ارق التوور تتضاووم عالت ايوواا الوراعيووة، وال ا يووة تتضوومن اسووتخداي شوومات جمووع  افووة الويا وواا والمضوو

ومون  األسالي  الضامية لتميين وص ة هذه الضماياا، و تر الاتائا والمضارق عاى   اق واسع 
األم اووة الضمايووة عاووى اسووتخداي عاووم األحيووال اإلسووومر فوور األ وودلب  إسووبا يا المدي ووة ، حيووث تووم 

عاستخداي ت ايواا الوري المت دموة واالعتموا  عاوى المضرفوة الواسوضة  إصوح الاااي الوراعر ع كماه،
لوودى عامووال الوودين اإلسووومر حوووف الاباتوواا، حيووث اا هوورا الوراعووة فوور مختاووف م مووال األ وودلب 

   رغم الاروق ال اسية التر  ا ت سائدة فر  لك الوقت 
عود  مون الضاموال  وعاد  راسة المياهمة اإلسومية فر تار خ عام األحيال،  جد من هاوا 

الميامين لهم إسهاماا فر هذا المجاف الذي  جمع المضرفة مون جميوع م موال الضوالم  و تضول من 
 .لديهم تصايفاتهم الماهجية التر تض يهم الم ا ة التر  يتم و ها فر التار خ المميو لضاوم األحيوال

عامووووال الابوووواا الباحووووث اإلسووووومر محوووود  بووووار Dinawari-Al (828-896 )ُ ضوووود الووووديااواري و 
موف هذه الفتورة، ومون  تبوه التوهيرة  تواب  الاباتواا  الوذي  وان  ضود مون الضومواا الميوجاة فور 

 وعاا من الاباتاا عاى األقة؛  637 لك الوقت ومكيبه ل    مب الاباا اإلسومر    رس ووام 
  وقود سوواعد واألهوم مون  لووك م وه  رس  ي يوة ت ووور م وواع الاباتواا و يووا تتاووع موع موورور الوومن

مصااق مفضة ومك ر إ تاجية عت ة ا ت ائر، وهذا األساوب  ان  اراعةهذا الجول الموارعين عاى 
قائماا ماذ عرفت الوراعة   ما وصف  ورة حياة الاباتواا، مموا  جضوة  تواب  الاباتواا  مون األ لوة 

  فر هذا المجاف المرجةية
ر فوووور ال وووورن ال الووووث عتوووور،  وووووم الباحووووث اإلسووووومر األ دليوووور، مبووووو الةبوووواس الاب ووووو 

األسالي  المت دمة التر ممذها من المف ر ن الميامين عاى عام الاباا، مع تر يوه عاى الاباتواا 
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ال وية  وبدالا من االعتموا  عاوى التجربوة والخ و  والتخموين، اعت ود الاب ور من الت ايواا التجر ويوة 
بن الوي ار   تاعاا مصبل عموا م ملفو  ية والضامية يابور من تيتخدي المتبار فضالية الاباتاا ال و

ألك وور مووون  اتفصووويايا  امرجةياووا لضامووال الابووواا حتووى ال وورن التاسوووع عتوور  و تضووومن ال توواب وصووفا 
 من اكتتافه   وع 300  ما صاف ف وعاا من الاباتاا   1400

12محد الضامال الميامين فور ال ورن  ضوان،المبو ا ر ا  ميى بن مممد بن 
th فور إشووياية 

فور مجواف الوراعوة  ا من مهم الميواهمين فور توار خ عاوم األحيوال، وتمديودا  ا ان واحدا  - إسبا يا –
 ووع  600تضايماا لاموارعين فر رعا ة ما   رب من   الفوحة  الذي يتضمن تاب  وهو صاح 

وو 50موون الاباتوواا، عمووا فوور  لووك مووا يو وود عاووى   ال تووابهووذا   تضوومنموون األشووجار الم موورة  و ا  وعا
 واليوما  ال ويضوور واألموراآل وا فوواا التور تصووي  الاباتووااالمفضواة لاامووو، الاووروق ، و ايوااالت 
(Shuttleworth, 2018)   اعامال الاباا ومن عاوى توايوم األ وواع  الذين ر ووا الميامين م ضا

التر تتضمن  الموسوعاا الاباتية من موف إبن سوري ال يو ار والديااواري الجديدة من الاباتاا، 
 .واأل دلب حتى لو تواجدا فر عو  متباعدة م ة الهادالرسوي التوضيمية لااباتاا لباا غا

هووذا ال توواب ي( 868/869 – 781الجوواحم )  رائوود عاووم الميوووان  توواب   الميوووان  و تضوومن
موووع الوصوووف التوووضري واألم ووواف  تت وووا ع وعوووا مووون الميوا ووواا،  350وصوووفاا تفصووويايا لموووا يو ووود عاوووى 

اميوا وواا، وقوواف م ووه  فهووم من الوي ووة لمهميووة الوي ووة  الووذي م ر احم الباحووث األوف الجوو ووان المضروفووة  
موون   ال فوواحقتوورح  ار ووة تيوومى ااتيجووة لووذلك لاميوا وواا؛ و  عاووى قيوود الميوواة ا الب ووالسووتمد  احتموواال

من الميوا واا     وعوور عون  لوك بوذ اللالب وال لصصوالوقد سووم  ارون صواح   ار وة   ،الب ال مجة 
والب ال عاوى قيود الميواة  فتراسالامن تيضى جاهدة لابمث عن الوذال والهروب الب ال و من مجة  ت افل
لوذر تهم،  الب والاألفورا  األك ور  جاحوا فور  ر سوماا  وه وذا، سوتمر الصووار  و اة عما   فر لتربيةفترة 

 .لوي ةفر ا يواجهو ه ة ما والت يا مع عاى قيد المياة  وا ا ة احتماالا ع ائهم
تبموث عون إلوى من الميوا واا ا الجواحم م ضوا مف واره عون اليوسوة الوذائيوة، متويرا  ر في  

جووول موون  فهوور بووذلك عبووارة عوونالميوا وواا المفترسووة؛  قوود ت  ووة موونالوووذال، ول وون هوور، بوودورها، 
الخصوووائ   عووون ت ويوووم  ار اتوووهب قوووايالجووواحم اإلشوووارة إلوووى من مووون األهميوووة عم وووان و سايووواة  
ووو ارا لبتووور، متووويعاوووى االمورواوووة  الاووواس  وي البتووورة  ومنتت يوووا موووع بي اتهوووا،  اإلوووى من البتووور م ضا

 قيواي عاوى  ي يوة وُ ضود  هوذا مون األم اوة الجيودة  اتةي  فر مااخ مك ر حرارة وجفافا ا الداكاة عموما 
مون و  ،معمواف مرسو وا؛ إ  قواي الجواحم ع ورالة عايهو والت وو رالضامال الميامين عجمع المضاومواا 

 الخاصة عه    ار والاار ااإضافة األف ام  
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: 
 وحووم من التربيووة الضاميووة فوور وقتاووا المووالر تمتوواغ إلووى ت يوويم وتوييوور فوور  ووة الت وووراا 
المتيوارعة فوور الضاووم والت اولوجيووا، وفوور  ووة التوجهواا المدي ووة فوور ماوواها و وورق توودر ب الضاوووي 

ت ويووم اقوود مو الووتضام ال ووائم عاووى االست صووال لوويب لووه عاووى الميووتوى الضووالمر؛ إ  إن التف يوور الا
؛ مما  ( ,2014Rochmyaningsihعاى مرآل الواقع فر مضام  وف الضالم اإلسومر ) حلي ر

مووا يتضاووم عماوواها الضاوووي فوور هووذه الوودوف فا هووا تمتوواغ إلووى التوسووع فوور بووراما التربيووة الضاميووة فوور 
عالمضوارق االجتماعيوة  ماهوا ضر، وبخاصة موا يتضاوممراحة التضايم الضاي وفر مرحاة التضايم الجام

الااحيوة التار خيوة من الضاوم لوم  و تر مون الوورب ف وط،  المضاووي مون م ة تار خ الضام وفايفته  ومون
ا من الضالم اإلسومر والصين   ول اه متى م ضا

 م وووون إرجوووواع ت ووووور ال يميووووال فوووور موروبووووا (ل  1992)بووووديوي،  موووواكب مووووايرهوق   وووووف
عصورة مباشرة، ومكور  لية عاى  لك من   يراا من المص اماا التر ابت رها  ن حيانجابر ب إلى

تُودر س  فور الر اضوياا الخووارامر  تو وقود  اوت    مااالت ميتضماة فر مختاف الاواا األوربية
عوون الجووول ( 1993)  ور وود هو  ووه ا  وت وووف  ال وورن اليووا س عتوور فوور الجامضوواا األوربيووة حتووى

لضو  ال يوم  ل  ل ودالوهوراوي  لم لفوه  التصر ا لمن عجو عون التو لياب الخاع عالجراحة من  تا
موروبا؛ إ  وضع مسب الجراحة األوروبية، وسما بهذا الفورع  فرال الث من هذا ال تاب  وراا مهمًّا 

موون ال ووو  إلووى م ووواي رجيووع، ف صوووبمت الجراحووة ميوووت اة بووذاتها ومضتمووودة فوور مصوووولها عاووى عاوووم 
هذا ماور  ويور فور الاهضوة األوربيوة عاوى مودى مميوة قورون،  الوهراوي    وقد  ان ل تاب التتر ل

 حيث  ان يدرس فر جامضاا موروبا،  ما  ان الجراحون األوربيون يرجضون إليه و  تبيون ماه 
وقووود تاووواوف عووود  قايوووة مووون البووواح ين توووار خ الضاوووم والضاموووال عاووود الميوووامين فووور الماووواها 

( بدراسووة هوودفت إلووى 2016الضاوووي عتوو ة موواع؛ ف وود قامووت ا وور ) الدراسووية عتوو ة عوواي وماوواها
تضرق مار بر اما م ترح فر توار خ الضاموال فور التضر وا عالضاموال وت ودير جهوو هم وتاميوة  افةيوة 
اإل جاا لدى  وب  ايوة التربيوة عيووهاغ  توم الت ويوم ال واور أل واا الت وو م، اوم تجربوة البموث، 

ت و م، والمصووف عاوى الويا واا المختافوة لامضالجوة اإلحصوائية  وقود ام الت ويم البضدي أل واا ال
م هوورا  تووائا الدراسووة وجووو  فووروق  الووة إحصووائياا بووين متوسوو ر  رجوواا مجموووعتر البمووث فوور 
الت وي وووين ال واووور والبضووودي المتبوووار التضر وووا عالضاموووال، ومليووواس ت ووودير جهوووو  الضاموووال، ومليووواس 

لبضدي، وبمياب حجم األار اتضل وجو  ت اير  وير لاور واما الدافةية لإل جاا لصالل الت ويم ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
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الم ترح فر المتويراا التاعضة،  ما اتضل تفوق مفرا  المجموعة التجر وية األولوى تخصو  عاووي 
 فر ت دير جهو  الضامال عاى مفرا  المجموعة التجر وية ال ا ية تخص  لوة عربية  

راسووووة است صووووت فهووووم  ابووووة جامضووووة د؛ ف وووود قوووواي ب(Wandersee,1992وا درسوووور ) ممووووا
لو و ا وا االمر  يووة ل ويضووة الضاووم عاسووتخداي المامووى التووار خر، حيووث اسووتخدي الباحووث الموواها شووبة 

ووا التجر ووور، واسووتخدي امتبووار لفهووم  ويضووة الضاووم، والموواها الوصووفر حيووث اسووتخدي اسووتويا ا  ا ماصا
لبووة، حيووث قوواي الباحووث بت ووو ر و ا ا(  الباوو64، و ا ووت عياووة الدراسووة م و ووه موون )بهووذه الدراسووة

و لك بتضمين الدرس تار خ  ت ة المفاويم، وقواي عضورآل الودروس عاوى مودار  ،مامى تار خ الضام
اليواة الدراسووية عمضوودف يووي موون  ووة مسوووع، وقوواي عضوورآل هوذه الوودروس عاسووتخداي الفيوديو، وقوود تووم 

األ وار وإعووودا  ما وووال تووودر   عياوووة الدراسوووة عاوووى اسوووتخداي الماموووى التوووار خر، و اووو  مووواهم فهوووم 
ماصووة ومقاضووة لتم يووة  ور التخصووية الضاميووة المختووارة عضوود ال وورالة عوون هووذه التخصووية والتر يووو 
عاى جا   مضين من شخصيته، وقد م هرا الاتائا واست وع رمي ال ابة عد  من الاتائا  ان 

 ،الدافةية واإلعجابقيا ة الصف وإ ارة وإاارة  عاى تيهيةمن مهمهال من المامى التار خر  ضمة 
 اية التوتر عاد ال ابة، وا ا ة ت ودير ال ابوة لاضاوم والضاموال واال موان عالتجر و  الضامور واحتوراي تو 

 الاار اا الضامية وما توصة إليه الضامال 
إلى است صال  (Abrams &  Wandersee, 1995) راسة مبرامو و وا درسر هدفت و 

ال ابوة ل ويضوة الضاوم وفهمهوم لااار واا الضاميوة واتجاهواا  مار استخداي المامى التار خر فر فهم
ال ابووة  موووه، حيووث اسووتخدي الباح ووان ماهجووين وهمووال الموواها شووبة التجر ووور، والموواها الوصووفر،  

(  البووا و البووة موون ال ايوواا الضاميووة فوور اليوواة األولووى فوور توهاسوور 120وت و ووت الضياووة موون )
ضووة الضاووم، قوواي الباح ووان بتوا ووع االسووتبا ة عاووى الضياووة، االمر  يووة، وبضوود ت ويووم امتبووار فهووم  وي

وم هرا الاتائا من مامى تار خ الضام غير اتجاهاا ال ابة حوف الضام والضامال لصفضة، وجضوة 
ال ابة  ختارون مهاتهم وفم اتجاهاتهم، وقد م هرا الاتائا م ضا من ال ابة مصوبموا مك ور فهموا 

  ل ويضة الضام و لامفاويم الضامية
است صال مار المدمة التوار خر لتودر ب  هاهدف؛ ف د  ان (Hao, 1996 راسة هاو )مما 

الفيو ووال فوور ميوواق الفيو ووال التمهيد ووة فوور موضوووع الفيو ووال المرار ووة، وتووم اسووتخداي الموواها شووبه 
( المتخصصة عمصوائد اليومك (Natrang(  البا من جامضة 60التجر ور، وت و ت الضياة من )

م ت يويم الضياوة إلوى مجمووعتين ضواع ة  رسوت عال ر  وة الت ايد وة، وتجر ويوة  رسوت فر فتااي، وتو
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موون موووف ت وود م الموضوووعاا عاووى شوو ة حوواالا تار خيووة موووف اما يووة عووروآل، اسووتخدي فيهووا 
مسواوب الما وواا والا وواا لامالووة التار خيووة، والتصووميم الميووتخدي التصووميم شووبه التجر ووور المضتموود 

اووم المضالجووة وبضوودها االمتبووار البضوودي، وقوود م هوورا الدراسووة مجموعووة موون عاووى االمتبووار ال واوور 
 الاتائا  ان من مهمهال ا ا ة اهتماي ال ابة و  افضيتهم  مو التضام 

( بدراسوووة هووودفت إلوووى قيووواس مووودى 2012وعاووى ميوووتوى الدراسووواا الممايوووة قووواي الووود يم )
( لامرحاوة المتوسو ة McGraw Hill-تااوف ممتوى  ت  الضاوي الم ورة )سيايواة ماجروهوة  

فر المما ة الضربية اليوضو  ة لمجواالا المااوور اإلسوومر لاضاووي ال ويةيوة  وقود  توفت الدراسوة 
عوون إهموواف هووذه الماوواها لمجوواف إبووراا جهووو  الضامووال الضوورب والميووامين ال وودمال والمضاصوور ن فوور 

 الضاوي ال ويةية  
ت  الضاوي الم ورة عالصفوق الد يا ( إلى ت و م ممتوى  2012 راسة الوامدي )هدفت و 

موون المرحاووة االبتدائيووة فوور ضووول مضووايير مختووارة، حيووث اسووتخدي الباحووث الموواها الوصووفر ال ووائم 
ع اقووة تمايووة تمتوووى عاووى قائمووة موون المضووايير والم شووراا، والتوور  ؛ إ  قوواي بتصووميمعاووى التمايووة

راسوة موون جميوع  تو  ال الوو  ت وون مجتموع الدو كوان مون ضومن مجاالتهووا توار خ الضاوم و ويضتووه، 
(  تووو  بواقوووع  تووواب ل وووة فصوووة  راسووور لاضووواي الدراسووور 6الضاووووي لاصوووفوق الووود يا والبوووال  عووود ها)

(، وتوصات الدراسة إلى عد  من الاتائا  وان مون مهمهوال من مجواف توار خ الضاوم 1432/1433)
المجواف فور  ولوم يور  هوذا، %0.3و ويضته  ان األقة توافر فر مجمة ال تو  حيوث باووت  يووته 

 كتاب الصف األوف االبتدائر  هائيا 
الت امووة بووين تووار خ الضاووم وتوودر ب الضاوووي فوور ق وواع التضاوويم  يوورى عضووا المختصووين من

التف يوور و وورح وتر ووو عاووى يوواعد ال وووب فوور البمووث عوون مهاووة تتضاووم فوور الضاووم   ، م ووهماصووة
 ضام؟ و يا  ضمة؟من فهمل ما هو ال  م ن ال وباألس اة واست تاق المفاويم، مما 

عااصووور  ُتضووودن ماووواها الضاووووي الدراسوووية عضاموووة، وماووواها عاوووم األحيوووال عخاصوووة مووون مك ووور
الت موود اا، والت ويوووراا الممي ووة؛  اووراا الرتبوووا  عاووم األحيووال عميووواة  تفووواعوا مووعالضمايووة الت ضايميووة 
موون جا وو   موور  وماوواها الضاوووي  مووا هووو  وي وور، وعااصوور الااوواي الموون جا وو  المخاوقوواا الميووة

مضروق محد الوسائة التر تيتخدمها وااراا التضايم فر باودان مختافوة بهودق رفوع ميوتوى ال  افوة 
 الضامية لدى  وبها 
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 ومووون ،الوال ووواا المتمووودة عووودة حر ووواا إصووووح  اا صووواة عماووواها الضاووووي  هووورا فووور
الضاووم لجميووع و (؛ STSي والت اولوجيووا والمجتمووع )المتووار ع األك وور مهميووة فوور هووذا الميوودانل الضاووو 

ومم وواا التربيووة الضاميووة (؛ 2061، ومتووروع )Science for All Americans األموور  يين
Scientific Education Criteria لر اضووووياا والضاووووووي لدراسووووة ااالتجاهوووواا الدوليووووة و ؛

(TIMSS)( ؛ والجيووووووة الجديوووووود موووووون مضووووووايير الضاووووووويNGSS؛ وماوووووواها الت اموووووو) ة بووووووين الضاووووووم
فوور  وقوود اتبضووت الضديوود موون الواوودان هووذا االتجوواه ( STEMوالت اولوجيووا والهادسووة والر اضووياا )

فور  مهموةخ ووة الم وة هوذه و عموا فور  لوك المما وة الضربيوة اليوضو  ة   إصوح المااها وت و رهوا
االبت ووار و  الاوعيووة لمصوووف عاووى الميوواةموون ان المووتضام إصوووح وت ووو ر ماوواها الضاوووي التوور تم   وو

   المضرجية  الخوراا و 
 ت ويووم ماوواهابمعووواي  تيووضة لمما ووة الضربيووة اليووضو  ة ماووذ ا التضاوويم فووروقوود بوودما واارة 

 مراحوة التضاويم الضواي الو وسل االبتدائيوة، والمتوسو ة، وال ا و ووةفور الضاووي والر اضوياا فور جديودة 
متهووا؛ لتصووبل الر اضووياا، وموال  موون ال توو  الدراسووية لاضاوووي، و  عالميووة موون موووف ترجمووة سايوواة

وعاوووى الووورغم مووون الجهووود ال ويووور الوووذي توووم بذلوووه فووور إموووراغ هوووذه الماووواها  .مااسوووبةا لوي وووة المما وووة
عالصورة التر مرجت بها؛ فا ها ال االت عماجة إلى المو د من الت و ر، وبخاصة ما يتضام ماها 

ن فوور ت وودي الضاوووي المختافووة؛ بتضوومين عضووا الف ووراا مو الممتو وواا حوووف جهووو  الضامووال الميووامي
إلى عد  من الاتائا مون مهمهموا إهمواف ممتووى  تو  الضاووي ( 2012ف د توصات  راسة الد يم )

 لجا وووو  جهووووو  الضامووووال الضوووورب والميووووامين ال وووودمال والمضاصوووور ن فوووور مجوووواف الضاوووووي ال ويةيووووة 
توار خ الضاووم  إلووى عود  مون الاتووائا  وان مون مهمهووال من مجواف( 2012الوامودي )وتوصوات  راسوة 

 التر تم تماياها  فر مجمة ال ت  او ويضته  ان األقة توافرا 
مااها الضاووي مون مجوة تميوين وت وو ر هوذه  هاوفر ضول التويراا األساسية التر شهدت

، يوورى الباحووث من هاووا  عاووى الميووتوى الضووالمرمواكبووة الت وووراا الضاميووة والت اولوجيووة و الماوواها 
المااووور  است صووال ممتوووى موضوووعاا عاووم األحيووال موونوري موون الضوور  تجضووةمتوو اة حليليووة 

ولووذلك،  م وون  ؛هووذه ال توو  ممتوووى  فوور الووذي يتضاووم بتضوومين جهووو  الضامووال الميووامين اإلسووومر
 لمت اة الدراسة من موف الي اف التالر التضوير عن

    مااا تصوراالم تصح وااضم  صوهااحال لماالا تصلمحاااي تصح اامحال وااض عماا  ت   اااي  مل االعا
 وض تصححمكة تصلضب ة تص للاية؟ (12-1مة وض مضت ل تصولم   تصلام )تصح ض 
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 :تصواص ة تصفضع ة إصى ت سئمة هذت تص ؤتل يحكل        
مووا مبوورا الضامووال الميووامين فوور مجوواف عاووم األحيووال والووذين  ووان لهووم ماوور فوور ت وودي عاووم  -1

تين األحيوووال وت ووووره، عميوووث  م ووون تضووومين جهوووو هم فووور ممتووووى  تووو  الضاووووي لامووورحا
 اإلبتدائية والمتوس ة، وممتوى  ت  األحيال لامرحاة ال ا و ة؟

ما مبرا موضوعاا عام األحيوال التور تااولهوا الضاموال الميوامون، والتور  م ون تضومياها  -2
فر ممتوى  ت  الضاوي لامرحاتين اإلبتدائية والمتوسو ة، وممتووى  تو  األحيوال لامرحاوة 

 ال ا و ة؟

 12-1المودى والتتواعع لموضووعاا عاوم األحيوال لاصوفوق ما التصور الم ترح لمصوفوفة  -3
 عضد تضمين جهو  الضامال الميامين فر مفر اتها؟

 تين توو  الضاوووي لاموورحا لتضوومين ممتوووى  وضووع تصووور م توورح هووذه الدراسووة إلووى هوودفت
جوا وو  موون جهووو  الضامووال  فوور المما ووة الضربيووة اليووضو  ة والمتوسوو ة والمرحاووة ال ا و ووةاالبتدائيووة 

 ل  وتهدق هذه الدراسة عاى وجه الخصوع، إلىالميامين فر عام األحيال
 تمديد الموضوعاا الرئيية فر عام األحيال التر  م ن تضمياها  -1
تمديد مبرا جهو  الضامال الميامين فر عام األحيال التر  م ن تضمياها، وتمديد مواقع  -2

 تضمياها فر الممتوى 
المدى والتتاعع لجهو  الضامال الميامين التر  م ون تضومياها فور الممتووى  باال مصفوفة -3

 عور الصفوق المختافة 

 :وض  كحل أهح ة هذه تصدمتسة
تم يووم محوود مهووم مهووداق توودر ب الضاوووي فوور المما ووة الضربيووة اليووضو  ة، وهووو ت وودير جهووو   -1

 تافة الضامال الميامين فر ت ور الضاوي المخ

مااها الضاوي والفايفة التربو وة، ل التربو ة الضامةالتوافم بين اليياساا  ال تف عن مدى -2
  لهذه المااها والممتوى الفضار

ت امة بين الدين والضام، وباال مااها الضاوي عاى األسب الف ر ة ال إاارة االهتماي ع ضا ا -3
  لدى ال وب الدياية التر تضتور ضرور ة لتضميم االتجاهاااإلسومية 
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ماواها الضاووي  صممر وم ووري مفيد ت التوذ ة الراجضة التر  م ن منالمياهمة فر ت د م  -4
ي موووع مووون مجوووة إاووورال هوووذه الماووواها  وربوووط الممتووووى  ،المااوووور اإلسوووومرعممتووووى يتووووال 

والمضارق الضامية بتار خ الضام عاد الميوامين، وإبوراا  ورهوم فور ت ودي البتور ة والت ووراا 
  والت اولوجية المدي ةالضامية 

 عاوى تو يواميواعدة مضامور الضاووي  بهودقلمترفر مااها الضاوي  الراجضةت د م التوذ ة  -5
 م يسومر فر التضااإلمااور ال

 معضووا  المااووور اإلسووومر  م وون االسووتفا ة ماووه لتضووميناضامووال والبوواح ين ل ت وود م مرجووع -6
المراحووووة  فوووور األموووورى  يةفوووور الماوووواها الدراسوووو عتوووو ة عوووواي، وجهووووو  الضامووووال الميووووامين

  المختافة

 ضووود  هوووذا البموووث اسوووتجاعة لامت ابووواا الممايوووة عموالموووة  تووو  متوووروع الضاووووي ال ويةيوووة  -7
وتواف هوا موع ا افوة المجتموع اليوضو ي وقيموه الديايوة، والتور مون مضاييرهوا مراعواة مبووا ىل 

 ومح اي التر ضة اإلسومية، ورب ها عالتراس والمضارة اإلسومية 

 :تصوض يحكل أن  حد مل  لح   تصنوائجتصدمتسة  مل محداتت
  الفترة الوماية التر مجر وت فيهوا الدراسوة ماصوة عوالم رراا المضتمودة مووف الضواي الدراسور

 ي 2018/ 2017

  ووا لمصووفوفة سوويتم التضامووة مووع الموضوووعاا الرئييووة فوور ممتوووى ممووور عاووم األحيووال وف ا
ع لممتووووى  تووو  الضاووووي لامووورحاتين االبتدائيوووة والمتوسووو ة، وممتووووى  تووو  المووودى والتتووواع

 األحيال لامرحاة ال ا و ة 

   ووووا لامموووواور الضامووووة جهووووو  الضامووووال الميووووامين التوووور سوووويتم تضوووومياها فوووور الممتوووووى وف ا
 لاممتوى 

  الضامووال الميووامين الووذين سوويتم امتيووارهم لاتضوومين فوور الممتوووى هووم مجوور  عياووة؛ إ  إن
ا  عد  ه الل  الضامال  وير جدا
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جيموووووا ياووووور التضر فووووواا اإلجرائيوووووة لامصووووو اماا الرئييوووووة التووووور ور ا فووووور موووووتن الدراسوووووة 
 ومدلوالتهال

  : رهووا وتراكمهووا عووور  ،تتب ووع  تو ة الضاووويمحوود فووروع المضرفوة التوور تهوودق إلووى  اااميا تصلماا وت و 
مون اكتتوافاا وامتراعواا، والوقووق عاوى األ واا والاوروق  تبع  لكالتار خ اإل يا ر، وما 

ام مو تراجضه ي الض   .التر ساهمت بت د 
 :براوا فر الضاوي و  يدياون عاالسوي عرباا  ا وا مي عجماا، الضامال  الذين هم تصلمحاي تصح محال

ن الضاووي عوالضام  واأل ب والفايوفة وغيرهوا موت اهتمامواتهم المختافة عاى مر الُضصور؛ ف ود  ا و
ي هوو الل الضامووال ال  يوور موون االكتتووافاا واالمتراعوواا   التوور   وووي عايهووا الضووال م الميووام وقوود قوود 

   وت دمهاالبتر ة  م ا إلى ت ورالتر 

  :تضاويم الوامور ومجوا ر، و ا يوم إلوى اووس مراحوةل االبتدائيوة وتت وون مون سوت تصولم   تصلاام
ال ال  فر هذه المرحاة لمن با  ست ساواا مون ، و ودم عايا( 3  يا، و 3)  ساواا  راسية

وتترق  ،من اوس ساواا  راسية  ة مرحاة وتت ون  وال ا و ة المتوس ة تينالمرحاو الضمر،  
   التضايم عايها واارة

 :واألحيوووووووال والوي وووووووة  عووووووالضاوي ال ويةيووووووةجميووووووع الخوووووووراا الضاميووووووة المتضا ووووووة  ماااااانمج تصلماااااالم
تموووووت فووووور المووووورحاتين االبتدائيوووووة والمتوسووووو ة  الووووو  والتووووور يتفاعوووووة مضهوووووا ال عاوووووم األرآلو 

وتهوووووووودق إلوووووووووى تم يوووووووووم الاموووووووووو التووووووووامة والمت امووووووووة لجميووووووووع جوا وووووووو   ،إشووووووووراق المدرسووووووووة
 .شخصيته وفم استضدا اته وقدراته

 :والتور يتفاعوة مضهوا  عضاوم األحيوال،  صد عوه جميوع الخووراا الضاميوة المتضا وة  منمج ت   اي
وتهووودق إلووووى تم يووووم الامووووو التوووامة  ،ت إشوووراق المدرسوووةتموووفووور المرحاوووة ال ا و وووة ال الووو  

 .والمت امة لجميع جوا   شخصيته وفم استضدا اته وقدراته

 

 :ثـــــج البحـــــمنه

الموضووعاا  الماها الوصفر التمايار، لتمايوة ممتووى  هذه الدراسةاستخدي الباحث فر 
الضاوووي فوور الموورحاتين االبتدائيووة والمتوسوو ة، و توو  األحيووال فوور  كتوو  المرتب ووة عضاووم األحيووال فوور

 ر  ة تماية الممتوى، وهر إحودى ال ورق الميومية فور المواها وقد استخدمت  المرحاة ال ا و ة 
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عالموضوعاا المرتب ة عجهو   الممتوى  اهتمايمن مهمية فر ال تف عن مدى  االوصفر، لما له
 فوور  راسووة موون المجوواالا المهمووة التوور تيووتخدي تمايووة الممتوووى مسوواوب  و ضوود  ، الضامووال الميووامين

وسوتاتاغ عون لتمايوة الممتووى ع  وه   ر  وة ومسواوب  قو ضور   ة المااها، وال ت  المدرسية الم ورر 
(  وقوود 2015، م وور)  ر ووم التتووخي  الموضوووعر الماهجوور لخصووائ  مموود ة فوور الممتوووى 

 فر مجاالا ممد ة من عام األحيال، وهرل تااوف البمث تضمين جهو  عضا الضامال الميامين
 ت ور المخاوقاا المية 

 عام الاباا 

 عام الميوان 

 عام األحيال الدقي ة والوبائياا 

تم ووووووة عياووووووة البمووووووث مجتمووووووع البمووووووث  اووووووه، وهوعبووووووارة عوووووون جميووووووع موضوووووووعاا عاووووووم 
دائيووووووة والمتوسوووووو ة، و توووووو  عاووووووم األحيووووووال األحيووووووال الوووووووار ة فوووووور  توووووو  الضاوووووووي لاموووووورحاتين االبت

(، والم وووووررة فووووور المووووودارس التاعضوووووة لوووووواارة التضاووووويم 2018لامرحاوووووة ال ا و وووووة ع بضاتهوووووا الاهائيوووووة )
 فر المما ة الضربية اليضو  ة  

فوور مراجضووة الضديوود موون ال توو  واألعموواس والت ووار ر التوور تااولووت تووار خ الضامووال الميووامين  -1
 ت ور الضاوي عاى الميتوى الضالمر 

حصر مبرا الضامال الميامين الذين  وان لهوم جهوو  فور مجواف عاوم األحيوال والوذين  وان  -2
لهوووم ماووور فووور ت دموووه وت ووووره، والوووذين  م ووون تضووومين جهوووو هم فووور ممتووووى  تووو  الضاووووي 

 لامرحاتين اإلبتدائية والمتوس ة، وممتوى  ت  األحيال لامرحاة ال ا و ة 

مبوووورا موضوووووعاا عاووووم األحيووووال التوووور تااولهووووا الضامووووال الميووووامين، والتوووور  م وووون  تمديوووود -3
تضمياها فر ممتوى  ت  الضاوي لامرحاتين اإلبتدائية والمتوس ة، وممتوى  ت  األحيال 

 لامرحاة ال ا و ة 

 وضووووووووع التصووووووووور الم توووووووورح لمصووووووووفوفة الموووووووودى والتتوووووووواعع لموضوووووووووعاا عاووووووووم األحيووووووووال  -4
 لضامال الميامين فر مفر اتها عضد تضمين جهو  ا12-1 لاصفوق
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: 
 تين توو  الضاوووي لاموورحا لتضوومين ممتوووى  وضووع تصووور م توورح هووذه الدراسووة إلووى هوودفت

جوا وو  موون جهووو  الضامووال فوور المما ووة الضربيووة اليووضو  ة  والمتوسوو ة والمرحاووة ال ا و ووةاالبتدائيووة 
مبورا الضاموال الميوامين ومواضوع تضومين  عضوا 1تصجاد ل و وضل   الميامين فر عام األحيال

جهو هم فر موضوعاا عام األحيال فر الصفوق من األوف وحتى ال وا ر عتور؛ بياموا يتضومن 
فووور الموضووووعاا الرئييوووة فووور مموووور عاوووم  لهوووذه الجهوووو مصوووفوفة المووودى والتتووواعع   2تصجاااد ل 

   األحيال فر المراحة ال وس االبتدائية والمتوس ة وال ا و ة
  مخ ص تصنوائج تصوض  لصمت إصاما تصدمتسة باصن اط تصضئ  ة تصواص ة: يحكل 

  تووم حصوور مبوورا الضامووال الميووامين الووذين  ووان لهووم جهووو  فوور مجوواف عاووم األحيووال والووذين
كان لهم مار فر ت دمه وت ووره، والوذين  م ون تضومين جهوو هم فور ممتووى  تو  الضاووي 

 األحيال لامرحاة ال ا و ة لامرحاتين اإلبتدائية والمتوس ة، وممتوى  ت  

  تووم تمديوود مبوورا موضوووعاا عاووم األحيوووال التوور تااولهووا الضامووال الميووامين، والتوور  م ووون
تضمياها فر ممتوى  ت  الضاوي لامرحاتين اإلبتدائية والمتوس ة، وممتوى  ت  األحيال 

 لامرحاة ال ا و ة 

 األحيووووووال  تووووووم وضووووووع التصووووووور الم توووووورح لمصووووووفوفة الموووووودى والتتوووووواعع لموضوووووووعاا عاووووووم 
 عضد تضمين جهو  الضامال الميامين فر مفر اتها  12-1 لاصفوق

 (1اجلدول رقم )
 بعض العلماء املسلمني ومواضع تضمني جهودهم يف علم األحياء

 فــــــالص موضع التضمني ملخص إجنازاته يف علم األحياء املوضوع اسم العامل

اجلاحظ 
 الكناني

 املخلوقاتتطور 
 احلية

 احليوان. صاحب كتاب -
ــ   ات     - ــار التـ ــني ا عتبـ ــع بعـ أخـ

 البيئية على فرص احليوان للبقاء.
 وصف الصراع من أجل البقاء. -
 كتب عن سالسل الغعاء -
قــال بــ ن اخــتالا لــون الب ــر  هــو  -

 أحد نتائج ت    البيئة.

درس املخلوقات يف األنظمة  -
 البيئية

 الثالث ا بتدائي -

ــا - وحد  األنظمة البيئية - ــع وا ـ مس الرابـ
 والسادس

 األول املتوسط - وحد  علم البيئة -

 الثالث املتوسط - درس تفاعالت احليا  -

 األول الثانوي - فصل مقدمة يف علم احليا    -

 الثالث الثانوي - مبادىء يف علم البيئة -
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 فــــــالص موضع التضمني ملخص إجنازاته يف علم األحياء املوضوع اسم العامل

أبو ا   
اإلشبيلي 
 )ال ّجار(
 

 علم النبات

صــاحب أكــج معجــم موســوعي يف     -
بيب يف القرون الوسطى "عمد  الط
 معرفة النبات لكل لبيب".

ــاب   - ــة   1739يضــم الكت ــاد  نباتي م
ودوائيـــة مرتبـــة حســـب حـــروا    

 املعجم.

يتضمن املعجم وصًفا وافًيا لكل نوع  -
 من أنواع النباتات ب كثر من لغة.

وحــد  النباتــات الوقــات   -
 حية

 األول ا بتدائي -

 الثاني ا بتدائي - وحد  النباتات -

 الثالث ا بتدائي - هادرس النباتات وأجزاؤ -

 الرابع ا بتدائي - درس اململكة النباتية -

 ا امس والسادس - درس النباتات -

 الثاني املتوسط - وحد  النباتات -

 الثاني الثانوي - وحد  مقدمة للنباتات -

أبو حعيفة 
أمحد بن داود 
 الديناواري

 علم النبات

 يلقب ب يخ علماء النبات. -

لعي وصف فيه صاحب كتاب "النبات" ا -
 نباًتا رآها بنفسه. 637

أول عامل نبـات مسـلم ي ـ  إر قريقـة      -
التهجني يف النباتات، ومتكن مـن إنتـا    
ــيم.    ــة التطعــ ــد  بطريقــ ــار جديــ مثــ
ــد      ــاًرا جديــ ــتج أزهــ ــتطاع أن ينــ واســ
 باملزاوجة بني الورد الجي وشجر  اللوز.

 الثالث ا بتدائي - درس دور  حيا  النباتات -
يف النباتــات  درس التكــا ر -

 البعرية
 الرابع ا بتدائي -

 ا امس ا بتدائي - درس دور  حيا  النباتات   -

 السادس ا بتدائي - وحد  الورا ة -

 األول املتوسط - درس دراسة الورا ة -

 الثاني املتوسط - وحد  الورا ة -

 الثالث املتوسط - درس الصفات الورا ية -
 الثالث الثانوي - وحد  الورا ة -

كمال الدين 
 الدم ي

 علم احليوان

صـــاحب أول مرجـــع شـــامل يف علــــم     -
 1069احليوان باللغة العربية، ويضـم  
 .كائًنا مع الصفات املميز  لكل منها

استخدم األسـلوب العلمـي احلـديث يف     -
 .عمليات الرصد واملالحظة

لـــه العديــــد مـــن الكتــــب يف الفقــــه    -
واحلديث، إ  أن أهم وأشـهر مللفاتـه   

 .حليوان الكجىكتاب حيا  ا

 ا بتدائي األول - وحد  احليوانات من حولنا -
 الثاني ا بتدائي - احليواناتوحد   -

 الثالث ا بتدائي - درس احليوانات وتصنيفها -

 الرابع ا بتدائي - وحد  اململكة احليوانية -

 ا امس والسادس -  درس احليوانات -

  

 ابن سينا
علم األحياء 
الدقيقة 
 ياتوالوبائ

 صاحب كتاب القانون يف الطب -

ك ــف قــرع العــدوى لــبعض األمــراض   -
 مثل اجلدري واحلصبة.

ذكـــر أنهـــا تنتقـــل عـــن قريـــ  بعـــض  -
 الكائنات احلية الدقيقة يف املاء واجلو

ــن     - ــار  عـ ــات عبـ ــعئ الكائنـ ــر أن هـ ذكـ
ــالعني    ــات صــغ   جــًدا   تــرى ب حيوان
 اجملرد  وهي املسببة لبعض األمراض.

ــ - درس ا اليا - ــامس الرابـــــ ع وا ـــــ
 والسادس واألول املتوسط

 الثاني املتوسط - درس ا لية والف وس -

 األول الثانوي - وحد  البكت يا والف وسات -

 الثالث الثانوي - نظرية ا لية -
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 فــــــالص موضع التضمني ملخص إجنازاته يف علم األحياء املوضوع اسم العامل

أبو بكر 
 الرازي

علم األحياء 
الدقيقة 
 والوبائيات

ــدري    - ــي اجلـ ــف مرضـ ــن وصـ أول مـ
 هما.واحلصبة والتمييز بين

سجل ذلك يف رسالة هـي األور مـن    -
 نوعها عن اجلدري واحلصبة.

نقلــه هـــعئ الرســـالة إر اتلـــف   -
 لغات العامل.

ــد  ا اليـــا و الـــك    - وحـ
 املخلوقات احلية

 ا امس ا بتدائي -

ــة  - ــات احليــــ درس الكائنــــ
 الدقيقة

 السادس ا بتدائي -

 الثاني املتوسط - درس املناعة واملرض -

 الثاني الثانوي - ملعديةدرس األمراض ا -

  

 ( 2اجلدول رقم )
العلماء املسلمني يف املوضوعات الرئيسة يف حمور علم األحياء يف املراحل بعض مصفوفة املدى والتتابع جلهود 

 الثالث ا بتدائية واملتوسطة والثانوية
 املوضوعات الرئيسة الصف

 احليةاملخلوقات تطور 
 )اجلاحظ الكناني(

 تعلم النبا
)أبو ا   اإلشبيلي + أبو حعيفة أمحد بن 

 داود الديناواري(

 علم احليوان
 )كمال الدين الدم ي(

 علم ا حياء الدقيقة والوبائيات
 )ابن سينا + أبو بكر الرازي(

ــن    - وحد  النباتات الوقات حية -  1 ــات مـ ــد  احليوانـ وحـ
  حولنا

  احليواناتوحد   - وحد  النباتات -  2
يف األنظمـة   درس املخلوقات - 3

 البيئية
 درس النباتات وأجزاؤها -

 درس دور  حيا  النباتات -
درس احليوانـــــــــــــــات  -

  وتصنيفها

 درس اململكة النباتية - وحد  األنظمة البيئية - 4

 درس التكا ر يف النباتات البعرية -
 درس ا اليا - وحد  اململكة احليوانية -

5 
 درس النباتات - وحد  األنظمة البيئية -

 اتاتدرس دور  حيا  النب -
 درس احليوانات -

 درس ا اليا -
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اسووة تووار خ الضاووم ال وووب عاووى ت ووو ر إحياسووهم عووالضام فوور سووياق  ياووامي ر، تيوواعد  ر 
وإ يوووا ر، وتووووفير فهوووم مفضوووة لاووودور الوووذي لضوتوووه الضاووووي فووور ت وووو ر ال  افووواا المختافوووة، وت ووودير 
اإلسهاماا الهائاة من الضاموال والبواح ين الضورب والميوامين، وميواعدة ال ووب عاوى ت وو ر فهوم 

ي وووة  هوووذا البموووث  يووواط الضوووول عاوووى الضديووود مووون الميووواهماا الضاميوووة معموووم ألسوووب الضاووووي المد
لضاوووي المدي ووة عتوو ة عوواي، وفوور مجوواف عاووم األحيووال عتوو ة موواع، والماجووة إلووى فوور ااإلسووومية 

  ؛ وجيما يار مااقتة ألبرا الاتائا المتضا ة ع س اة البمثل راسة إ جاااا ال  افاا األمرى 

موا مبورا الضاموال الميوامين فور مجواف عاوم األحيوال والوذين  :1مناق ة النتـائج ا اصـة بالسـلال    
كووان لهووم ماوور فوور ت وودي عاووم األحيووال وت وووره، عميووث  م وون تضوومين جهووو هم فوور ممتوووى  توو  

 الضاوي لامرحاتين اإلبتدائية والمتوس ة، وممتوى  ت  األحيال لامرحاة ال ا و ة؟

 (،اعاووم األحيووال )الويولوجيووور الميووامين الووذين سوواهموا فوور ت وواووا  ال  يوور موون الضامووال ه
ابن سياا والخوارامر والرااي وابن ع و ه وابون ماودون و او  األ  واكر و الجاحم ال اا ر  وماهم

     وابن رشد وعود الا يا البودا ي وغيرهم
ال  يوور موون الموضوووعاا التوور توورتبط عضاووم األحيووال عامووة وت ووور  الجوواحم ال اووا رتاوواوف 

ممذ عضين االعتبار الت ايراا المتهور، وقد  صاح   تاب الميوانهو المخاوقاا المية ماصة، ف
،  تو  عون سوسوة الووذال، و وصوف الصوراع مون مجوة الب وال، و الوي ية عاى فرع الميووان لاب وال

ار(؛ مموا قاف ع ن امتوق لون البترة هو محد  تائا تو اير الوي وةو  ف ود  مبوو الخيور اإلشوويار )التوج 
مكور مضجم موسوعر فر ال رون الوسو ى  عمودة ال ويو  فور مضرفوة  صاح تااوف عام الاباا و 
 موووا ة  باتيوووة و وائيوووة مرتبوووة حيووو  حوووروق المضجوووم  1739 ضوووم ال تووواب و  الابووواا ل وووة لويووو   

مبوو حذ فوة محمود بون ؛ مموا يتضمن المضجم وصفاا واجياا ل ة  وع من م واع الاباتواا عو ك ر مون لووة
 637صاح   تاب  الاباا  الذي وصف جيه ، وهو ل الابااعتيخ عاما ف د ل    او  الديااواري 

موف عوالم  بواا ميوام  توير إلوى  ر  وة التهجوين فور الاباتواا، وتم ون مون وهو   باتاا ر ها بافيه 
إ توواغ امووار جديوودة ع ر  ووة الت ةوويم  واسووت اع من ياووتا ماهوواراا جديوودة عالمواوجووة بووين الووور  الوووري 

الووودميري صووواح  موف مرجوووع شوووامة فووور عاوووم الميووووان عالاووووة  ؛ و ضووود   مووواف الووودينوشوووجرة الاووووا
واسوتخدي األسواوب الضامور الموديث    ائااا موع الصوفاا المميووة ل وة ماهوا 1069الضربية، و ضم 

ولووه الضديوود موون ال توو  فوور الف ووه والمووديث، إال من مهووم ومشووهر   فوور عمايوواا الرصوود والموحاووة
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تواب ال وا ون فور ال و ؛ مموا ابون سوياا ف ود  توف صواح     م لفاته  تاب حيواة الميووان ال وورى 
 ووورق الضووودوى لوووبضا األموووراآل م وووة الجووودري والمصوووبة  و  ووور م هوووا تات وووة عووون  ر وووم عضوووا 
ا  ال ائااا المية الدقي ة فر المال والجو  و  ور من هوذه ال ائاواا عبوارة عون حيوا واا صوويرة جودا

مبووو ع وور الوورااي موف موون وصووف  ال توورى عووالضين المجوور ة وهوور الميوووبة لووبضا األمووراآل  و ضوود  
مرضوور الجوودري والمصووبة والتمييووو بياهمووا  وسووجة  لووك فوور رسووالة هوور األولووى موون  وعهووا عوون 

 الجدري والمصبة  و  ات هذه الرسالة إلى مختاف لواا الضالم  
ــائج ا اصــة بالســلال    مووا مبوورا موضوووعاا عاووم األحيووال التوور تااولهووا الضامووال  :2مناق ــة النت

لتووور  م ووون تضووومياها فووور ممتووووى  تووو  الضاووووي لامووورحاتين اإلبتدائيوووة والمتوسووو ة، الميوووامون، وا
 وممتوى  ت  األحيال لامرحاة ال ا و ة؟

من مبرا موضوعاا عام األحيال التر  م ن تضمياها فر ممتووى  1يتضل من الجدوف 
 كت  الضاوي واألحيال  م ن تصايفها فر مربضة مماور رئييةل

  المية المخاوقاات ور  

 ام الابااع  

 عام الميوان  

 عام األحيال الدقي ة والوبائياا  

وتضد  هذه المماور موضوعاا رئيية فر عام األحيال مما سه ة تضمين جهو  وا جاااا 
 الضامال الميامين فر هذه المماور فر الميتو اا المختافة لمراحة التضايم الضاي  

 تورح لمصوفوفة المودى والتتواعع لموضووعاا موا التصوور الم :3مناق ة النتائج ا اصـة بالسـلال   
 عضد تضمين جهو  الضامال الميامين فر مفر اتها؟ 12-1عام األحيال لاصفوق 

الضاموووووال الميوووووامين فووووور عضوووووا مصوووووفوفة المووووودى والتتووووواعع لجهوووووو   2يوضووووول الجووووودوف 
  وةالموضوعاا الرئيية فر مموور عاوم األحيوال فور المراحوة الو وس االبتدائيوة والمتوسو ة وال ا و 

  و وحووم تاوووع الموضوووعاا التوور  م وون تضوومياها فوور الممتوووى 12 - 1موون موووف الصووفوق 
 ومااسوته لمفر اا المصفوفة األصاية لاضاوي 

، عل 2004واالسوووتضراآل الوووذي قووواي عوووه الخوووو  ر ) 2، 1يتضووول مووون ممتووووى الجووودولين 
 من جهو  الضامال الميامين فر عام الاباا تتير إلى م همل )223
 ف فر الوي ة الاباتية عاد الدياوري موف من مل 
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  وهم موف من استاوت ال مر فر غير وقته،  ف رة الويوا المممية 

  ا لااباا عيبع لواا ماها الوتياية  واإل ر ير موف من صاف مضجما

  ب وا  ر  ة التاليط، وهر من ابداعاا ابن الضواي األ دلير  

 اوووودما ارعهووووا الوووودامة األموووووي فوووور والميووووامون هووووم موف موووون م مووووة الاخاووووة إلووووى موروبووووا ع
 قصره ع ر بة 

  وهم موف من م مة فن اراعة المدائم إلى موروبا عن  ر م األ دلب 

  ا  باتياا مصوراا عاأللوان  و ضد  رشيد الدين الصوري هو موف من صاف مضجما

  و ان ابن الوي ار موف من استخا  األصباغ من الاباتاا من موراقها وماهارها 

  اكتتف من األفاعر والمتراا والف وران تهورب مون  بواا عصوة الضاصوة الوذي وهم موف من
  يتخرغ ماه حالياا مويد الف ران 

  وموف مون  وووم الهادسووة الوراايووة فوور الت ةوويم لتوييور شوو ة ال موورة مو الووتم م فوور حجمهووا مو
 التخا  من بورها 

 تباغا وهم موف من قاف عالضوقة الروحية بين الموروعاا المتماب ماها والم 
   شاض لملاه  وض عم  تصحالتن إصى أنم :

  موف من مجرى تجربة عاى  ار ة االرتبا  التر ر قاي بها الجاحم 

  قالوا عالمتار ة الميوا ية وهر الصداقة التر تات  بين حيوان و مر لمصامة متتر ة 

 مميط عه سجاوا موحااتهم حوف  اهرة الت يا عاد الميوان،  توير لو ه عالاون اليائد ال 

  تضرفوووووووا عاووووووى ال ائاوووووواا الدقي ووووووة موووووون موووووووف معووووووراآل األمووووووراآل التوووووور تيووووووووها، و راسووووووة
  اهرة الضدوى 

  موف من بذف مماوالا جا ة لتصايا المما ة الميوا ية والاباتية 

 

 :تصواص ة تصولص ات   دي  يحكل ،تصحاص ةتصدمتسة نوائج  لي وض

 وماواها األحيوال عخاصوة  عضاموة الضاووي ماواها وتافيوذ ت وو ر مايوةعض ال وائمين عاوى الت كيود
تضومين توار خ الضاوم وجهوو  الضاموال عمون فويهم الضاموال  فورالتربيوة الضاميوة  توجهواا توار

 ل  لك ضو  فر ت و مهات و رها و و  المااها وإعدا  باال الميامين عاد
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 ل الميووامين فوور عاووم يتضاووم عجهووو  الضامووا الووذي الممتوووى  إع ووال مهميووة مكووور إلضووافة
وفور ممتووى  تو  األحيوال فور  ، عواي عتو ة 9 -1لاصوفوق الضاووي كتو  فوراألحيوال 

 .ماع عت ة 12 - 10المرحاة ال ا و ة 

    عاووى  ويضووة الضاووم و ي يووة تضوومين تووار خ الضاووم فوور ممتوووى  توو   الضاوووي مضاموورتوودر
 الضاوي وبخاصة جهو  الضامال الميامين فر الموضوعاا المختافة 

  كت  ممتوى  فر جهو  الضامال الميامين تضمين عاد والتتاعع االستمرار ة مةياري  اعاةمر 

وفوور ممتوووى  توو  األحيووال لامرحاووة ال ا و ووة،  ،تين االبتدائيووة والمتوسوو ةلاموورحا الضاوووي
 يراعى التضمين فر مك ر من صف  عميث

 

 جهة، من  رحها تم التر والتوصياا إليها التوصة تم التر المالية الدراسة  تائا ضول فر
 : وماها والبموس الدراساا عضا إجرال الباحث   ترح ممرى  جهة من الدراسة لهذه واست ماالا 

  حووف تضومين جهوو  الضاموال الميوامين فور الضاووي األمورى  راسة مماااوة لادراسوة الماليوة
   فر الممتوى الضامر

  الميوووامين فووور الممتووووى الضامووور عاوووى  ماووور تضووومين جهوووو  الضاموووال راسوووة ت توووف عووون
 تمصية ال وب وعوامة ممرى 

 الضاوووووي فوووور الموووورحاتين االبتدائيووووة الوووود يا  توووو   ت و ميووووة حوووووف تمايووووة ممتوووووى   اا راسوووو
واالبتدائيووة الضايووا، والمرحاووة المتوسوو ة، والمرحاووة ال ا و ووة حوووف جهووو  الضامووال الميووامين 

 الوار ة فر الممتوى 
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موسوووووعة الميتتوووورقين  موسوووووعة شووووب ة  مووووايرهوق )موووواكب(  (  1992بووووديوي، عووووود الوووورحمن )
  2018مايو  10المضرفة الر  ية   تم الوصوف إليه بتار خ 

امتساااات (  جهوووو  الضاموووال الميوووامين فووور إرسوووال المووواها الضامووور  2017الميوووين، ممجووووب  )
  201- 145، (6)6 اية التربية، جامضة إفر ليا الضالمية،   ضبلية،

(  جهووو  الضامووال الميووامين فوور ت وودي المضووارة اإل يووا ية  2004الخووو  ر، مالوود بوون سووايمان  )
 م تبة الماك فهد، الر اآلل المما ة الضربية اليضو  ة 

مووودى تاووواوف ممتووووى  تووو  الضاووووي الم وووورة لامرحاوووة    (2012)   الووود يم، مالووود إبوووراويم صوووالل
  ة لمجوواالا المااووور اإلسووومر لاضاوووي ال ويةيووة ، المتوسوو ة عالممم ووة الضربيووة اليووضو 

  100-65(، 4)15مجاة التربية الضامية ، 
(  بر وووواما م توووورح فوووور تووووار خ الضامووووال عاسووووتخداي  مووووو غ اياووووين 2016ا وووور، حاووووان مصوووو فى  )

واسووتراتيجية لضووو  األ وار وماووره فووور التضر ووا عالضاموووال وت وودير جهوووو هم وتاميووة الدافةيوووة 
، امتسااات عضب ااة وااض تصوضب ااة  عماا  تصاانف ب  ايووة التربيووة عيوووهاغ  لو جوواا لوودى  ووو

 (،   يمور، جمهور ة مصر الضربية 80الضد  )
  االي  محواالب اوال تصلماالم تصحلاالمة باصرافلن تصاادن ا ماال تصحض مااة (  2012الوامودي، ماجود  )

  رسالة ماجيتير   اية التربية، جامضة مي ال رى  تإلبودتئ ة وض  لي ملاياض مخوامة.
(  تمايووة ممتوووى  توواب عاووم األحيووال لاصووف ال الووث المتوسووط فوور 2015م وور، فووراس عيوواف  )

مجمة ام ة تصوضب ة ت ساسا ة صملمالم تصوضبلياة  تإلن اان ة ضول مضايير التربية الجمالية  
  583 – 570، 24، الضد ل/ لاملة بابل

   تصح محال بجاملة تإلماام بحثًا ل دت  اميا تصلملم  تصلل عند تصلضب 130(  2017الموا ن  )
 مووووون الموقوووووعل  15/4/2018، توووووم الوصووووووف إليوووووه بتوووووار خ واارة ال  افوووووة واإلعووووووي

https://www.almowaten.net  
ترجموووةل فووواروق بيضوووون ، 8 شاااح  تصلاااضب   ااالر عماااى تص اااضب. (  1993هو  وووه، اغر ووود  )

ر ا فاق و ار الجايةل بيروا، لواان  )تم  تر ال تاب ع بضته األولى و ماف  سوقر،  ا
 ي( 1960األلما ية عاي 
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Abstract 

The aim of this study was to propose a perception includes the 

efforts of some Muslim scholars in Biology development and suggesting 

scope and sequence matrix of these efforts to include them in the content 

of science curriculum at the elementary, middle, and high school 

Biology curricula. The methodology of this study was to determine the 

topics of biology in primary, middle and secondary levels through scope 

and sequence of these topics, and then select the topics that can be 

included in this matrix, which represents the efforts of prominent 

Muslim scholars in the field of biology that can inform the General 

Science and Biology curriculum content and methods of teaching 

science, history of science that link Islamic science with the modern 

trends in developing curriculum and methods of teaching science in 

Saudi Arabia. The results of the study were explained and discussed 

considering the results of some previous studies, some recommendations 

and suggestions addressed to those involved in education and curriculum 

development, and researchers in the field of this research  

Keywords: History of science, Muslim scholars, public education, 

science curriculum, and the biology curriculum. 


